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Številka: 0313 – 0004/2016 
 

ZAPISNIK 
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 5. oktobra 2016, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Vinko Knez, Janez Stopar, Janez Tramte, Brigita Karlovšek, Ivan Možic, Tomaž 
Lisec.  
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Zalašček Alojz (opr.), Igor Glušič (opr.), Boris Androjna (opr.), Jure Šlogar.   
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane sveta ter prične sejo.  
 

Ad 1 
Ugotovitev sklep čnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 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 13. redne seje sveta z dne 21.06.2016 in potrditev 

zapisnika 2. korespondenčne seje z dne, 6.9.2016, 
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2017, 
4. Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu praznovanja občinskega praznika 

Občine Sevnica, 
5. Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku,  
6. Organizacija zimske službe v sezoni 2016 -2017,  
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
8. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del, 
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

10. Razno – prošnje, dopisi. 
 
Razprave ni.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta  z dne 21.06.2016 in potrditev 

zapisnika 2. koresponden čne seje z dne, 6.9.2016 
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnika 13. redne seje z dne 21.6.2016  in 2. koresponden čne seje z dne 
6.9.2016 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na  spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Obravnava predloga finan čnega načrta za leto 2017 

 
Predsednik članom sveta predstavi finančni načrt za leto 2017. Gradivo so člani sveta prejeli 
skupaj z vabilom in je sestavni del tega zapisnika. Pove, da je višina na prihodkovni strani 
sestavljena iz dotacij, ki jih krajevna skupnost prejme s strani občine za tekoče delovanje ter 
za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene 
investicije v javno infrastrukturo, prihodkov od vodarine iz JV Boštanj, grobnine iz pokopališč, 
prispevkov krajanov pri izvedbi investicij in prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih 
zavarovanj. Skupna višina ocenjenih prihodkov v letu 2017 znaša 201.039,00 EUR in je 
razdeljena na odhodkovni strani na proračunske postavke, ki zajemajo odhodke za pisarniški 
material, izdatke za energijo, vodo in komunalne storitve za potrebe pisarne KS, druge 
operativne odhodke, odhodke iz naslova upravljanja s premoženjem, vlaganja v cestno 
infrastrukturo in izgradnjo javne razsvetljave, oskrbe s pitno vodo, urejanje pokopališč v 
krajevni skupnosti, vzdrževanje večnamenskih domov in transfere neprofitnim organizacijam. 
Višina odhodkov je enaka ocenjeni višini prihodkov. Glavne investicije, ki se bodo prihodnje 
leto izvajale in bodo krite iz proračuna krajevne skupnosti Boštanj so: rekonstrukcija mrliške 
vežice na pokopališču Boštanj in ureditev večnamenskega doma na Šmarčni. 
 
Po predstavitvi predsednik odpre razpravo. Vinko Knez sprašuje, če je zagotovljena 
dinamika finančnih sredstev za dokončanje projekta ureditve mrliške vežice. Predsednik mu 
poda odgovor, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca meseca decembra 2016. Del 
finančnih sredstev pri aktivnostih projekta mrliške vežice bo zagotovila občina Sevnica iz 
svojega proračuna. Z obnovitvenimi deli se bo pričelo v prvem kvartalu leta 2017. Takoj, ko 
bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bodo z razpisom pridobile ponudbe potencialnih 
izvajalcev. Glavno skrb in odgovornost pri realizaciji projekta ima Odbor za pokopališko 
dejavnost.  
Na področju KS Boštanj se bodo izvajali tudi projekti, ki se bodo pokrivali iz občinskih, 
sredstev. Katere investicije oz. projekti se bodo izvajali v letu 2017 pa bodo razvidni iz 
osnutka občinskega proračuna še v tem mesecu.  
 
Predsednik predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z dokumenti finančnega načrta za leto 
2017. 
 
Sklep: 
Svet KS se je na svoji 14. redni seji seznanil z do kumenti finan čnega načrt a KS 
Boštanj za leto 2017 in predlaga Ob činskemu svetu Ob čine Sevnica, da ga sprejme.  
 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
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Ad 4 
Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu prazn ovanja ob činskega praznika 

Občine Sevnica 
 
Predsedujoči pove, da v mesecu novembru občina Sevnica praznuje svoj praznik, zato bodo 
v ta namen organizirane prireditve, otvoritve, predstavitve, itd. V sklopu teh prireditev je KS 
Boštanj prijavila otvoritvi mostu Grahovica in rekonstruirane ceste od Panorame do 
Kogovška, ki bo 22.11.2016 ob 15.00 uri.   
 

Ad 5 
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kult urnem prazniku 

  
Prireditev praznika krajevne skupnosti Boštanj, ki je organizirana v sklopu kulturnega 
praznika je predvidena 3.2.2017 ali 10.2.2017. Predsednik pove, da bo organizacijo samega 
kulturnega programa organizirala Jelka Bec, predsednica za kulturne in društvene dejavnosti 
v KS Boštanj. Člane sveta poziva, da pričnejo razmišljati o predlogih za dobitnike priznanj 
krajevne skupnosti Boštanj. KS vsako leti podeli dve plaketi krajanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam 
in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju 
krajanov, razvoju in ugledu KS Boštanj na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
politike, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti. 

 
Ad 6 

Organizacija zimske službe v sezoni 2016 – 2017 
 
 
Predsedujoči pove, da bo organizacija zimske službe potekala po ustaljeni praksi. Z vsemi 
potencialnimi izvajalci je že opravil potrebne pogovore, t.j. Gradnje d.o.o., Hribar Mirko, 
Bizjak Jože in Redenšek Franc. Cenik za izvajanje zimske službe ostaja nespremenjen in 
znaša: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimska služba je organizirana skupaj z javnim podjetjem Komunala Sevnica, katera ima 
deponijo posipnega materiala na Logu pri čistilni napravi. 
Brigito Karlovšek zanima primerljivost cen storitve izvajanja zimske službe, ki jo izvaja 
Komunala Sevnica s cenami izvajalcev v KS Boštanj. Predsednik pove, da so cene lokalnih 
izvajalcev nižje. Do prihodnje seje se bo pripravila analiza obstoječih cen.  
Knez Vinko k točki pripomni, da je prav, da izvajanje zimske službe izvajajo lokalni izvajalci, 
ker že imajo potrebne izkušnje in dobro poznajo teren v KS Boštanj. Dobro opravljena 
zimska služba se odraža na zadovoljstvu krajanov. Predsednik pove, da je vsako leto manj 
pripomb na izvedene storitve.  
 
 
 

Opis postavke  Cena brez DDV 

Pluženje  14,68 €/km 

Posipavanje  10,56 €/km 

Pluženje in posipavanje  22,94 €/km 

Prevoz posipnega 

materiala 

21,38 €/h 

Delovne ure  21,38 €/h 
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Sklep: 
Svet je seznanjen z organizacijo in cenikom izvajan jem zimske službe v sezoni 2016/ 
2017, ki jo tudi soglasno potrdi.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 
 

Ad 7 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju: 

∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da potekajo zaključna dela na projektu modernizacije 
ceste Panorama – Kogovšek. Urejeni so pločniki, ki potekajo od obrtne cone do OŠ 
Boštanj. Končanje projekta predstavlja velik pomen za KS Boštanj z vidika varnosti v 
cestnem prometu. ◊ Končana je ureditev mostu v Grahovici. Opravljeni so bili še 
zadnji popravki glede odvodnjavanja. ◊  Do novega leta bo izdano gradbeno 
dovoljenje za dograditev in adaptacijo Mrliške vežice na pokopališču v Boštanju. 
◊Trenutno potekajo dela v zvezi z razširitvijo lokalne ceste Boštanj – Jablanica, na 
odseku Plazar Ernest, Ada in Plazar Darinka. Doseženi so ugodni dogovori z lastniki 
tangiranih zemljišč Drnjač Maksimiljana in Lipar Janeza. ◊Bogato je družabno 
življenje, saj društvo TVD Partizan zelo aktivno in uspešno deluje. Dvorana je 
zasedena vsak dan. V soboto, 1. oktobra je potekala prireditev, kjer so obiskovalcem 
predstavili sekcije, ki delujejo v okrilju TVD Partizan. ◊Predsednik je opravil razgovor 
z g. Perčičem, vodjo oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica, glede ureditve 
kanalizacije v obrtni coni Boštanj. Opravljen je bil terenski ogled. Ugotovljeno je, da 
bo možna rešitev glede viška meteornih vod urediti z izgradnjo dodatnega 
meteornega kanala, ki se bo izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste Extraform – Žaga.  

∗ Jablanica: ◊ Ker se predstavnik Jablanice ni mogel udeležite seje, predsednik poroča, 
da so na Jablanici v fazi odkupa zemljišča večnamenskega doma. Do novega leta 
bodo potekale običajne jesenske prireditve in miklavževanje.  

∗  Šmarčna: ◊ Potekajo aktivnosti z zbiranjem ponudb za adaptacijo večnamenskega 
doma. Ker se v domu odvija družabno življenje, se prostor ogreva, zato je smiselno, 
da se fasada izolira in se zamenjajo še preostala stara okna.  V jesenskem obdobju 
bo organizirana prireditev lokalnega pomena (ličkanje). V decembru se predvidevajo 
običajne prireditve.  

∗ Vrh - Okič: ◊ Težave, ki so bile izpostavljene na prejšnji seji so urejene (ureditev 
bankin od Okiča proti Grahovici, asfaltacija ovinka na odcepu proti Dolinšku, urejeno 
odvodnjavanje na Vrhu proti Volčjim jamam). ◊ Potekalo je zbiranje podpisov v zadevi 
»Civilna iniciativa – elektrika pod zemljo  (daljnovod 2 x 110kV v Mirenski dolini – 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Sevnica in Šentrupert«. Občina Sevnica podpira gradnjo 
daljnovoda s čim manj negativnih učinkov na okolje, kakovost bivanja in zdravje 
občanov. Ker Občina Sevnica ni nosilec izdelave DPN, niti investitor, niti projektant v 
procesu načrtovanja, posreduje KS s strani civilne iniciative postavljene zahteve. 
Člane sveta prosi za mnenje in podprtje zahteve za potek elektrike pod zemljo. 
Mnenje podpre Tomaž Lisec, ki je tudi poslanec v državnem zboru in predlaga, da se 
tematika pelje tudi na višjih inštancah, parlament in vlada. Meni, da celoten daljnovod 
ne more potekati pod zemljo, se je pa potrebno razumsko izogniti napeljavi 
daljnovoda po zraku v bližini naselij.  V parlamentu se bo sam zavzel za sklic seje na 
predmetno tematiko. Po končani razpravi člani sveta sprejmejo naslednji  
Sklep: 
Stališ če Sveta KS Boštanj na 14. redni seji je, da se podp ira civilno iniciativo, 
da se na omenjenem podro čju, zlasti v naseljenih obmo čjih, daljnovod kablira 
ali umakne.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
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Sklep sprejet.  
 

∗ Konjsko: ◊ Predstavnik Konjskega sprašuje, kaj je s sanacijo dela cestišča Gavžna 
Gora – Laze, ki je bilo poškodovano ob zadnjem plazu. Predsednik se bo pozanimal 
pri pristojnih službah Občine Sevnica.  

∗ Kompolje: ◊ Na Kompolju je potekalo srečanje oz. žegnanje. ◊Na lokaciji Doma 
krajanov Kompolje je postavljen sistem javnega alarmiranja SIJA v primeru naraslih 
voda. ◊Na pokopališču Kompolje je potrebno poškropiti s sredstvi za zatiranje plevela. 
Postavljeno je vprašanje, kako je z ureditvijo obcestnega ogledala pri Daničiču. 
Predsednik pove, da bo naročil ogledalo za predmetni odsek.  

∗ Križ: ◊ Ureditev mostu je končana. ◊Prosijo za obcestno ogledalo iz Pekla. 
◊Poškodovani odsek iz Jelovca proti Okiču bo asfaltiran. ◊ Uredile se bodo poškodbe, 
ki so nastale pri napeljavi optičnega omrežja. ◊Izpostavljena je nefunkcionalnost na 
novo postavljenih avtobusnih postaj ob cesti za Mirno, ki je na novo asfaltirana. Na 
odseku za Gaberje je potrebno obojestransko postaviti tablo, ki označuje avtobusno 
postajo »Gaberje«. ◊Janez Tramte predlaga terenski ogled JP proti Udovču. ◊ 
Predlaga čiščenje jaškov zaradi propustnosti. Želijo, da ta dela opravijo gasilci GD 
Boštanj.  

∗ Log: ◊ Predsednik pove, da so prostori v večnamenskem domu urejeni, igrišče je 
asfaltirano, potrebna je še montaža zaščitne mreže, ki je predvidena v naslednjem 
letu.   

 
Ad 6 

Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Sav i – poro čilo o poteku del 
 
Pri tej točki ni razprave.  

 
Ad 7 

Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Ob činskega sveta Ob čine Sevnica in 
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj  

 
 
Predsednik pove, da se bo na naslednji seji občinskega sveta obravnaval osnutek plana 
proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Na minuli seji, ki je potekala 21. septembre 2016, 
sta bila potrjena predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek in za stanovanjsko sosesko – Sv. Križ. 
Podano je bilo pozitivno soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom 
Sevnica. Predsednik je na seji izpostavil vprašanje, ali bi se uredil pristan za čolne tudi na 
desni strani reke Save. Župan v odgovor poda, da moramo pustiti času čas in počakati, kako 
bo zaživela ureditev pristana na Orehovem.  

 
Ad 8 

Razno – prošnje, dopisi 
V nadaljevanju poda v razpravo prejete vloge društev. 
 
Sklep:  
 

∗ KD Godba Sevnica / zahvala za finan čno podporo za delovanje KD Godba 
Sevnica v letu 2015 in prošnja za sponzoriranje v l etu 2016 → prošnji se odobri 
v višini 400 EUR.  

∗ TVD Partizan Boštanj/ prošnja za donacijo za delova nje društva oz. povrnitev 
stroškov ob izvedenih prireditvah → prošnji se odobri v višini 1.000,00 EUR. 

Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
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Predsednik pove, da se bodo naročila obcestna ogledala na prošnje krajanov in sicer: Ivan 
Udovč, kraj Pekel, Daničič Kompolje, Busar/ Vrh,  Kovač Alojz in Lipoglavšek v Globeli. 
Poškodovano ogledalo na pokopališču v Boštanju bo zamenjano do dneva mrtvih.   
Na Občino Sevnica in Krajevno skupnost Boštanj je prispela vloga oz. prošnja Marka 
Česnika in Renata Kramperška za ureditev dovozne poti. Občina je vlagatelju podala 
odgovor, da ureditev zasebnih dostopov do objektov ni v pristojnosti občine oz. krajevne 
skupnosti. Negativen odgovor bomo podali tudi s strani KS Boštanj.  
Na izpostavljeno temo počivališča na cesti R1-215/1163 Mokronog-Boštanj je bil prejet 
odgovor s strani RS Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, sektor za 
vzdrževanje in varstvo cest iz Ljubljane, da je bil izveden ogled počivališča ob državni cesti. 
Po opravljenem ogledu je bil podan negativen odgovor, da direkcija RS za infrastrukturo 
trenutno ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za primerno ureditev površine. Po krajši razpravi 
člani sveta predlagajo, da se na Komunalo Sevnica poda pobuda za postavitev kontejnerja 
za odpadke, saj bi se na ta način dalo vzpostaviti čistočo na predmetnem odseku.  
Predsednik poda članom sveta v vednost, da potekajo aktivnosti glede razmejitve prostora 
med TVD Partizan in PGD Boštanj ter ureditev lastništva z vsemi mejaši. Ureja se tudi status 
ceste, ki poteka od TVD Partizan do »faroške štale«. Potekala je dražba objekta pošte. 
Izzida dražbe ne poznamo. Predsednik je mnenja, da bi predmetni objekt morala odkupiti 
Občina Sevnica. Mnenje podpre tudi Tomaž Lisec, ki se je že pogovarjal o zadevi z županom 
Občine Sevnica in direktorjem pošte glede cene in možnosti odplačevanja.  Člani sveta KS 
Boštanj so še vedno mnenja, da je objekt primeren za ureditev vrtca. Stališče članov sveta 
KS Boštanj se pošlje v vednost pristojnim službam Občine Sevnica.  
Predsednik člane sveta seznani, da bo dobavljeno arhivsko pohištvo, saj je potrebno arhiv 
KS Boštanj strokovno urediti skladno z zakonodajo. Pri arhiviranju bo poleg referentke za KS 
sodelovala tudi arhivarka Občine Sevnica.  
 
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 19.20 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


