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Številka: 013-  
 

ZAPISNIK 
17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 17. januarja 2013, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar 
Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Župan, Srečko Ocvirk, direktor OU, Zvone Košmerl, Robert Kaše, Maksimilijan Redenšek, 
Gregor Simončič, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Knez Alojz, Karlovšek Brigita.  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne in prične sejo. 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 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 15. redne seje sveta z dne 5.12.2012 in 16. redne seje 

z dne 18.12.2012 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. delovni pogovor z županom Občine Sevnica, g. Srečkom Ocvirkom o delovanju in 

investicijah v KS Boštanj,  
4. pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2013,  
5. imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 

KS Boštanj,  
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.  
 
129.1.17 sklep: 
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v vsebini kot je predlagan tudi soglasno 
sprejet. 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta z dne 5.12.2012 in zapisnika 16. 
redne seje z dne 18.12.2012 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 

 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 15. redne seje z dne 5.12.2012 ter poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
Razprave ni.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo zapisnik 16. redne (novoletne) seje z dne 18.12.2012, ki je 
bil članom sveta podan na mizo.  
Razprave ni.  
 
130.2.17 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 15. redno sejo z dne 5.12.2012 in zapisnika 16. 
redne seje z dne 18.12.2012 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na spletni strani KS 
Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Stopar Janez in Knez Vincenc.   
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Delovni pogovor z županom Občine Sevnica, g. Srečkom Ocvirkom o delovanju in 

investicijah v KS Boštanj 
 
Predsedujoči pozdravi prisotne goste ter preda besedo županu.  
 
Župan, Srečko Ocvirk pozdravi vse prisotne in pove, da je namen današnjega obiska 
konstruktivna razprava za bodoče investicije, sodelovanje in pomoč pri nadaljnjem delu KS 
Boštanj. Zaključilo se je proračunsko obdobje preteklega leta, plan za tekoče leto pa je trdno 
zastavljen za investicijska vlaganja, tudi na področju KS Boštanj. Prisotne seznani s področji, 
ki se najbolj dotikajo delovanja krajevne skupnosti:  

- Občinski prostorski načrt je bil sprejet in predstavlja dokument, ki zajema novosti in 
spremembe v prostoru, predvsem na območju Boštanj, na katerem je predviden nov 
zazidalni prostor, poslovna cona na Radni – pod Judežem, ob HE Boštanj in za 
bencinskim servisom v Boštanju, kjer je povečan prostor za poslovno dejavnost, 
sproščena pa je tudi rezervacija prostora za obvoznico. Pove, da bodo v bodoče 
potrebni pogovori z lastniki zemljišč za prodajo parcel bodočim investitorjem.  

- V sklopu cestne infrastrukture je bila v preteklem letu rekonstruirana lokalna cesta 
Globela s priključki, sočasno pa se je uredilo tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje 
na tem območju in v Dolenjem Boštanju proti železniški postaji. Ob rekonstruirani 
cesti Globela bodo nameščeni nastavki za zastave na drogovih javne razsvetljave. V 
letošnjem letu se bo obnova lokalne ceste nadaljevala do bifeja Tinca, v pripravi pa je 
dokumentacija za nadaljevanje projekta do mostu v Grahovici. Izgradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja se bo letos pričela na območju Kozje vasi 
(nad Mercatorjem) v Boštanju.  

- Podan je bil tožbeni zahtevek krajanov v obrtni coni Boštanja, zaradi vdora vlage v 
tamkajšnje objekte do občine in podjetja Infra. V zaselku Dvorec na Kompolju pa je bil 
dosežen zaključek s krajani in podpisan sporazum sanacije, ki bo realiziran v 
letošnjem letu.  

- Osnovna šola Boštanj s telovadnico je bila v preteklem letu prijavljena na projekt 
energetske sanacije objektov, zaradi potreb po zmanjšanju porabe energije in visoke 
cene energenta (plin) za ogrevanje.  
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- V preteklem letu je občina usmerila pozornost k pripravi projektne dokumentacije za 
ureditev cestnega odseka od Gramata (pri HE) – OŠ Boštanj – do železniške postaje. 
Na ministrstvu je že v pripravi dokumentacija za umestitev pločnikov ob mirenski cesti 
na odseku most čez Mirno – trgovina Hofer.  

- Na področju vodooskrbe v preteklem letu občina ni imela večjih težav z oskrbo 
občanov s pitno vodo. Občinska sredstva so bila investirana v povezovanje 
vodovodnih sistemov na območju Laz, Konjskega in Preske ter v obnovo obstoječega 
omrežja na območju Jablanice v sklopu izgradnje optičnega omrežja.  

- Na področju vzdrževanja občinskih cest bo v letošnjem letu organizirana ekipa 
delavcev, ki bo imela na razpolago strojno mehanizacijo in tako izvajala enostavnejša 
dela na cestah – obsek drevja, čiščenje muld, pometanje cestišč, košnjo cestnih 
brežin in manjša asfalterska popravila.  

- Občina Sevnica si prizadeva, da bi občinska spletna stran postala vozlišče lokalne 
skupnosti, preko katere bi občani dostopali do spletnih vsebin in poiskali potrebne 
informacije, zato občina ponuja možnost, da bi se tudi krajevne skupnosti povezale 
preko spletne strani občine.  

 
Direktor občinske uprave, Zvone Košmerl pove, da je sprejet proračun osnova za delo v 
tekočem letu na planiranih projektih v kombinaciji s prijavami na razpis in zunanjimi viri 
financiranja. Skupaj s predstavnikom oddelka za okolje in prostor, Robertom Kašetom 
prisotne seznanita, da bo tudi v prihodnje infrastruktura v krajevni skupnosti deležna 
financiranja s strani občine. Izpostavita projekt ureditve hodnika za pešce ob mirenski cesti 
skupaj z ureditvijo cestnega priključka na Radno in  pešpoti ob Savi v Boštanju z ureditvijo 
brežin, izgradnja javne razsvetljave na »obali«, ki v tem sklopu ne zajema izgradnje pločnika.  
 
Predsedujoči se zahvali za predstavitev in povabi člane sveta k razpravi.  
 
Zalašček Alojz poda vprašanje glede neurejenih zadev v obrtni coni, zaradi vdora vlage v 
objekte.  
Župan mu poda odgovor, da gre v dotični zadevi za sodni postopek, zato je tudi pristop k 
temu primeren. Občina, ki ni prva tožena stranka v tem postopku, si prizadeva vzpostaviti 
komunikacijo s krajani in skleniti poravnavo. Podjetje Infra je že naročilo raziskave, iz katerih 
je razvidno, da vdor vlage ni posledica gradnje hidroelektrarn.  
 
Androjna Boris poda vprašanje v zadevi ureditve klančine na brvi čez Savo tudi v smeri 
Lukovca.  
Direktor mu poda odgovor, da so že bili izvedeni ogledi na terenu s projektanti. Poseg bo 
mogoče realizirati že v letošnjem letu.  
 
Lisec Tomaž poda predlog, da bi občina pristopila k novelaciji občinskega prostorskega 
načrta in obravnavala podane pobude za dopolnitev in spremembo načrta. Pozdravlja 
vlaganja v cestno infrastrukturo, izpostavi pa gradnjo javno razsvetljavo na »obali«, v sklopu 
katere se poraja strah, da potem ne bo več aktivnosti za ureditev na tem območju - izven 
nivojsko križanje ceste in železnice ter gradnja hodnika za pešce ob državni cesti. Predlaga 
sanacijo mostu v Jelovcu, ki je v slabem stanju in sanacijo rečnih brežin na odseku Kompolje 
– Šmarčni in na Logu. Pove, da morajo biti prizadevanja občine usmerjena tudi k realizaciji 
izgradnje mostu čez Savo na Logu in k podvozu pod železniško progo v Boštanju.  
 
Župan pove, da na podlagi izraženih potreb in predlogov v strokovnih krogih že tečejo 
pogovori o dopolnitvi sprejetega prostorskega načrta, ki bo predvidoma konec leta. Občina si 
bo prizadevala k vzpostavitvi pogovora z lastniki zemljišč, da se prostor zapolni z rabo, ki je 
opredeljena v OPN-ju. Pove, da bo javna razsvetljava na »obali«, ki je podaljšanje obstoječe, 
izboljšala prometno varnost na predmetnem območju. V zadevi sanacije mostu v Jelovcu 
pove, da je zaščitena dediščina.  
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Knez Vinko izpostavi nerešeno situacijo na cesti Šupa – Šmarčna in izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v vasi Šmarčna.  
Župan poda odgovor, da bo asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna realizirana v letošnjem letu. V 
zadevi izgradnje kanalizacijskega omrežja pove, da bo Komunala Sevnica pripravila 
novelacijo programa čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, iz katere bo razvidno 
na katerih območjih je ekonomsko upravičeno graditi javno kanalizacijsko mrežo in katera se 
bodo priključila na manjše čistilne naprave, ki zajemajo strnjena naselja, med katerimi je tudi 
Šmarčna.  
 
Šlogar Jure izrazi pomislek glede izgradnje javne razsvetljave na »obali«, brez hodnika za 
pešce, ker ne predstavlja dolgoročne rešitve tudi v povezavi z mostom na Logu. Poda 
predlog, da se uredi kolesarska pot od Boštanja do naselja Log, stopnišče pri Tomažinovi 
hiši na »obali« pa se vsaj delno odstrani.  
Kaše Robert poda odgovor, da je v državnem načrtu razvojnih programov podvoz planiran 
po letu 2016. Izgradnja javne razsvetljave je minimalni prispevek k varnosti pešcev na tem 
območju, ki se lahko poveča z postavitvijo ločilne varovalne ograje na nasipu. Z možnostjo 
ureditve pešpoti in osvetlitvijo od območja za deponijo lesa do brvi čez Savo pa bo odsek 
med seboj varno povezan. V zadevi Tomažinove hiše pove, da je bil lastnik objekta na občini 
in si želi rešitvi, vendar je to povezano z visokimi stroški.  
 
Simončič Gregor opozori na zasipan stari most čez Mirno pri deponiji lesa, ki ga je potrebno 
odkopati in ohraniti kot dediščino.  
 
Predsedujoči poda vprašanje glede kategorizacije cest.  
Kaše Robert mu poda odgovor, da je kategorizacija cest v teku. Konec leta 2011 je bil 
predlog pripravljen in posredovan na Direkcijo za ceste, ki je podala negativno soglasje in 
določila aktivnosti, ki jih je morala občina še izpolniti. Predvideva se, da bo kategorizacija 
cest obravnavana na majski seji občinskega sveta, v kolikor bo direkcija podala pozitivno 
mnenje. Župan pove, da direkcija postavlja pogoje, ki veljajo za državne ceste. Še vedno je 
problem lastništvo cest, ki so v večji meri v zasebni lasti. Občina naroča odmero cest na 
podlagi prispeli vlog, ki se rešujejo prednostno, v kolikor gre za dobrobit stranke, drugače pa 
po vrstnem redu prispetja.    
 
Možic Ivan pozdravlja ureditev lokalne ceste v Boštanju do bifeja Tinca ter poda vprašanje 
glede obnove ceste čez klanec na Vrh.  
Župan poda odgovor, da je prva prioriteta nadaljevanje projekta ureditve cestne 
infrastrukture v Boštanju vse do mostu v Grahovici. Nato pa bodo aktivnosti usmerjene tudi k 
čim prejšnji preplastitvi ceste in s tem zajezitvi nadaljnjih poškodb na cestišču. 
 
Androjna Boris opozori, da cestišče na odseku Radna – Lukovec poka in se poseda, na 
enem delu tudi za 15 cm. Poda tudi vprašanje, ali se morajo podpisniki pogodb za priključitev 
na optično omrežje v roku dveh let tudi dejansko priključiti na optiko.  
Župan poda odgovor, da se morajo podpisniki pogodb v določenem roku tudi priključiti na 
optično omrežje in izbrati ponudnika storitev. Vsi ponudniki storitev – Amis, Zavod kabelske 
TV in SiOL – se bodo predstavili na javni predstavitvi, ki bo organizirana po posameznih 
krajevnih skupnostih. Pove, da so cene storitve oz. mesečne naročnine, ki jih sedaj občani 
plačujejo za telefon, internet in televizijo, višje v primerjavi s cenami storitev preko optičnega 
omrežja.  
 
Predsedujoči se predstavnikom občine zahvali za izčrpno predstavitev in podana pojasnila.  
 

Ad 4 
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2013  
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Predsedujoči seznani prisotne, da je v razpisnem roku po pošti prispel en predlog za 
dobitnika priznanja, in sicer za Janeza Kodeha iz Vrha za dolgoletno in aktivno delo v vaški 
skupnosti Vrh in gasilski trojki Okič.  
Predsedujoči poda predlog v razpravo.  
Razprave ni.  
 
131.3.17 sklep: 
Svet KS Boštanj je za dobitnika priznanja KS potrdil predlog Vaške skupnosti Vrh in gasilske 
trojke Okič, ki ga prejme Janez Kodeh iz Vrha pri Boštanju za dolgoletno in aktivno delo v 
vaški skupnosti Vrh in gasilski trojki Okič.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 

KS Boštanj  
 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
v KS Boštanj (mrliška vežica, pisarni KS in vodovod Boštanj). Predlaga, da se komisija za 
popis sredstev sestane v obstoječem sestavu kot v preteklem letu. Člani komisije so Udovč 
Alojz, Bec Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev 
vodovodnega odbora Boštanj pa naj bo prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema.  
 
Predsedujoči poda točko v razpravo. 
Razprave ni.  
 
132.4.17 sklep: 
Svet soglasno sprejme sklep, da se komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja v KS Boštanj sestane v obstoječem sestavu. Člani komisije so: Udovč Alojz, Bec 
Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev vodovodnega 
odbora Boštanj pa je prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema Boštanj 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

 
Ad 6 

Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 
 
Predsedujoči pove, da ima KS Boštanj nekaj težav z izvajalci pri izvajanju zimske službe, 
zaradi okvar na njihovi mehanizaciji, zato bo do odprave težav na teh območjih za izvajanje 
zimske službe skrbelo podjetje Gradnje.  
 
Šlogar Jure izpostavi, da se pluženje cest ne opravlja pravočasno, predvsem v hribovitih 
predelih, kjer je količina snega veliko večja kot v dolini. Poda kritiko na slabo kvaliteto 
posipnega materiala, ki vsebuje premalo soli za učinkovito topljenje snega na cestiščih.  
 
Stopar Janez pove, da je potrebno na odseku med Konjskim in Lukovcem ter na Lazah – do 
h.št. 2 opraviti obsek drevja ob cestišču, saj se zaradi teže snega veje dreves upogibajo in 
lomijo, kar otežuje izvajanje zimske službe in prevoznost cest.  
 
Lisec Tomaž predlaga, da se generalno obvesti lastnike zemljišč, da pravočasno zagotovijo 
obsek drevja ob cestiščih, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu.   
 
* odide Lisec Tomaž 
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Androjna Boris izpostavi, da je na določenih območjih na zasebnih zemljiščih nastala škoda, 
zaradi izvajanja zimske službe. Pove, da je potrebno ob večjih snežnih padavinah zagotoviti 
pluženje tudi na Malem Lukovcu do gospodinjstva Vintar. Predsedujoči mu pove, da bo 
pluženje izvedel Hribar Mirko s kombinirko, ker pluženje s plugom zaradi ozke poti ni 
mogoče.  
Androjna Boris pove, da izvajalec del Gradnje še vedno ni odstranil material na zasebnih 
travnatih površinah ob cesti na Malem Lukovcu, zato poziva, da se izvajalca ponovno 
obvesti.  
 

Ad 7 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Predsedujoči pove, da se je problematika v zadevi izgradnje hidroelektrarn obravnavala že v 
sklopu točke 3.   

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

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da je seja občinskega sveta potekala 19. decembra 2012, na katerem je 
bil sprejet občinski proračun za leto 2013. Ostalega gradiva pomembnega za KS Boštanj ni.  
 

Ad 9 
Razno 

 
Predsedujoči seznani prisotne s podanim predlogom krajevne skupnosti, da se za dobitnika 
priznanja zlate Prešernove plakete, ki jo podeljuje Zveza kulturnih društev Sevnica, predlaga 
Jožeta Pfeiferja iz Dolenjega Boštanja.  
 
Predsedujoči povabi člane sveta na praznovanje svojega osebnega praznika v sklopu 
občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj.  
 
Predsedujoči povabi na ponovitveni božično novoletni koncert Godbe Sevnica 19.1.2013 v 
dvorano TVD Partizana Boštanj.  
 
Seja zaključena ob 19.55 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Knez Vincenc                        Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 


