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Številka: 0313– 0001/2018 
 

ZAPISNIK 
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 19. novembra 2019, ob 18.00 uri, 

v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj. 
 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Vincenc Knez, Milan Jermančič, Ivan Podlogar, Danilo Marin, Janez Stopar, 
Andrej Simončič, Jože Krajnc, Boris Androjna, Alojz Zalašček, Tomaž Lisec. 
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: /. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 11 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči pozdravi člane svet, 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 6. redne seje sveta z dne 23.9.2019, 
3. Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku, 
5. Organizacija zimske službe v sezoni 2019/2020, 
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
7. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 
    gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo 
    svetniki OS), 
8. Razno – prošnje, dopisi 
 
Razprave ni.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet. 

 
Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje sveta z dne 23.9.2019 
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
V zapisniku je potrebno na 4. strani pri točki Ad6 v odstavku, kjer so zapisane pobude 
predstavnika za Jablanico, Novi Grad popraviti stavek Za celotno dolino Grahovice je 
omejitev 50km/h.  
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Sklep: 
Zapisnik 6. redne seje s popravki se potrdi. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni 
strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  

Ad 3 
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku 

 
Predsednik člane sveta seznani, da je praznovanje kulturnega in krajevnega praznika 
predvideno 6., 7. ali 8. februarja. Potrebne so še uskladitve s predstavniki Občine Sevnica. 
Dogovorjeno je, da bo praznik v letu 2020 organiziralo KD Vokalna skupina Corona v 
sodelovanju z Aktivom žena Boštanj. Prisotne člane sveta pozove, da predlagajo komu 
podeliti priznanji. Pove, da se bo pri izbiri kandidatov upošteval veljavni pravilnik. Predsednik 
predlaga, da se eno priznanje podeli Osnovni šoli Boštanj, ki je v letu 2019 prejela naziv 
Najbolj kulturna šola v Sloveniji. Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj krajevne 
skupnosti Boštanj za leto 2020 bo objavljen v naslednjem tednu po običajnih postopkih.  

 
 

Ad 5 
Organizacija zimske službe v sezoni 2019/2020 

 
Predsednik člane sveta seznani, da je izveden postopek izvedbe javnega naročila za 
izvajanje zimske službe na javnih poteh v sezoni 2019/2020 izveden. Pogodbeni izvajalec je 
Komunala d.o.o. Sevnica, ki bo zimsko službo izvajala z dosedanjimi podizvajalci. 
Odgovorna oseba na strani Komunale d.o.o. je Matjaž Kelnerič.  
 
Ivan Podlogar izpostavi problematiko deponije posipnega materiala na Jablanici, saj 
deponiran material kljub zaščitni foliji onesnažuje okolje. Predsednik pove, da se bo zadeva 
uredila ob zaključke aktualne zimske sezone.  
 
 

Ad 6 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
∗◊Dokončuje se izdelava škarpe mimo Plazarja proti Jablanici. ◊Na Puglju potekajo aktivnosti 
gradnje kanalizacijskega sistema. Predviden zaključek del je čez 10 dni. ◊V naslednjem 
tednu se predvideva zasaditev akacij na odseku Androjna – Lindič v Dolenjem Boštanju. ◊V 
mesecu novembru se bodo s strani KS Boštanj poravnale vse obveznosti do društev skladno 
s sprejetim sklepom. ◊Pogodbene obveznosti KS Boštanj do izvajalca Komunala d.o.o., ki je 
izvajala aktivnosti rekonstrukcije mrliške vežice na pokopališču v Boštanju, so poravnane. ◊V 
decembru so predvidene aktivnosti okrasitve Boštanja v organizaciji Turističnega društva 
Boštanj in Aktiva žena Boštanj. ◊V Zapužah se je pričelo z obrezovanjem dreves ob cestišču 
(priprava na zimsko službo). ◊Tomaž Lisec izpostavi opazko krajanov glede varnosti na 
pešpoti (klančina mimo Požar Petra). Pred zimo se predlaga postavitev držala. ◊Na 
pokopališču v Boštanju, v nadstrešku rekonstruirane mrliške vežice nekateri krajani 
predlagajo postavitev roloja, ker je prepih. Krajani podajajo pobudo, da bi bila pri svečomatu 
stacionirana samokalnica. ◊Na seji občinskega sveta je potrebo izpostaviti problematiko 
onesnaževanja zraka podjetja Tanin Sevnica in Siliko na Radni (vprašljivost meritev). ◊Alojz 
Zalašček poda opazko glede ureditve ceste na Puglju. Gradnja le-te predolgo traja.  
∗Lukovec: ◊V kontejnerju se je uredilo skladiščenje klopi in montažo polic. ◊Izveden je bil 
pohod iz Lukovca v Poganko. ◊Izvajajo se priprave na dogodek Prihod Božička in izvedba 
otroških delavnic.  
*Vrh, Okič: ◊Izvedena je bila asfaltacija muld na Okiči in v Krnicah. ◊Pristojne službe Občine 
Sevnica ja potrebno popvprašati za upravičenost postavitve zaščitne ograje v dolžini cca 15 
m v Krnicah, na cesti Vrh-Boštanj. Krajani so opozorili, da je to nevaren odsek sploh v 
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zimskem času. ◊Jože Krajnc sprašuje kako je s prekategorizacijo javne poti v lokalno cesto 
od Grahovice do Okiča. Predsednik pove, da je bil predlog podan na strokovne službe 
Občine Sevnica skupaj s še nekaterimi drugimi predlogi (prekategorizacija JP v LC na Križu, 
nekaj odsekov prekategorizacije nekategoriziranih cest v kategorizirane JP na Logu). 
*Kompolje: ◊Pri girišču so na novo nameščene 4 fitnes naprave. ◊V domu je nameščen drog 
za zastave. ◊Pri domu je bilo potrebno popraviti odtočno cev od žleba proti iztoku.   
*Konjsko: ◊15.11.2019 je potekal sestanek vaške supnosti, zapisnik pošljejo naknadno. 
◊Predlaga se obnovitev javne razstvetljave s tremi novimi halogenskimi svetilkami. ◊Krajani s 
Preske podajajo pobudo, da se na začetku vasi, kjer je postavljena tabla za oznako kraja 
Preska, postavi še prometni znak »slepa ulica«. Na Konjskem pri Auerju je ta znak že 
postavljen. ◊V plan investicij bi bilo potrebno dati preplastitev ceste skozi vas Konjsko, ker je 
obstoječi asfalt že precej dotrajan. ◊Pri podjetju Siliko se predlaga postavitev prometnega  
znaka »prepovedano ustavljanje in parkiranje«, saj je moteče dejstvo, da šoferji kamionov 
pakirajo na nedovoljenih mestih, LC Boštanj – Laze.  
*Log: ◊ Potekal je zbor vaščanov, kjer je bil predstavljen štiriletni program predvidenih oz 
potrebnih del. Program je bil v vednost poslan na sedež krajevne skupnosti Boštanj in 
Občine Sevnica. Za to tematiko je potrebno organizirati sestanek, kjer bi bili prisotni 
predstavniki krajanov Loga, predstavnik KS in Občine Sevnica.  
*Jablanica, Novigrad ◊Plaz v Drbogovju je saniran. ◊Ivan Podlogar je izmeril potek 
predvidene nove trase na odseku pri Šintler - Ciglar in pravi, da bo trasa bolj položna kot je 
obstoječa. Nova skrajšna trasa bi predstavljala pozitivno ureditev zaradi dveh ostrih ovinkov 
na obstoječi trasti (avtobusni prevozi, prevoz kamionov). ◊Na vodovodnem omrežju je 
opažen zmanjšan pretok vode. Predlaga se ureditev vodovoda do novega lastnika na kmetiji 
Simert.  
*Šmarčna: ◊Večnamenski objekt na Šmarčni je pridobil končno zunanjo podobo z zaključkom 
nadstreška in izvedbo fasade.   
*Jelovec - Križ: ◊Ob zadnjem močnejšem deževju se je zgodilo zalitje nekaterih garaž, zaradi 
povišanja Lipovškovega potoka. Ogled s strani Občine Sevnica je bi narejen. Postavljena je 
nova ograja, vendar to ni dolgoročna rešitev zaradi izlivanj potoka pri večjih neurjih. Predlaga 
se ureditev zadrževalnika. ◊Na cesti Gaberje-Veliki Vrh je potrebno pred zimo navoziti pesek 
in ga primerno strojno utrditi. Ker KS nima več javnega delavca, je težko tekoče opravljati 
manjša dela na posameznih odsekih cest v KS Boštanj.    
  
 

Ad 7 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

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

 
Na 10. redni seji Občinskega Sveta Sevnica so bili potrjeni dobitniki občinskih priznanj za 
leto 2019. 
 
V sredo 20.11.2019 bo potekala 11. redna seja, kjer bo obravnavan predlog proračuna 
Občine Sevnica za leto 2020. Za področje KS Boštanj je predvidena razširitev lokalne ceste 
Boštanju – Grahovica, nadaljevanje komunalnega opremljanja stanovanjske soseske Boštanj 
- Sveti Križ, sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju. V proračunu je predvidena tudi 
postavka za nakup zemljišč – del sredstev bo namenjen za območje KS Boštanj.  
 
Predsednik sprašuje ali je v predlogu proračuna predvidena postavka za nakup 
defibrilatorjev. Knez Vinko pravi, da je. Predvideva se širjenje mreže postavitve defibrilatorjev 
na območju občine Sevnica.  
 
Tomaž Lisec pove, da so v sklopu participatornega proračuna na Logu predvidene postavitve 
fitnes naprave in igrala. Predvidena so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za 
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izgradnjo vrtca v Boštanju in novega parkirišča. V prvi fazi je predvidena izvedba treh 
oddelkov vrtca.  
Točka na predvideni seji občinskega sveta Sevnica je tudi predlog Odloka o četrti 
spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta (Za območje KS Boštanj je 
pobudo podal Redenšek Niko). Govora bo tudi o predlogu soglasja k novelaciji št. 2 
Programa  izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto-Blanca. 
Tomaž Lisec in Vinko Knez podata pobudo, da se morajo člani sveta KS Boštanj angažirati, 
da se v sklopu projekta uredi povezovalna pot od Radeč na most Loka in na območju KS 
Boštanj povezovalna pot Boštanj – Radna – Log.  
Obravnavana bo točka Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. Stanovalci soseske Sv. Križ so podali dopis za spremembo OPN 
Sv. Križ glede ureditve dostopov z željo po umiku večstanovanjskih objektov.  
 

Ad 8 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS 
(gradivo so člani sveta prejeli na domače naslove skupaj z vabilom).  
 
Občina Sevnica je Vaškemu odbor Radna podala odgovor glede postavitve prometne 
signalizacije na občinski kategorizirani javni poti JP 872611 Radna. Glede na dejstvo, da gre 
za občinsko kategorizirano javno pot, je potrebno zagotoviti vsem uporabnikom, ki 
uporabljajo javno pot JP 872611 Radna za dostop do svojih nepremičnin, uporabo pod 
enakimi pogoji, kar pomeni, da se tabla: 

- Prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozi – ohrani, 
- Dopolnilna tabla »Razen za Mizarstvo Judež« odstrani in zamenja z 
- Dopolnilno tablo: razen za lokalni promet.  

 
Vaški odbor Zapuže je podal prošnjo za rekonstrukcijo in vzdrževanje javne ceste, ki vodi 
skozi zaselek Zapuže. Predsednik je teren pregledal in strokovnim službam Občine Sevnica 
predlaga ureditev ceste v letu 2020. 
RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica 
je podala odgovor glede omejitve prometa na državni cesti G1-5. Policijska postaja Sevnica, 
kakor tudi Policijska uprava Novo mesto problematiko poznata ter v sklopu s kadrovskimi 
možnostmi že izvajajo nadzor na predmetni cesti.  
 
Predsednik še enkrat poudari pomembnost zagotovitve stalne prisotnosti komunalnega 
delavca, ki bi ga svet KS usmerjal v opravljanje nujnih del na celotnem območju KS Boštanj 
(obsek dreves, urejanje živih meja, čiščenje muld,….)  
 
S strani Občine Sevnica so bili podani naslednji odgovori na vprašanja in pobude članov 
sveta: 

1. Mulde na območju naselja Vrh in Okič so bile izvedene v mesecu oktobru 2019. 
2. Košnja brežin in pometanje cestišča na relaciji Konjsko – Lukovec. Gre za občinsko 

kategorizirano javno pot JP 872603 Lukovec – Konjsko, za vzdrževanje je zadolžena 
KS Boštanj.  
Košnja in obžagovanje vej ob lokalnih cestah Komunala Sevnica že izvaja. 

 
Glede na problematiko urejanja in obžagovanja vejevja pa je Občina Sevnica v 
mesecu juniju pripravila obvestilo v zvezi z urejanjem obcestnih površin. Glede na 
širšo problematiko Vas prosimo, da tudi vi obvestite KS Boštanj. 

V poletnih mesecih je rast najrazličnejših rastlin in grmovnic, ki krasijo obrobja parcel 
občank in občanov, zelo intenzivna. Z rednimi košnjami, obrezovanjem in 
prirezovanjem rastlin lahko vsak poskrbi za urejeno podobo svojega vrta, travnika, 
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sadovnjaka, gozda ali žive meje in s tem pomembno prispeva k lepši splošni podobi 
kraja. 

Kadar zasebna parcela meji na javno površino, to je pločnik, cesto ali drugo prometno 
površino, je zelo pomembno, da se vzdrževanju rastlin nameni še posebno 
pozornost. Previsoke in preveč razraščene žive meje, neobrezana drevesa in 
neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače 
ovirajo cestni promet oziroma gibanje peščev in kolesarjev, predstavljajo varnostno 
tveganje za cestni promet. 

V juniju in juliju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v sklopu rednega 
vzdrževanja lokalnih cest izvaja košnje trave in vejevja. Pri izvajanju del zaposleni 
opažajo, da lastniki zemljišč, ki mejijo na lokalne ceste, predvsem na območju, kjer 
prevladujejo gozdne površine, vejevja ne odstranjujejo redno. Vejevje, ki močno 
posega čez rob meje resno ogroža varnost uporabnikov cestišča. Znatno nevarnost 
predstavljajo tudi poškodovana in nagnjena drevesa, ki se nagibajo nad cestišče. Le 
te je nujno potrebno odstraniti najkasneje to pričetka zime. Enako težavo predstavlja 
sadno drevje, ki se razrašča čez meje parcel in bi moralo biti obrezano že v 
spomladanskem času. 

Prav zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu lastnike parcel, ki mejijo na 
javne površine, k urejanju zavezuje tudi Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in 
urejanju prometa v Občini Sevnica (Ur. list RS št. 29/13). Lastniki zemljišč so 
obvezani odstraniti vse veje grmičevja in dreves, ki posegajo v varovalni pas cestišča, 
to je najmanj 1 meter od roba ceste. 

Preglednost cest, pločnikov in kolesarskih stez je ključna za varnost vseh 
udeležencev v prometu in tudi poglavitna skrb pri urejanju javnih zelenih površin. 
Obveza in odgovornost vsakega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno je, da 
enako mero pozornosti posveča tudi javnim zelenim površinam. 

V primeru neupoštevanja predpisov, ki urejajo to področje, so predvideni prekrškovni 
postopki. V izogib temu prosimo vse lastnike mejnih javnih površin, da pristopite k 
vzdrževanju svojih zemljišč in s tem pripomorete k lepši urejenosti kraja, kakor tudi 
poskrbite za večjo varnost udeležencev v prometu. 

3. Problem neurejenega jaška pri železniški postaji Boštanj. Občina Sevnica je naročila 
vzdrževalcu lokalnih cest, da pregleda omenjeni jašek in ga po potrebi dvigne na nivo 
cestišča. 

 
Obravnavane vloge za finančno pomoč društvom: 
* Kulturno športno društvo Telče / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok 
→ prošnji se odobri v višini 50,00 EUR, 
* Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za obdaritev otrok ob prihodu 
Božička →prošnji se odobri v višini 100,00 EUR, 
∗ Osnovna šola Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri novoletni obdaritvi otrok 
→ prošnji se odbori v višini 300,00 EUR, 
∗ Župnija Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri obdarovanju otrok ob 
praznovanju Miklavža → prošnji se odbori v višini 300,00 EUR, 
∗ Športno kulturno društvo Jablanica – Novi Grad / prošnja za finančno pomoč 
pri organizaciji Miklavževanja → prošnji se odobri v višini 100,00 EUR, 
 
V petek 29.11.2019 bo zadnja seja sveta KS Boštanj v prostorih TVD Partizan Boštanj.  



 6

 
Podlogar Ivan izpostavi, da so člani sveta KS Boštanj na domače naslove prejeli gradivo 
glede vodovodnega sistema Boštanj – Jablanica s strani občinskih strokovnih služb.  Predlog 
Občine Sevnica je, da se prenese vodovodni sistem v upravljanje na javno podjetje 
Komunala d.o.o Sevnica, ki je nosilec obvezne javne gospodarske službe. Predsednik pove, 
da bo v letu 2020 delovanje vodovodnega sistema potekalo kot do sedaj. V primeru 
sprememb bodo člani sveta ažurno obveščeni.  
 
 
Seja zaključena ob 19.25 uri.  
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 11  članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 


