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Številka: 013-0002/2014 
 

ZAPISNIK 
24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 23. januarja 2014, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Vinko, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar 
Jure, Udovč Jože, Zalašček Alojz.   
 
Ostali prisotni: 
Župan Občine Sevnica, Ocvirk Srečko, direktor občinske uprave, Košmerl Zvone, Redenšek 
Maksimilijan, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Knez Alojz, Karlovšek Brigita.  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi župana, Ocvirk Srečka in direktorja, Košmerl Zvoneta in vse prisotne 
člane sveta ter prične sejo. 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta z dne 5.12.2013 in zapisnika 23. 

redne seje z dne 13.12.2013 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. Predstavitev projektov v Občini Sevnica in KS Boštanj za leto 2014 (župan Občine 

Sevnica, g. Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave, g. Zvone Košmerl),  
4. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2014,  
5. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja,  
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
7. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo 
svetniki OS), 

9. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
163.1.24 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta z dne 5.12.2013  in zapisnika 23. 
redne seje z dne 13.12.2013 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 

 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 22. redne seje z dne 5.12.2013 in 23. redne seje z 
dne 13.12.2013  ter poda povzetek realizacije sprejetih sklepov.  
Pove, da je zaradi organizacijski težav in zagotovitve potrebne tehnične opreme za izvedbo 
kulturne prireditve, prišlo do spremembe datuma. Prireditev se prestavi na soboto, 8. 
februarja 2014.  
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
164.2.24 sklep: 
Pripomb na zapisnik 22. redne seje z dne 5.12.2013 in zapisnik 23. redne seje z dne 
13.12.2013 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Androjna Boris in Knez Vinko.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Predstavitev projektov v Občini Sevnica in KS Boštanj za leto 2014 

 
Predsedujoči v zadevi predstavitve projektov v Občini Sevnica in KS Boštanj v tekočem letu 
preda besedo županu Občine Sevnica, Ocvirk Srečku in direktorju občinske uprave, Košmerl 
Zvonetu.  
 
* pride Lisec Tomaž 
 
Župan pozdravi vse prisotne in pove, da je namen sestanka seznaniti se z aktualno 
problematiko na območju posamezne krajevne skupnosti ter uskladiti izvajanje investicij med 
krajevno skupnostjo in občino z namenom racionalizacije stroškov. Skupaj z direktorjem 
občinske uprave izpostavita bodoče investicije in aktivnosti po posameznih področjih:  

� Na področju vodooskrbe večjih investicijskih projektov ni planiranih, bo pa pozornost 
usmerjena k zagotovitvi ustreznega upravljanja vodovodnega sistema Boštanj in 
Boštanj – levi breg. 

� Na področju izgradnje kanalizacijskega omrežja je bil pred kratkim zaključen projekt 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v Kozji vasi.  
V preteklem letu je občina pripravila projekt izgradnje sekundarne kanalizacije 
Boštanj – Sevnica, v letošnjem letu pa bo pristopila k prijavi na razpis in pridobitvi 
razvojnih spodbud za realizacijo projekta v obdobju 2014 – 2015. V primeru 
izkazanega interesa in potreb, bo priključena tudi poslovna cona ob hidroelektrarni. 
Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja, bodo sočasno urejene tudi ceste, saj bo večji 
del omrežja potekal po javnih površinah oz. cestah.  

� V sklopu izgradnje hidroelektrarne Boštanj in Blanca potekajo ob bazenih zaključna 
ureditvena dela (sanacija brežin, ureditev zelenih površin in povezovalnih poti). 
Občina je z namenom zagotovitve povečanja prometne varnosti naročila projekt 
izgradnje javne razsvetljave od trgovine Tuš, mimo »obale« do mostu čez Mirno. 
Projekt se navezuje na ureditev povezovalnih poti ob Savi na odseku od mostu čez 
Savo do brvi na Radni ter nadaljevanje do Malešiča na Logu. V letošnjem letu se bo s 
stopniščem uredil dostop do brvi čez Savo tudi iz smeri Loga.  
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Na sodišču teče sodni postopek med krajani in podjetjem Infra glede sanacije kleti v 
stanovanjskih objektih na območju obrtne cone v Boštanju.  
V letošnjem letu bo posodobljen odsek Šupa – Šmarčna.  
V teku so pogajanja za ureditev plovnosti na reki Savi za namen rekreacijske in 
turistične rabe.  
Dela potekajo tudi na reki Mirni za sanacijo drče. Po dokončanju projekta, se bo 
pristopilo k ureditvi pločnika od mostu čez Mirno do trgovine Hofer ter sočasno tudi 
ureditev križišča državne ceste R1-215 in lokalne ceste Radna – Laze.  

� V zadevi izgradnje mostu na Logu je v fazi priprave izvedbeni projekt.  
� Povezava med Sevnico in Boštanjem –  nadvoz nad železniško progo »Nadvožnjak« 

bo posodobljen z izgradnjo hodnika za pešce.  
� V fazi priprave je projektna dokumentacija za ureditev ceste od Gramata do 

železniške postaje v Boštanju.  
� V zadevi ureditve vaškega jedra Boštanj je bila pridobljena ponudba za odkup 

stanovanjske hiše Sušinski, ki je v stanju neprimernem za bivanje. Potrebno se bo 
dogovoriti z lastnikom za odkup in nato pristopiti k rušitvi objekta za pridobitev 
dodatnega prostora za ureditev vaškega jedra.  

� Predsedujoči pove, da je bila v tem objektu urejena prva telovadnica za izvajanje 
sokolske dejavnosti.   

� V pripravi so aktivnosti za občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko 
Boštanj – Sv. Križ, ki zajema pozidavo na območju boštanjske obvoznice med 
Grajskimi njivami – Kozjo vasjo – Globelo do železniške proge Sevnica – Trebnje na 
JV strani območja.  

� S strani inšpektorja je bila podana zahteva po ureditvi objekta na strelišču na Radni.  
 
Predsedujoči se županu in direktorju zahvali za predstavitev in odpre razpravo.  
 
Predsedujoči izrazi upanje, da bo občina finančno sodelovanja ob izvedbi aktivnostih ob 
praznovanju dveh velikih jubilejev v Boštanju – 90. obletnica delovanja PGD Boštanj in 60. 
obletnica delovanja TVD Partizana. Prisotne še seznani, da so bile leta 1934 zasajene lipe 
pred TVD Partizanom.  
 
V razpravi so sodelovali Udovč Jože, Zalašček Alojz, Androjna Boris, Možic Ivan, Knez 
Vinko, Lisec Tomaž, Glušič Igor, župan Ocvirk Srečko in direktor Košmerl Zvone. 
- Izražena je potreba po dokončanju pločnikov na odseku od osnovne šole do novega 

naselja, asfaltacija cestnega odseka v novem naselju od Simončiča do Lindiča in 
ureditev ceste od železniške postaje do mostu čez Mirno.  

- Podano je vprašanje, od kdaj je legaliziran objekt na strelišču na Radni in kakšne so 
ureditve, ki se predvidevajo. Izpostavljena je problematika nenadzorovane uporabe 
strelišča in uporabe težkega orožja.  
Podan je odgovor, da je bil objekt pred leti legaliziran. Ureditve, ki se bodo izvajale 
zajemajo zamenjavo strešne kritine, priključitev na vodovodno omrežje, ureditev 
sanitarij. Uporaba strelišča bo namenjena športnemu in rekreativnemu streljanju in ne 
uporabi težkega orožja.  

- Podano je vprašanje, ali se bo ob izgradnji javne razsvetljave »na obali« uredil tudi 
hodnik za pešce in po kateri strani cestišča se predvideva postavitev svetilk.  
Podan je odgovor, da bo krajevna skupnost ob pripravi projekta javne razsvetljave 
pozvana k oddaji projektnih pogojev. Na podlagi pridobljenih predlogov in smernic, se 
bo določila tehnično sprejemljiva trasa, ki bo osnova za pogovor s krajani za 
pridobitev potrebnega zemljišča za izgradnjo. V tej fazi priprave projekta izgradnja 
hodnika za pešce ni planirana.  

- Podano je vprašanje, ali bo v letošnjem letu saniran most v Grahovici.  
Podan je odgovor, da most v Grahovici ni planiran kot samostojna postavka v 
proračunu občine. Njegova sanacija se bo v okviru razpoložljivih sredstev krila iz 
postavke za naravne nesreče.   
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- Izpostavljeno je, da je nujno potrebno na cesti Šupa – Šmarčna s peskom pokrpati 
luknje na cestišču.  

- Podano je vprašanje, kakšne so možnosti, da se v šolskem letu 2014 – 2015 predvidi 
dovolj finančnih sredstev za zagotovitev dveh odvozov šoloobveznih otrok iz osnovne 
šole Boštanj.  
Podan je odgovor, da prevoz otrok v šole in iz šole niso nikoli dovolj prilagojeni glede 
na potrebe. Ker se prva šolska ura ne sme pričeti pred 7.30 uro, ni možno zagotoviti 
manjših zamikov prihoda otrok v šolo in pričetkom pouka. V preteklem letu je bila 
naročena analiza šolskih prevozov, ki pokazala, da samo 60% t.i. vozačev uporablja 
avtobusni prevoz za prevoze v šole in iz nje.  

- Podano je vprašanje, ali bo mogoče v prihodnjih letih zagotoviti prevoz šoloobveznih 
otrok iz Jablanice.  
Podan je odgovor, da se težava avtobusnih prevozov na nekaterih območjih pojavlja 
zaradi neprimernega terena in slabe cestne infrastrukture. Predlagano je, da se za 
predmetno območje izvede analiza stanja.  

 
Predsedujoči se županu Občine Sevnica in direktorju občinske uprave zahvali za 
predstavitev.  
 
* odideta župan Občine Sevnica in direktor občinske uprave  
 

Ad 4 
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2014 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da so v razpisnem roku po pošti prispeli trije predlogi za 
dobitnike priznanja krajevne skupnosti, in sicer za Janeza Levstika, Franca Povšeta st. in 
Milana Simončiča.  
Predsedujoči pove, da se skladno s pravilnikom letno podeljujeta dve priznanji. Glede na to, 
da je bilo v letu 2013 podeljeno le eno priznanje, predlaga, da se v letošnjem letu podelijo tri 
priznanja.  
 
Predsedujoči poda predlog v razpravo.  
 
Razprave ni.  
 
165.3.24 sklep: 
Svet je soglasno sprejel sklep, da se v letu 2014 podelijo tri priznanja krajevne skupnosti.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
166.4.24 sklep: 
Svet KS Boštanj je sprejel sklep, da so dobitniki priznanj krajevne skupnosti v letu 2014 
Janez Levstik, Milan Simončič in Franc Povše st.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja  
 
Predsedujoči seznani prisotne s poročilom inventurne komisije.  
Inventurna komisija, imenovana s sklepom sveta KS Boštanj na 22. redni seji z dne 
5.12.2013, v sestavi Udovč Alojza, Bec Jelke, Vrisk Matjaža, Veselinovič Jasmine in Hribar 
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Mirka se je dne 16.1.2014, ob 19.00 uri, sestala v prostorih KS Boštanj z namenom pregleda 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja v pisarni KS, sejni sobi Gasilskega doma Boštanj 
in mrliški vežici Boštanj.  
Inventurna komisija odstopanj ni ugotovila pri popisu osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja na mrliški vežici Boštanj, pisarni krajevne skupnosti in sejni sobi.  
 
Komisija predlaga svetu KS odpis instalacijskega materiala na vodovodu::  
- navrtni oklep 110  1 kom  
- vodomer star ¾″  1 kom 
- vodomer star ½ ″  4 kom  
- vodomer prirobični 40 mm 1 kom  
- vodomer Holandec 20 mm 1 kom  
 
Predsedujoči predlog v razpravo.  
 
Razprave ni.  
 
167.5.24 sklep: 
Svet KS se je seznanil s poročilom inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja in potrdil odpis instalacijskega materiala na potrebe vodovoda.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Boštanj: ◊ V mesecu januarju sta se v Boštanju odvili dve večji prireditvi – Mišjakov 
večer, ki ga je organiziralo Turistično društvo Boštanj ob Savi in ponovitveni koncert 
KD Godbe Sevnica. V zaključni fazi so tudi aktivnosti za registracijo Turističnega 
društva Boštanj ob Savi, ki bo v mesecu marcu organiziralo prireditev z naslovom 
Avsenikov večer. ◊ V mesecu februarju bo objavljen razpis za zbiranje ponudb za 
posodobitev ceste in izgradnjo hodnika za pešce na odseku od pokopališča Boštanj 
do vodohrana nad pokopališčem. ◊ Izpostavljena je potreba po posodobitvi 
asfaltnega odseka Apnenik - Pešec, saj je zaradi dotrajanega cestišča že ogrožena 
varnost v cestnem prometu. Predsedujoči pove, da bo odsek v dolžini 150 metrov 
saniran po koncu zimskega obdobja.  

∗ Lukovec: ◊ Na lokalni cesti Radna – Lukovec so bile položene mulde, potrebno je še 
urediti odvodnjavanje meteorne vode.  

∗ Konjsko: ◊ Podana je pobuda, da se na križišču državne ceste R1-215 Boštanj – 
Trebnje in LC Radna – Laze postavi smerokaz za označitev naselja Konjsko.  

∗ Vrh: ◊ V teku je zbiranje dokumentacije za nadaljevanje del za asfaltacijo ceste Dobje 
– Orehovec.  

∗ Šmarčna: ◊ Nerealizirana ostaja asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna in izgradnja 
kanalizacijskega omrežja.   

∗ Jablanica: ◊ V začetku januarja je 90. rojstni dan praznovala Strehar Pavla. Ob 
njenem visokem jubileju sta jo obiskala župan in predsednik krajevne skupnosti.  

∗ Log: ◊ Sklican je bil sestanek vaškega odbora, na katerem so se obravnavale tekoče 
in bodoče aktivnosti.  

 
* odide Šlogar Jure 
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Ad 7 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Predsedujoči pove, da so bile aktivnosti ob izgradnji HE na spodnji Savi predstavljene že pod 
3. točko dnevnega reda.  
 

Ad 8 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Lisec Tomaž pove, da bo seja občinskega sveta Občine Sevnica sklicana 29. 1. 2014, na 
kateri bo med drugimi obravnavano poročilo Policijske postaje Sevnica v zadevi varnostih 
razmer na območju občine.  
 

Ad 9 
Razno 

 
Predsedujoči pove, da sta prispeli zahvali OŠ Boštanj in Župnije Boštanj za dodeljena 
sredstva za namen decembrskega obdarovanja otrok. V gradivu je objavljen tudi razpis 
Zavoda KŠTM za sofinanciranje programov s področja kulture, športa, turizma in mladinskih 
dejavnosti za leto 2014.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj:  
168.6.24 sklep: 

∗ KD Godba Sevnica / zahvala za finančno podporo za delovanje KD Godba Sevnica v 
letu 2013 in prošnja za sponzoriranje v letu 2014 → prošnji se odobri v višini 200 
EUR.  

 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  

 
Seja zaključena ob 19.50 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Androjna Boris   Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 

 


