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Številka: 031-0001/2021 
 

ZAPISNIK 
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 15.4.2021, ob 18. 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, Janez Stopar, Ivan Podlogar. 
 
Ostali prisotni: 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, 
Zvone Košmerl, direktor OU, 
Marjetka Flisek, referentka za KS. 
 
Odsotni: 
Tomaž Lisec (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 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. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 5.2.2021 
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021, 
4. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj, 
5. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo 

v KS Boštanj, 
6. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2020/2021 
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

9. Razno – prošnje, dopisi. 
 
Razprave ni. Predsednik poda predlog dopolnitve dnevnega reda pri točki Ad2, kjer je 
potrebno potrditi tudi zapisnik 3. dopisne seje, ki je potekala od 25.2 do 26.2.2021. Zapisnik 
so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na 14. redno sejo.  
  
Dnevni red: 
     1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 5.2.2021 in pregled ter 
potrditev zapisnika 3. dopisne seje, ki je potekala od 25.2. do 26.2.2021, 

3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021, 
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4. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj, 
5. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v 

KS Boštanj, 
6. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2020/2021 
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

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

9. Razno – prošnje, dopisi. 
 
Sklep: 
Svet soglasno sprejme dopolnjen dnevni red.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 

 
Ad 2 

 Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 5.2.2021 in pregled ter 
potrditev zapisnika 3. dopisne seje, ki je potekala od 25.2. do 26.2.2021 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnika prejeli kot 
gradivo.  
 
Razprave ni.  
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 13. redne seje z dne 5.2.2021 ter na zapisnik 3. dopisne seje, ki je 
potekala od 25.2. do 26.2.2021 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na spletni strani 
KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021 

 
Predsednik preda besedo županu Občine Sevnica. 
 
Župan pozdravi prisotne člane sveta in pove, da je vsakoletni običaj, da se pridruži seji sveta 
KS, saj je tako podana možnost širšega sodelovanja lokalne skupnosti. Pomembnost 
sodelovanja se kaže v hitrejšem in kvalitetnejšem reševanju nastalih težav oziroma 
postavljenih izzivov. V letu 2021 je glavni izziv na cestni mreži; in sicer je potrebno urediti 
formalno upravljanje javnih, ker kljub rednemu vzdrževanju cestne infrastrukture ni povsem 
skladno z aktualno zakonodajo.  
V preteklem letu nas je situacija epidemije soočila s spremembo delovanja družbenih 
aktivnosti in izvajanja proračunskih nalog. Pri samem finančnem oz. ekonomskem stanju 
realizaciji proračuna Občine Sevnica navkljub epidemiološki situaciji ni bilo zaznati večjih 
odstopanj.   
Na področju šolske in predšolske vzgoje na področju KS Boštanj je bilo na podlagi izdelane 
strategije razvoja šolstva in predšolske vzgoje ugotovljeno, da je potrebno okrepiti bivalne 
kapacitete. V ta namen je podpisana predpogodba z zasebnim lastnikom objekta Panorama, 
ki bo prostore pripravil za namen predšolske vzgoje. Podpisana predpogodba zajema 
klavzulo, da bo Občina Sevnica prevzela najem celotnega objekta, ki bo služil izključno za 
namen predšolske vzgoje. Predvideno je odprtje štirih oddelkov vrtca s 1.9.2021. V 
ponedeljek, 19.4.2021 se odpirajo trije novi oddelki v centralnem vrtcu Sevnica.   
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Ker v letu 2024 poteče pogodba o dobavi utekočinjenega naftnega plina za OŠ Boštanj, 
Občina Sevnica pripravlja aktivnosti izdelave idejne zasnove upravičenosti izgradnje 
plinovodnega omrežja zemeljskega plina za področje Boštanja (osnovna šola, vrtec, trgovski 
centri, industrijski objekti ob Savi).  
Aktivno potekajo dejavnosti sprememb prostorskih načrtov, tako generalno za območje 
celotne občine, kot tudi za območje KS Boštanj. Na območju KS Boštanj so to spremembe 
pri Hidroelektrarni za podjetje Baron (površine za poslovno dejavnost), spremembe in 
dopolnitve OPPN Stanovanjska soseska Boštanj – Sv. Križ, v obrtni coni za tri lastnike od 
Mobica proti reki Mirni (poslovni namen) in pod Radno za lastnika Sava avto. V sklopu 
spremembe prostorskega načrta za potrebe podjetja Sava avto je interes Občine Sevnica za 
sodelovanje z  Direkcijo za infrastrukturo z namenom ureditve krožišča pri Hoferju. Interes za 
širjenje svoje dejavnosti in razvoja je tudi na strani podjetja Siliko d.o.o. Občina Sevnica ima 
tudi obvezo sodelovanja z Direkcijo za vode glede ureditve odvodnjavanja zalednih vod iz 
področja Konjskega.  
Zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč še ni urejen odsek poti od Radne 
proti Logu. S spremembo Zakona o vodah, bo mogoče v sklopu vodnega sveta urediti 
večnamensko kolesarsko pot. Povezava poti od obale proti Hoferju se je uredila skladno z 
zahtevami Direkcije za infrastrukturo (odstranitev nekaterih ograj in postavitev ograje pri 
dostopu do reke Save). 
Skladno s smernicami izgradnje daljnovoda Trebnje – Mokronog - Sevnica potekajo v 
sodelovanju z Elektrom Celje aktivnosti prestavitve daljnovoda pod zemljo za območje od 
Boštanja do Radne.  
Glede predvidenih aktivnosti Direkcije za infrastrukturo pri gradnji podvoza poda župan 
informacijo, da je direkcija sicer odkupila Papeževo hišo, ki pa je ne sme porušiti 
(spomeniško varstvo). Z direkcijo za infrastrukturo je dosežen dogovor glede sodelovanja 
tangiranih občin pri posodobitvi ceste Boštanj - Trebnje. Občina Sevnica bo sodelovala pri 
pripravi prostorskih dokumentov za ureditev rondoja pri Hoferju in izravnavi ovinkov pri 
naselju Jelovec, Direkcija za infrastrukturo pa bo prevzela izvedbeni del. 
 
V nadaljevanju župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave Občine 
Sevnica, ki poudari pomen kvalitetnega opravljanja nalog za katere je občina ustanovljena s 
pozornostjo uskladitve razmerij na letnem delovanju kot tudi v strateškem smislu na območju 
celotnega območja občine Sevnica. Občina ni le tista, ki skrbi za urejenost infrastrukture in 
izvajanje proračuna. Občina kot institut mora skrbeti tudi za programe razvoja občine tudi na  
vzgojno-izobraževalni in zdravstveni dejavnosti (javna šola in javni vrtec), pospešuje službe 
socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele.  Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter 
razvoj športa in rekreacije, tako kot določa občinski program športa, zagotavlja 
splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, z dotacijami spodbuja te dejavnosti, sodeluje z 
društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, 
za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti 
varstva okolja.  Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in 
drugih nesreč ter ureja javni red. Občinske službe urejajo tudi način in pogoje upravljanja z 
občinskim premoženjem.  
Občinski svet je sprejel zaključni račun za let 2021 in proračun ter rebalans A za tekoče 
proračunsko leto 2021. Aktivnosti izvajanja proračuna so prilagojene epidemiološki sliki. V 
preteklem letu je del področja KS Boštanj zajelo hudo neurje s točo. Občina Sevnica je 
nudila pomoč pri popisu škode ter odvozu salonitnih odpadkov. V proračunskem obdobju 
2021 se načrtuje spremenjena aktivnost pri postopku na delu participativnega proračuna 
(povečana vrednost posameznega projekta, glasovanje ljudi). Spremembo mora potrditi 
občinski svet. 
 
V nadaljevanju direktor predstavi planirane aktivnosti za področje KS Boštanj financirane iz 
proračuna Občine Sevnica:  

- Ureditev žarnega zidu na pokopališču v Boštanju, 
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- Odmere zemljišč iz naslova urejevanja infrastrukture (kategorizacija lokalnih cest in 
javnih poti), OPPN Sv. Križ, okolica šole, ureditev starega vaškega jedra Boštanj.  

- V končni fazi izvedbe je rekonstrukcija LC od Tince proti Grahovici, sanacija plazu na 
Apneniku in razširitev ceste pri Kovaču. V letu 2021 je planirana posodobitev ceste 
Grahovica – Jablanica ter projektiranje mostu pri Možicu in Vrisku.  

- Občinski prostorski načrt v Občini Sevnica – potrditev spremembe OPN se načrtuje v 
sredini leta. V roku dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega OPN se bo pričel 
nov postopek spremembe OPN, ki bo trajal predvidoma dve do tri leta, zato prisotne 
pozove, da razmislijo o morebitnih potrebah glede sprememb OPN na posameznih 
območjih.  Pravilna urejenost OPN je za krajane pomembna tudi zaradi plačevanja 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki je predpisana in obvezujoča davščina 
vseh lastnikov gradbenih objektov ter zemljiških parcel, za katere je z izvedbenim 
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter 
gradbenih inženirskih objektov. 

- Na občinskem svetu je bila potrjena sprememba za OPPN za investitorja Baron in 
Stegenšek. 

- V pripravi je lokacijska preveritev za objekt panorame (sprememba objekta in okolice 
za potrebe vrtca). 

- V teku je vezano na pripravo OPPN na Radni za investitorja Sava avto izdelava 
okoljskega poročila.  

- V teku so posamezne preverbe zaradi sprememb OPPN v obrni coni v Dolenjem ter 
za investitorja posameznika, ki se je odločil za samostojni postopek, spremembe 
OPN.  

- V pripravi je projekt odvodnjavanja zalednih vod za območje terena pri Siliku.  
- Nadaljevala se bo obnova mešane kanalizacije, povezava Boštanj – Pugelj.  
- Predvidena je izdelava idejne zasnove projekta plinifikacije. 
- Potekale bodo aktivnosti menjave svetilk javne razsvetljave z varčnimi svetili. 
- Iz naslova participativnega proračuna se bodo namestile klopi ob sprehajalni poti od 

elektrarne Boštanj do Loga. 
- Iz naslova hidravličnih izboljšav se bodo izvajale aktivnosti obnovitve vodovoda na 

odseku Preska – Lukovec in izdelava črpališča na Logu.  
- Gasilska dejavnost se financira skladno s pogodbo. 
- Mreža defibrilatorjev se širi skladno s prejemanjem pobud. 
- Predvidena je zamenjave strehe na objektu Boštanj 14. 
- S 1.9.2021 je predvidena otvoritev štirih oddelkov vrtca v objektu Panorama Boštanj.  
V nadaljevanju direktor prisotne člane sveta seznani z vsemi možnostmi financiranja 
potrebnih projektov ter o nekaterih spremembah zakonodaje vezane na upravljanje 
premoženja v lasti Občine Sevnica.  
 

Predsednik se županu in direktorju zahvali za povedano in ju seznani, da je izkazan pozitiven 
interes lastnika zemljišča, ki tangira ureditev starega vaškega jedra Boštanj. Opozori, da je 
potrebno nadaljevati s pripravljalnimi deli na projektu, ki vključuje ureditev infrastrukture 
vstopa v Boštanj od Gramata proti Andolšku.  
 
Predsednik k razpravi pozove prisotne člane sveta. 
 
Danilo Marin sprašuje ali potekajo kakšne aktivnosti pri izgradnji mostu na Logu.  
Župan pove, je da je v načrtu za okrevanje in odpornost, ker je most vezan na železniško 
progo. Projektna dokumentacija za gradnjo je v zaključku. Projekt, ki ga vodi Direkcija RS za 
infrastrukture je ocenjen na 12 milijonov.  
Župan vezano na ureditev starega vaškega jedra Boštanj pove, da je potrebno natančno 
pristopiti k projektu, saj je ta zahteven tako iz vidika stare poselitve kot urejanja lastniških 
razmerij.  
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V nadaljevanju župan izpostavi hrup na strelišču Radna, katerega povzročajo predvsem vaje 
slovenske policije. Občina Sevnica je na pristojno ministrstvo podala pisno zahtevo, da 
zagotovi sredstva za ureditev protihrupne zaščite. V primeru nezainteresiranosti se bo 
vztrajalo, da se na strelišču izvajajo zgolj treningi športnega streljanja. Na tematiko 
razpravljajo tudi člani sveta, ki potrdijo preglasno streljanje.  
 
Alojz Zalašček izpostavi nedostopnost do reke Save, kjer je sedaj od obale proti Hoferju 
postavljena nova ograja. Župan pove, da se je na Direkcijo za infrastrukturo podal predlog o 
delni odstranitvi, saj mora biti iz vidika varnosti dostop omogočen tudi gasilskim in reševalnim 
vozilom.  
 
Knez Vinko izpostavi odvajanje in čiščenje odpadnih voda in prosi za kratko predstavitev 
strategije.  
Odgovori župan, ki pove, da je država občinam predpisala strategijo odvodnjavanja in 
čiščenja odpadnih vod za območja kjer  je več kot 2000 prebivalcev. Takrat, ko se je gradila 
čistilna naprava, se je naredil precejšnji del primarnih kolektorjev v Boštanju. V ta primarni 
kolektor so se speljale tiste kanalizacije, ki so bile takrat najdene. Na tak način je bilo veliko 
gospodinjstev iz Boštanja priključeno na kanalizacijo, ki je takrat bila. Kasneje se je izkazal 
precejšenj interes in potreba, da se je veliko odsekov posaniralo. Ostalo je še kar nekaj 
odsekov, ki potrebujejo sanacijo. Nabor za izvedbo obstaja. Trenutno ni nobenih javnih 
razpisov, ki bi lahko predstavljali dodatni vir sredstev za financiranje posodobitve 
kanalizacijskih sistemov. Na čistilno napravo na Logu je priključen Boštanj, Radna in Log. 
Kanalizacijsko omrežje na Logu je zaključeno in pripravljeno na priključevanje posameznih 
objektov. Tudi na Radni je skoraj vse končano, boštanjski del je potreben dodatne prenove. 
Odsek Pugelj že omogoča priključevanja na kanalizacijsko omrežje. V lanskem letu so bile 
izvedene posodobitve treh ulic v Dolenjem Boštanju, pred nekaj leti tudi v obrtni coni Boštanj, 
kjer sta izvedeni sanaciji fekalne in meteorne kanalizacije. V prihodnosti je potrebno strmeti k 
cilju, da se obnovi vse kanalizacijske vode, ki so vezani na čistilno napravo. Pred leti je bilo 
zapisano, da bi se gradile skupne čistilne naprave tudi na drugih območjih, npr. za področje 
Šmarčna, vendar je bilo pri izračunih ugotovljeno, da zadeva ni ekonomsko zdržna. Ta 
strategija se z letom 2021 spreminja, v smislu, da se odvodnjavanje in čiščenje odpadnih 
voda uredi z nekimi sorazmerni stroški vezano na področje izgradnje in samo delovanje.  
 
Ivan Podlogar se dotakne ceste Grahovica – Podzavrh – Vitovec. Ocena investicije v 
proračunu Občine Sevnice znaša 100.000 EUR.  Želja krajanov je, da se le ta prenovi v 
celotnem odseku. V izdelavi je ocena investicije s strani projektanta, ki se izdeluje na podlagi 
predhodno izvedenega terenskega ogleda. Župan pove, da se bo delalo po najboljših možnih 
močeh, vendar poudari, da do bistvenih stroškovnih odstopanj pri realizaciji glede na plan 
proračuna ne sme biti.  
 
Jože Krajnc poda vprašanje vezano na predstavitev glede kategorizacije cest. Podana je bila 
pobuda za prekategorizacijo JP od Okiča do Grahovice v izmeri cca 850 m. Cesta je še 
vedno javna pot, kar pomeni, da jo vzdržuje krajevna skupnost oz. krajani sami. Sprašuje, če 
obstajajo kakšne možnosti, da vzdrževanje predmetne ceste prevzame Komunala Sevnica, 
saj javna pot služi tudi prevozu šolskega avtobusa. Župan pove, da je to predmet dogovora 
krajevna skupnost – Občina Sevnica. Občina Sevnica strmi k cilju, da pregledniško službo z 
osnovnim vzdrževanjem (obsek drevja, urejevanje bankin, čiščenje propustov, krpanje 
udarnih jam,….) sistematično prevzame podjetje Komunala Sevnica d.o.o., za same 
posodobitve javnih poti, pa bi še naprej skrbele krajevne skupnosti. Direktor pove, da se 
pripravlja sprememba Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica, v katerem bodo zapisane 
vse odgovornosti posameznih akterjev. Pred sprejetjem odloka bodo potekala usklajevanja, 
sprejem je predviden do konca leta 2021. 
 
Alojz Zalašček izpostavi prednost časov, ko je KS Boštanj imela svojega javnega delavca, ki 
je po navodilih predsednika KS opravljal potrebna dela na cestni infrastrukturi in javnih 
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površinah. Župan pove, da je potrebno dela opravljati sistematično, s potrebno strojno 
opremo in usklajeno ekipo, ki zagotavlja hitrejšo in kvalitetnejšo izvedeno storitev.   
 
Milan Jermančič sprašuje glede planiranih aktivnosti obnove javne poti na mostu v Jelovcu in 
ureditev odseka cesta od Gaberja čez Sv. Vrh proti Križu. Župan odgovarja da je za most v 
Jelovcu pridobljeno soglasje, da se le-ta lahko uredi z vlitjem betona. V proračunu so za ta 
namen zagotovljena proračunska sredstva. Izvedba je predvidena takoj, ko bodo to 
zagotavljale vremenske razmere. Glede izpostavljene ceste župan pove, da potekajo 
dogovori med predsednikom krajevne skupnosti in Občino Sevnica o možnosti izvedbe 
asfaltacije še v letošnjem letu.  
Milan Jermančič poda pobudo, da se pred začetki del na mostu v Jelovcu o tem obvesti  
krajane.  
 
Predsednik zaključi razpravo z ugotovitvijo, da so člani sveta seznanjeni s smernicami 
delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2021. 
 
Ob 19.11 sejo zapustita direktor in župan. 

 
Ad 4 

Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj 
 
Pri predmetni točki predsednik poda besedo Milanu Simončiču, ki urejo spletno stran KS 
Boštanj. Simončič Milan je pripravil pisno poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj od 
9.3.2020 do 14.4.2021. 
 
Spletna stran »www.ks-bostanj.si« je bila v zadnjem letu dostopna in delujoča, brez izpadov. 
Ponudnik spletnega gostovanja in tehničnega vzdrževanja (Webicom) še naprej zagotavlja 
kakovostno storitev (strošek okvirno 35 EUR+DDV/leto). Nekajkrat je ponudnik posodobil 
programsko opremo in naredil druge tehnične nadgradnje, o čemer sem redno informiran 
preko e-pošte.  
 
Vsebinski del: izvedene spremembe na spletni strani od zadnjega poročanja (marec 2020): 
-Dodana vsa obvestila, vabila, napovedi idr., posredovane iz tajništva KS Boštanj (napovedi 
sej, natečaji, razpisi idr.). 
-Dodani vsi zapisniki sej Sveta KS – posredovano iz tajništva KS Boštanj (vsi zapisniki od 
oktobra 2010 dalje so razpoložljivi).  
-Povzete aktualne informacije iz spletne strani Občine Sevnica, ki se tičejo KS Boštanj, oz. 
krajanov Boštanja (javne razgrnitve in razprave, razpisi, OPN, Covid – aktualne informacije, 
vozni redi avtobusa idr.). 
-Informacij / vabil na dogodke, ki bi jih posredovala društva, vaški odbori ipd. je bilo manj kot 
običajno, zaradi epidemije. 
-Tudi drugih informacij, npr. rezultati, ki jih dosega OŠ Boštanj, športniki iz Boštanja idr., ki jih 
običajno objavljamo, ni bilo zaradi epidemije. 
-Redno povzete informacije v zvezi z epidemijo (Štab CZ, ZD, Občina, RK). 
-V arhivu spletne strani je za zadnje leto vidnih ostalo 21 objavljenih prispevkov. 
-Posodobitev kontaktov za društva iz KS Boštanj.  
-Podstrani »Boštanj danes«, »Boštanj nekoč«, »Znamenitosti«, «Boštanjčani«, »Povezave«, 
»Pokopališka dejavnost«, »Vodovod«, »Pravilniki« - se niso bistveno dopolnjevali.  
Najbolj obiskane strani so »Dogodki« - tj. vstopna stran (52 %), sledijo »Zapisniki sej KS« in 
»Povezave«.  
 
Spletna stran je pomembno sredstvo informiranja krajanov in vseh drugih, ki jih zanima, kaj 
se dogaja v Boštanju. Poziv društvom in različnim organizatorjem, da napovedi oz. povabila 
na različne dogodke posredujejo administratorju strani ali tajništvu KS Boštanj. 
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Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo (slike, ki so lahko pomanjšane) in kratke reportaže iz 
različnih dogodkov. 
 
Predsednik se zahvali za poročilo in pove, da je prav g. Milan Simončič tisti, ki skrbi, da 
povezave tečejo in se dogodki sprotno ažurirajo.   
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo nagrade za skrbnika spletne strani, Simončič 
Milana, v višini 250 EUR neto.  
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo nagrade po podjemni pogodbi za urejanje 
spletne strani Simončič Milanu za leto 2020 v višini 250 EUR neto.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). Sklep sprejet. 
 
Sejo zapusti Milan Simončič. 
 

Ad 5 
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v 

KS Boštanj 
 
Predsednik člane sveta seznani, da je bilo potrebno skladno z aktualno zakonodajo in 
predlogom komisije za izdelavo predloga sofinanciranja društvenim dejavnostim dopolniti 
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS 
Boštanj ter posledično tudi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS Boštanj za 
leto 2021. Na podlagi pravilnika se bodo podeljevala samo sredstva za redno delovanje 
društev, v letu 2021 v višini 4.000,00 EUR. Sredstva investicijske narave bodo izplačana 
skladno z računovodskimi normativi. Javni razpis, ki je bil sprejet na 3. dopisni seji, ki je 
potekala od 25.2. do 26.2.2021, se razveljavi. Dopolnjen razpis se 16.4.2021 razpošlje v 
vednost vsem delujočim društvom na območju KS Boštanj in se objavi na spletni strani KS 
Boštanj. Razpis se zaključi 30.4.2021. 
Dopolnjen pravilnik in razpis so člani sveta prejeli na klop.  
 
Predsednik odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS 
Boštanj in Javnega razpisa o sofinanciranju dejavnosti društev v KS v leto 2021. 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). Sklep sprejet. 
 
 

Ad 6 
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2020/2021 

 
Gradivo o prikazu stroškov zimske službe v sezoni 2020/2021 so člani sveta prejeli na klop. 
Ocenjena vrednost celotne storitve znaša 7.338,86 EUR z DDV.  
 
Predsednik poda gradivo v razpravo. 
Razprave ni.  
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Sklep:  
Svet KS Boštanj soglaša z višino obračuna in porabe sredstev za opravljene storitve 
zimske službe za sezono 2020/2021 v višini 7.338,86 EUR.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 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 so v fazi zaključevanja aktivnosti sanacije plazu v 
Apneniku in razširitve ceste v Potovcu. Potrebna je še asfaltacija. ◊V letu 2021 se 
načrtuje izvedba plomb na kritičnih točkah na cesti od Kremena do Potovca ter 
izvedba muld na celotni dolžini iz Kremena do odcepa Apnenik po levi strani. ◊Če 
bodo epidemiološke razmere dopuščale, se načrtuje postavitev mlaja in budnica 
Godbe Sevnica ob prazniku dela. ◊Čistilna akcija za področje Boštanja in bližnje 
okolice bo potekala 24.4.2021. V ta namen bo pri PGD Boštanj postavljen kontejner.  

∗ Vrh, Okič: ◊Jože Krajnc izpostavi problematiko nepreglednega krožišča v Boštanju pri 
Liparju. Predsednik pove, da je že na pristojne službe Občine Sevnica podal pobudo 
za možno rešitev v smislu zožanja mimo potekajočega pločnika in dviga terena na 
sredini krožišča. O predlogu se strinjajo tudi ostali člani sveta. ◊Na Vrhu, v zaselku 
Ravne, je bilo zamenjano obcestno ogledalo, ki je bilo uničeno v času lanskega 
neurja. ◊Ekipa podjetja Komunale d.o.o. Sevnica je očistila cesto od Boštanja proti 
Vrhu, Lipoglav, Okič, Jelovec. ◊Konec marca so krajani očistili zamašene odtoke in 
mulde. ◊V petek 16.4.2021 bo potekala čistilna akcija za območje Vrh in Okič. Čistilni 
akciji se bo pridružila tudi Lovska družina Boštanj. 

∗ Log: ◊Danilo Marin predstavi in preda poročilo v zvezi rekonstrukcije in asfaltacije 
ceste Cerov breg. Dela so se pričela 1.4.2021 z izbranim izvajalcem Alojz Rak s.p.. 
Trasa je odprta v dolžini cca 540 m. Poglobljene so instalacije okoli Starčeve in 
Štefaničeve domačije. Pri tem je prišlo do poškodb na optičnem, električnem in 
kanalizacijskem omrežju, ker so bile vse navedene instalacije v območju posegov 
plitvo zakopane. Del trase, ki se jih že nasipava, se sproti utrjujejo z valjanjem. G. 
Marina zanima, kdo vrši nadzor izvedbe na omenjeni trasi. Predsednik pove, da je to 
Podjetje MV Biro projektiranje Vlahučič. ◊V nadaljevanju odda in predstavi kratko 
poročilo o obnovi zakristije podružnične cerkve na Logu, ki je bila končana sredi 
februarja 2021. ◊Krajan Loga je podal zaprosilo za postavitev ograje na Logu med 
novim otroškim igriščem pri Savi in njegovem zasebnem zemljišču, saj otroci, ki se 
tam gibajo povzročajo motenje posesti. Predsednik predlaga ogled terena, da se 
zadeva oceni in poda ustrezna rešitev. ◊Vaška skupnost Log, se pripravlja na čistilno 
akcijo, ki bo 17.4.2021. 

∗ Šmarčna: ◊Vinko Knez pove, da sta zmontirani dve hitrostni oviri. ◊Organiziran je bil 
sestanek za dogovor okrog izvedbe čistilne akcije. ◊Ustreznim strokovnim službam je 
potrebno ponovno poslati dopis glede popravila jeklene ograje ob reki Savi, ki je 
precej razmajana.  

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊Ivan Podlogar pove, da potekajo aktivnosti širitev ceste od 
Kovača na Kremenu proti Jablanici. ◊Pričakuje se, da bodo kmalu dorečene aktivnosti 
glede rekonstrukcije ceste Grahovica-Podzavrh-Vitovec. ◊V sklopu vodovodne 
dejavnosti potekajo zamenjave dotrajanih cevi od Bobna do Nove gore. ◊Potrebno je 
najti ustrezno deponijo za ostali posipni material na Jablanici, saj pronicanje soli v 
podtalje škoduje okolju. ◊Na ustrezne strokovne službe je potrebno podati pobudo 
glede reševanja težav krajanov, ki se soočajo s škodo povzročeno od divjadi.  

∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so krajani očistili posipni pesek na določenih 
odsekih cest. ◊Na Lisičjih jamah se je prebil zamašen vodni propust.  
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∗ Konjsko: ◊ Janez Stopar pove, da je ekipa Komunale Sevnica d.o.o. očistila cesto po 
vasi. Predlaga, da se na Komunalo poda pobuda za čiščenje ceste od Konjskega 
proti Lukovcu. 
  

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

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsednik preda besedo Vinku Knezu, ki pove, da je glavne informacije podal že župan 
Občine Sevnica.  
 

Ad 9 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik članom sveta predstavi vloge in dopise, ki so prispele od prejšnje seje.  

 Karl Slemešek → vloga za postavitev ležečih ovir na JP 872472 → zadeva je podana 
na strokovne službe Občine Sevnica, ki je opravila terenski ogled.  

 Obvestilo o odprtju novega podračuna KS Boštanj, s 1.3.2021 je odprta nova št. TRR. 
 Sklepi o odobritvi izrednih dotacij iz 12. redne seje (ŠKD Jablanica in KŠD Lukovec);  
 Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj → Prošnja za finančno pomoč  pri investicijski 

posodobitvi doma, PGD bo v bližnji prihodnosti obeležilo stoto obletnico delovanja 
društva (predračunska vrednost 12.208,21 EUR);  

 
Sklep:  
Svet KS Boštanj soglaša, da se Prostovoljnemu društvu PGD Boštanj odobri finančna 
pomoč v višini 4.000,00 EUR za obnovo garaže v gasilskem domu Boštanj.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). Sklep sprejet. 
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 19.55 uri.  
 
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


