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Številka: 031-0001/2021 
 

ZAPISNIK 
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 14.1.2021, ob 18.00 uri, 
v prostorih TVD Partizan Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez,  Milan Jermančič, 
Jože Krajnc, . Alojz Zalašček, Tomaž Lisec 
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: 
Janez Stopar (opr.), Ivan Podlogar (opr.). 
 
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 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 11. redne seje sveta z dne 29.9.2020, 
3. Obravnava predloga za odpis terjatev iz naslova vodarine za pretekla leta, 
4. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnika priznanj KS za leto 2021, 
5. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
6. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

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

 
Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 29.9.2020 
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot 
gradivo.  
 
Razprave ni.  
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Sklep: 
Pripomb na zapisnik 11. redne seje z dne 29.9.2020 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Obravnava predloga za odpis terjatev iz naslova vodarine za pretekla leta 

 
Predsednik pove, da je pri pregledu terjatev do kupcev iz naslova vodarine ugotovljeno, da 
ostajajo večletne odprte terjatve iz naslova vodarin pri kupcih, ki so pokojni in so bili 
prejemniki socialne pomoči Centra za socialno delo. 
 
Razprave ni. 
 
Sklep:  
Člani sveta KS Boštanj so se na 11. redni seji sveta KS, dne 14.1.2021 seznanili z 
odprtimi postavkami do kupcev ter predlagajo, da se terjatve v znesku 477,60 EUR 
odpišejo.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet. 

 
Ad 4 

Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnika priznanj KS  
za leto 2021 

 
V gradivu za sejo so člani sveta prejeli vloge predlagateljev za dobitnike priznanj KS Boštanj 
za leto 2021. Pravočasno sta na sedež prispeli dve vlogi, ki sta vsebovali obrazložitve in 
utemeljitve upravičenosti kandidata. Ko Rdeči Križ Boštanj, Društvo izgnancev Slovenije, KO 
Boštanj, Vaški odbor Jablanica so za dobitnika predlagali Rafaela Blas iz Jablanice. Vaška 
skupnost Okič in Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj sta za dobitnika predlagala Jožeta 
Bizjak iz  Vrha pri Boštanju.  

 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je na 12. redni seji sveta KS Boštanj soglasno sprejel sklep, da se v 
letu 2021 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti Boštanj in sicer Rafaelu Blas in 
Jožetu Bizjak. 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet. 
. 
 

Ad 5 
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 dana situacija zaradi COVID-a onemogoča delovanje 
društev.  ◊Zimska služba se izvaja tekoče. ◊Finančni načrt KS Boštanj za leto 2020 je 
uspešno realiziran. ◊Tomaž Lisec opozori, da je potrebno opraviti terenski ogled od 
župnišča proti stanovanjski hiši Novšak, saj je opaženo plazenje terena ob 
betonskem jašku. ◊Alojz Zalašček pove, da je na Apneniku saniran plaz. ◊Izvršen je 
bil obsek drevja ob javni poti za lažje izvajanje zimske službe. 

∗ Log: ◊Danilo Marin pove, da so obsekali traso za namen izvedbe asfaltacije ceste 
Cerov Breg. ◊ V teku je tudi zbiranje podpisov lastnikov zemljišč za traso v dolini.  
◊Pri podružni cerkvi so končane aktivnosti obnove zakristije. Dela so se financirala s 
prispevki krajanov in sredstvi župnije. ◊Predsednik pove, da je realizacija asfaltacije 
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ceste Cerov Breg prva na seznamu investicij v proračunskem letu 2021. Potrebno je 
izdelati potrebne popise s finančno konstrukcijo projekta. Po znani stroškovni oceni 
se bo določilo katere aktivnosti bo možno v letu 2021 še realizirati.   

∗ Vrh pri Boštanju, Okič: ◊ Jože Krajnc pove, da so bili s strani javnega podjetja 
Komunala d.o.o.  izvedena čiščenja jaškov, muld in propustov do Brezovice in Okič – 
Jelovec. Dela so kvalitetno izvedena. ◊V prihodnji sezoni izvajanja zimske službe bo 
potrebno za potrebe pluženja aktivirati manjši traktor oz. plužni stroj. ◊Na območju 
Vrha in Okiča je potrebno izvesti obsek drevja ob javnih poteh zaradi kvalitetne 
izvedbe pluženja.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič pove, da je potrebno izvesti obsek drevja ob 
javnih poteh zaradi kvalitetnega izvajanja zimske službe. ◊S strani enega krajana je 
bila podana pripomba glede izvajanja zimske službe.   

∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so vaščani Lisičjih jam obsekali drevje, ki je 
viselo na cesto in spihali listje iz muld, kar omogoča normalno pretočnost jaškov. ◊ 
Nekaj posameznikov je pred prvim novembrom poskrbelo za primerno urejenost 
pokopališča.  

∗ Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da so bile izvedene aktivnosti čiščenja muld in 
prebojev ob cestišču.  ◊Pri pokrivanju stroškov vzdrževanja večnamenskega doma je  
prišlo zaradi corona krize do izpada pri prihodku, zato je društvo KŠD Lukovec na KS 
podalo prošnjo za finančno pomoč pri zaključevanju del v domu.  

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da se je izvajala sanacija objektov, ki so bili 
poškodovani v poletnem neurju s točo. Večnamenski dom je saniran. V fazi sanacije 
je še cerkev, ker se niso mogla dokončati sanacijska dela zaradi nastopa zime. 
Dokončevanje del je predvideno v spomladanskem času. Podana je zahvala javnemu 
podjetju Komunala d.o.o. in Občini Sevnica, ki so poskrbeli za varen odvoz nevarnih 
odpadkov (salonitna kritina). ◊Upravljavcu sprehajalne poti ob Savi, na delu med 
Šmarčno in Kompoljem, je potrebno javiti za nevarnost odnosa poti v izmeri cca 2 m, 
saj je bilo opaziti usad na spodnji strani v strugi. 

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊ Predsednik pove, da so bili narejeni obseki ob javnih poteh 
kot priprava za lažje izvajanje zimske službe. ◊Potekajo priprave za ostale manjša 
vzdrževalna dela kar se tiče obnove vodovoda v Jablanici in same cestne 
infrastrukture.  

∗ Konjsko: ◊Predsednik pove, da je bil narejen obsek drevja ob javnih poteh. S 
predstavnikom Konjskega sta na vezi, tako da se manjše zadeve ažurno urejajo. 
◊Glede ureditve poti do Poljšaka je dogovorjeno, da se le ta makadamsko uredi v 
najkrajšem možnem času. V prihodnosti je cesto možno asfaltirati, če bodo interes 
pokazali tudi neposredni uporabniki poti. ◊ 

 
Ad 6 

Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 

 
Predsednik preda besedo Tomažu Liscu in Vinku Knezu, ki pove, da je proračun 

Občine Sevnica za leto 2021 sprejet. Za območje KS Boštanj so v proračunu zajete 
naslednje investicije: sanacija ceste Grahovica-Jablanica, ureditev povezovalne poti Boštanj-
Radna-Log, projektiranje kanalizacije (zaledne vode okrog Silika), gradnja kanalizacije v 
Boštanju in Sevnici, OPN Sveti križ se postopoma ureja.  

Ostale pomembne vsebine na seji občinskega sveta, ki je potekala 23.12.2020: 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Sevnica 3 
- (dopolnjen osnutek) – prva obravnava 
- Seznanitev s sklepom o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov 

stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju 
Občine Sevnica za leto 2021, 
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- Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega 
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021, 

- Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje, 
- Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 

obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica 3, 

- Sprejet je bil poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. 
 
Tomaž Lisec se zahvali za dobro sodelovanje vsem članom občinskega sveta s 
področja KS Boštanj.  
 
Predsednik pove, da je v proračunu Občine Sevnica za območje KS Boštanj vključen 
tudi znesek 20.000,00 EUR iz naslova participativnega proračuna. Območje KS 
Boštanj je zelo dobro pokrito z mrežo defibrilatorjev.  V bližnji prihodnosti je potrebno 
poskrbeti za ustrezno izobraževanje za prve posredovalce. Vinko Knez na to tematiko 
pozove člane sveta, da se po končanih razmerah Covid situacije zavzamejo za 
organizacijo izvedbe usposabljanja prvih posredovalcev.  
 
Danilo Marin sprašuje za terminsko izvedbo povezovalne poti Log-Radna. Tomaž 
Lisec poda odgovor, da je dogovorjeno, da Občina Sevnica v sodelovanju s podjetjem 
Infra d.o.o. pripravi projektno dokumentacijo, katera se bo potem predstavila Direkciji 
RS za infrastrukturo. Časovnica same izvedbe še ni določena.  
 
Danilo Marin pobudo, ki naj se predstavi na naslednji seji občinskega sveta. Pri čistilni 
napravi na Logu je postavljen habitat, ki predstavlja za kraj zanimivost. Zaradi 
varnosti obiskovalcev bi bilo potrebno popraviti obstoječo ograjo in postaviti 
oglaševalno tablo.  
 

Ad 7 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.  
 
Sklep:  
 Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri zaključevanju del v 
kulturnem domu Lukovec in okolici → prošnji se odobri v višini 2.500,00 EUR, 
 Športno kulturno društvo Jablanica / prošnja za finančno pomoč pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja večnamenskega objekta na Jablanici→ prošnji se odobri v višini 
1.000,00 EUR, 
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsednik v nadaljevanju pove, da so se v preteklem letu razdelila sredstva za delovanje 
društev skladno s sprejetim sklepom sveta KS. V tekočem letu se bo sestala komisija za 
društva, ki bo obravnavala, kako bo potekalo financiranje društev v letu 2021 glede na 
dejstvo, da se glede na Covid razmere v letu 2020 niso izvedle vse planirane aktivnosti.  
 
Tomaž Lisec sprašuje člane sveta o morebitnih pridobljenih informacijah glede izgradnje 
plinovoda v Boštanju (od graščine mimo Mercatorja do poslovne cone). Pisnih informacij ni, 
predsednik je zgolj ustno seznanjen, da bi se na območju graščine zgradila nova plinska 
postaja iz katere bi potekal sistem plinovodnega sistema do poslovne cone ob glavni cesti.  
 
Alojz Zalašček izpostavi informacijo glede povezovanje levega in desnega brega 
vodovodnega sistema. Predsednik na izpostavljeno predstavi aktualno delovanje 
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vodovodnega sistema Boštanj, ki poteka z vsemi predpisanimi higienskimi predpisi za varno 
oskrbo krajanov z zdravo pitno vodo. Vrtini v Boštanju sta zelo izdatni z vodo. V bližnji 
prihodnosti je namen preveriti kapaciteto vrtin s strani ustreznih strokovnih služb.     
V nadaljevanju Tomaž Lisec pove, da se je Občina Sevnica prijavila na razpis na podlagi 
katerega je morala pripraviti projekt povezovanja vodovodnih sistemov, saj so vsi razpisi 
vezani na financiranje več populacijskih enot. Med predsednikom in Tomažem Liscem je 
potekala razprava glede vodnega zajetja v industrijski coni v Sevnici.   
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 19.05 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


