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Boštanj, 23. januar 2012 
 

ZAPISNIK 
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 14. decembra 2011, ob 18.00 uri, 

v dvorani TVD Partizana Boštanj. 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar 
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Ocvirk Srečko, Habinc Anton, Habinc Marija, Felicijan Marjana, Jonozovič Marija, Lisec 
Anka, Bec Jelka, Simončič Gregor, Povše Franc ml., Zakšek Slavko, Hribar Mirko, Povše 
Franc st., Klemenčič Alojz, Žibert Alfons, Šnuderl Ivan, Zgonec Judith, Zgonec Tone, Udovč 
Mitja, Udovč Ciril, Simončič Milan, Kolman Anton, Dolničar Gašper, Krnc Tadeja, Vidic 
Jeraj Vesna, Pernovšek Boris, Pfajfar Jože, Bizjak Jože, Gregorič Branko, Gobec Rado, 
Kuhar Jurij, Redenšek Franci, Mrvič Andrej, Fon Matej, Fon Alojz, Lisec Marko, Novšak 
Roman, Ivaniševič Joco, Udovč Alojz, Koprivec Janez, Lisec Matija, Veselinovič Jasmina. 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne, še posebej vabljene goste.  
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 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. poročilo o izvedenih akcijah – realizacija programa 2011 v KS Boštanj, 
3. pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov, 
4. razno.  

 
Razprave o predlogu dnevnega reda ni.  
 
83.10.1 sklep: 
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno 
sprejet. 
Za overitelja sta predlagana Šlogar Jure in Zalašček Alojz.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Poročilo o izvedenih akcijah – realizacija programa 2011 v KS Boštanj  

 
Predsedujoči seznani vse prisotne z izvedenimi akcijami v letu 2011 na območju KS 
Boštanj, ki jih predstavi po posameznih sklopih. 
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V sklopu cestne infrastrukture in javnih površin so bile izvedene investicije in 
rekonstrukcije: 

∗ Rekonstrukcija in asfaltacija ceste Vozenk v dolžini 1.100 metrov. 
∗ Pridobljene so bile pisne izjave za uporabo zemljišča za posodobitev ceste na 

Lukovcu t.i. ceste čez »kavc«. 
∗ Na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavila občina Sevnica, je bil izbran izvajalec 

za obnovo mostu čez Mirno, saj je bil le-ta ob zadnji poplavah močno poškodovan, v 
preteklem mesecu so se pričela že prva pripravljalna dela – obstoječi most bo 
porušen in zgrajen nov betonski most s pločnikom, z javno razsvetljavo in 
obnovljenimi komunalnimi vodi. 

∗ V tem letu je prišlo do težko pričakovane razrezervacije prostora za obvoznico 
Boštanj in sprostitev zemljišč za pozidavo. 

∗ Pripravljeno je bilo gradivo za izvedbo prekategorizacije javnih poti v lokalne ceste 
na območju KS Boštanj. 

∗ Rekonstrukcija in asfaltacija ceste Laze – Gavžna Gora – Rak v dolžini 1.100 metrov. 
∗ Makadamska ureditev ceste Gabrje – Veliki Vrh – Križ in asfaltacija klancev v skupni 

dolžini 500 metrov. 
∗ V teku je rekonstrukcija in asfaltacija ceste na Radni odsek od glavne ceste do 

podjetja Siliko z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave. 
∗ Občina Sevnica je sklicala terenske obravnave z lastniki zemljišč v zadevi 

rekonstrukcije LC Globela – Teraž. 
∗ V teku so aktivnosti za izvedbo zasaditve ob pločnikih na odseku gospodarsko 

poslopje župnije – pokopališče Boštanj in dokončanje zasaditve ob pločnikih pri OŠ 
Boštanj. 

 
V sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema so bile izvedene investicije in 
rekonstrukcije: 

∗ Na Logu je bil zaključen večletni projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja s 
priključitvijo na čistilno napravo, vzporedno so bile izvedene še asfaltacije 
posameznih cestnih odsekov in ulic v naselju, položitev cevi za optični kabel, 
posodobitev vodovoda, razširitev javne razsvetljave, postavitev oglasnih desk in 
ureditev potoka Mivka v dolžini 300 metrov. 

∗ Na območju celotne krajevne skupnosti so se v tem letu pričela dela za izgradnjo 
širokopasovnega omrežja, v prvi fazi se gradijo primarni oz. glavni vodi, spomladi 
pa se predvideva že izgradnja sekundarnega voda za priključitev končnih naročnikov 
na optično omrežje. 

∗ S strani občine je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del za izgradnjo 
sekundarne kanalizacije Sevnica – Boštanj (namen investicije je rešiti problem 
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda z odpravo pomanjkljivosti na obstoječem 
omrežju in zgraditev novega omrežja. 

∗ V letošnjem letu je bila zaključena investicija priključitve vodovoda Apnenik na 
vodovodni sistem Boštanj – levi breg. 

∗ Dokončana so bila dela na izgradnji povezave vrtine B-2 in B-4 v dolini Grahovice. 
∗ Zgrajeno je bilo vodovodno omrežje Sevnica – Log – Orlska Gora, ki še ni v uporabi. 
∗ Potekajo aktivnosti za izgradnjo povezovalnega vodovoda Laze – Rtiče – Konjsko. 

 
V sklopu večnamenskih domov in drugih objektov splošnega pomena so bile izvedene 
investicije in vzdrževanja: 

∗ V teku je obnova cerkve na Kovačevem hribu, ki je bila v letošnjem letu porušena in 
na novo pozidana. V teku so dela za ureditev notranjosti cerkve. Vsa dela bodo 
dokončana predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta.  
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∗ V letošnjem letu je bila dokončana zunanja obnova cerkve na Topolovcu 
(prekrivanje strehe, urejena okolica, postavljen strelovod, urejeno odvodnjavanje 
in zgrajeno stopnišče v zvonik). 

∗ V fazi dokončanja je tudi obnova cerkve na Šmarčni (prekrita streha, vgrajena okna 
in vrata, ometani zidovi, napeljana elektrika, položeni tlaki in v fazi dokončanja je 
tudi notranja poslikava s freskami).  

∗ Do konca letošnjega leta bo v dvorani Partizana Boštanj urejena prva faza 
ozvočenja in osvetlitev odra, v naslednjem letu pa se pristopi k izgradnji balinišča, 
nabavi obešalnikov, postavitvi zaščitne ograje, ureditvi pomožnega prostora pod 
nadstreškom in opremljanju kuhinje. 

 
V sklopu pokopališč in javne razsvetljave so bile izvedene investicije: 

∗ Na pokopališču Boštanj je bil v letošnjem letu postavljen svečomat, postavljene so 
bile tudi zapornice na spodnjem parkirišču in na uvozu za mrliško vežico, novo 
podobo je dobil tudi osrednji del pokopališča, kjer je bila zaradi tlakovanja podrta 
osrednja cipresa in poškodovane ciprese ob škarpi, položeni so bili tlakovci, 
posodobljen vhod iz obeh smeri na pokopališča z novo zasaditvijo, obnovljen križ, 
obnovljena kapelica Drmelj in Papež. 

∗ Zgrajena je bila javna razsvetljava na pokopališču Boštanj – spodnje parkirišče s 
postavitvijo 4 svetilk in ob pločniku pri OŠ Boštanj vključno s pešpotjo, ki povezuje 
novi del naselja s postavitvijo 6 svetilk. 

∗ Na pokopališču Boštanj so se zaradi povišanja stroškov, ki nastajajo z vzdrževanjem 
pokopališča, povišale tudi cene za najem groba in vzdrževanje pokopališča za 20%. 

 
V sklopu kulture, društvenih dejavnosti in ostalih področij: 

∗ Dobitnika priznanja KS Boštanj v letu 2011 sta bila ga. Marija in g. Anton Habinc iz 
Lukovca ter g. Janez Imperl iz KŠD Log.  

∗ Dobitnica priznanja občine Sevnica je bila med drugimi tudi Šraj Mira iz Boštanja. 
∗ V mesecu marcu je bila organizirana prireditev na temo dan družine, na kateri so 

nastopali učenci OŠ Boštanj, kvintet Boštanjski prijatelji in ŽPZ Azaleja. Prireditev 
je potekala v sodelovanju KS in Bec Jelke.  

∗ Rokometaši OŠ Boštanj so postali državni prvaki v rokometu med starejšimi dečki na 
kar smo izredno ponosni.  

∗ Na Logu je potekala že 25. zaporedna šinjekadija.  
∗ ŽPZ Azaleja je v letošnjem letu praznoval 10. obletnico delovanja zbora, svoj uspeh 

so obeležile z prireditvijo »Naših deset let« v mesecu decembru. 
∗ Potekal je televizijski prenos svete maše iz župnijske cerkve Sv. Križa z nastopom 

MePZ Župnije Boštanj. 
∗ V sklopu urejanja Mestnega parka Sevnica in postavitev Litopunkturnega kroga z 

vklesanimi kozmogrami je tudi KS finančno sodelovala v višini prispevka enega 
kamna. 

∗ Na karnevalu Sevnica imenovanem Parada grajskega humorja sta sodelovali tudi 
skupini iz Loga in Šmarčne 

∗ V mesecu aprilu je potekala čistilna akcija, katere so se poleg krajanov udeležili 
tudi člani posameznih društev 

∗ Na Lukovcu je v mesecu juniju potekalo državno tekmovanje v vlečenju vrvi, ki so 
se ga udeležili tudi člani društva Gamsi 

∗ V januarju smo preko Komunale zaposlili javnega delavca, ki je izkazal za zelo 
pridnega, vestnega in delovnega.  

 
Predsedujoči pove, da je k realizaciji tako plodnega programa prispevalo dobro 
sodelovanje, razumevanje in pomoč s strani župana Občine Sevnica in njegovih sodelavcev 
ter občinskega sveta Občine Sevnica, kakor tudi članov sveta KS Boštanj in krajanov KS 
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Boštanj. Zahvali se tudi vsem gostom, ki s svojim prispevkom nedvomno doprinesli k 
različnim dejavnostim in aktivnostim v naši krajevni skupnosti.  
 

Ad 3 
Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov 

 
Predsedujoči se vsem prisotnim zahvali za dobro medsebojno sodelovanje in razumevanje. 
Sledi pozdrav s strani župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, ki zbranim predstavi 
najpomembnejše investicije v tekočem letu, ki so potekale pod okriljem Občine Sevnica in 
bodoče investicije na področju cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v KS 
Boštanj ter zaželi prijetne božične in novoletne praznike in srečno v letu 2012.  
 
Predsedujoči se zahvali županu za obširno poročilo investicijskega programa in preda 
besedo predstavnikom društev in ostalim posameznikom. Zbrane nagovorijo Povše Franc 
ml. (PGD Boštanj), Zalašček Alojz (član sveta KS), Ivaniševič Joco (predstavnik GVO), 
Šlogar Juraj (podpredsednik sveta KS), Jonozovič Marija (ŽPZ Azaleja), Žibert Alfons 
(župnik župnije Boštanj), Lisec Tomaž (član sveta). 
 
Predsedujoči se zahvali za sodelovanje in razumevanje na skupni prehojeni poti v letu 
2011, zaželi prijetne praznike in povabi vse zbrane na družabno srečanje v veliko dvorano.  
 
Seja je zaključena ob 19.40 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta KS 
Boštanj.  
 
 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
 
    Zalašček Alojz           Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 


