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Številka: 013 – 0003/2015 
 

ZAPISNIK 
10. redne - novoletne seje Sveta Krajevne skupnosti  Boštanj, 

ki je bila dne 11. decembra 2015, ob 17.30 uri v se jni sobi Gasilskega doma Boštanj, 
z nadaljevanjem ob 18. uri v mali dvorani TVD Parti zana Boštanj.  

 
Prisotni člani sveta:  
Janez Tramte, Alojz Zalašček, Janez Stopar, Ivan Možic, Vinko Knez, Jurij Šlogar, Jože 
Udovč, Boris Androjna, Brigita Karlovšek, Igor Glušič. 
 
Ostali prisotni: 
Župan občine Sevnica, Ocvirk Srečko, direktor občinske uprave Košmerl Zvone, Jelka Bec, 
Mira Šraj, Martina Orehovec, Franc Povše, Lojze Klemenčič, Stanka Žičkar, Janez Levstik, 
Marija Jonozovič, Ivan Šnuderl, Judith Zgonec, Tone Zgonec, Matija Lisec, Anka Lisec, 
Roman Perčič, Robert Kaše, Jože Pfajfar, Mitja Udovč, Irena Zakšek, Marija Gošte, Jože 
Simončič, Matjaž Kelnerič, Lojze Rupar, Vesna Vidic Jeraj, Andrej Lisec, Mirko Hribar, Ciril 
Udovč, Lojze Udovč, Jože Bizjak, Alfons Žibert, Alojz Fon, Marjetka Flisek.   
  
Odsotni člani sveta: Lisec Tomaž(opr.) 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Seja sveta se je na pobudo predsednika sveta KS Jožeta Udovča pričela v sejni sobi 
Gasilskega doma Boštanj, kjer so zbrani člani sveta KS Boštanj obravnavali prejete predloge 
za dobitnike priznanj Krajevne skupnosti Boštanj, ki se podeljujejo na prireditvi ob kulturnem 
prazniku in prazniku krajevne skupnosti, ki bo letos potekala v soboto, 6. februarja 2016.  
Člani sveta KS so bili za dodano novo točko dnevnega reda seznanjeni preko elektronskih 
naslovov in telefonskimi klici.  
 
Predsedujoči je v razpravo podal dve prispeli vlogi, ki sta bili popolni (obrazložitev in izjava 
kandidata). Vlogi sta bili kot gradivo podani na klop.  
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je soglasno sprejel sklep, da se v letu 2016 podelita dve priznanji 
Krajevne skupnosti Boštanj in sicer  ženskemu pevsk emu zboru Azalea iz Boštanja in 
Tinetu Becu iz Boštanja.  
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). Skle p sprejet. 
 
Svečana seja se nadaljuje ob 18. uri v mali dvorani TVD Partizana, kjer so se zbrali 
povabljeni gostje. Besedo je na začetku prevzel predsednik sveta KS Boštanj Jože Udovč, ki 
je predstavil poročilo o izvedenih investicijah v letu 2015.   

 
Predsedujoči v svoji sredini pozdravi župana Občine Sevnica in vse ostale goste, katere  
povabi na kratko druženje po končani seje. V nadaljevanju predstavi poročilo o izvedenih 
investicijah v letu 2015. 
 
V sezoni 2014/2015 smo porabili za zimsko vzdrževanje cest manj sredstev kot smo jih 
načrtovali. Kot kaže, nam tudi v tem trenutku narava prizanaša s prvimi snežinkami, tako da 
bo tudi ta sezona vzdrževanja cest ugodna.  
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V sodelovanju s strokovnimi službami občine in krajani smo v letu 2015 realizirali večino 
planiranih investicij na področju cestne in vodovodne infrastrukture, prav tako smo spodbujali 
društveno in kulturno dejavnost v krajevni skupnosti. Na osnovi vseh pridobitev se je kvaliteta 
bivanja krajanov v Krajevni skupnosti Boštanj ohranila ali celo izboljšala.  
 
Poudarimo lahko, da je bilo investiranje v krajevno infrastrukturo v letu 2014 zelo visoko, 
tako, da so bile določene izvršene aktivnosti na dan 31.12.2014 nepoplačane. V prvem 
kvartalu leta 2015 smo vse zaostanke poplačali (obnova gasilskega doma) in se nato smelo 
lotili planiranih aktivnosti za leto 2015. 
 
Na področju cestne infrastrukture je v letu 2015 največja pridobitev modernizacija cestnega 
odseka Simončič – Lindič v Dolenjem Boštanju. Odsek je bil tako po tehnično strokovni, kot 
finančni plati zelo zahteven. Na tem prometno zelo obremenjenem odseku je bila urejena 
kanalizacija, izgrajena dva oporna zidova, enostranski pločnik kot tudi cestišče za dvosmerni 
promet ter javna razsvetljava. Finančno konstrukcijo so poleg sredstev krajevne skupnosti 
sestavljala še sredstva občinskega proračuna in Komunale  Sevnica. Z navedeno pridobitvijo 
se je dvignila prometna varnost za vse občane, še najbolj za najranljivejšo skupino – učence 
OŠ Boštanj.  
 
V letu 2015 je bilo sanirano cestišče na relaciji Križišče – Pekel, dodatno pa še poasfaltiran 
300 metrski odsek. Na Okiču je bil asfaltno urejen odsek Okič – Vavtar v dolžini cca 350 
metrov. Pri tej investiciji je bila prisotna soudeležba uporabnikov cestišča. V mesecu 
novembru pa je bil urejen še odsek javne poti Log – Orle v dolžini cca 100 metrov. Tudi v 
tem primeru je bila prisotna soudeležba uporabnika. Na lokalni cesti Boštanj – Kremen – 
Jablanica je bil saniran najbolj zahteven, že kar nevaren odsek na Potovcu z ustrezno 
razširitvijo, asfaltacijo in postavitvijo odbojnih ograj.  
V teku je sanacija plazu na lokalni cesti Boštanj – Križišče pri lovski koči Boštanj, ki je s 
finančnega kot tudi strokovno tehničnega vidika zelo zahtevna. Ravnokar pa se je končala 
investicija izgradnje enostranskega pločnika in javne razsvetljave ob magistralni cesti na 
relaciji Gostilna Janežič – Extraform. Urejeno je tudi križišče magistralke in lokalne ceste pri 
Extraformu. Obe investiciji se financirata s sredstvi proračuna občine in državnimi sredstvi.  
 
Organizacija zimskega vzdrževanja javnih poti in lokalnih cest je bila v sezoni 2014/2015 na 
primerni višini. Nad kvaliteto vzdrževanja ni bilo nobenih pripomb. Za letno in zimsko 
vzdrževanje so bila porabljena nemala sredstva.  
 
V bližnji prihodnosti želimo urediti vse odseke lokalnih cest in javnih poti v kraju oz. krajevni 
skupnosti Boštanj. Krajani, še posebej učenci osnovne šole, ki domujejo v Boštanju, 
uporabljajo za vsakodnevni prihod in odhod iz šole pločnike. Glede na to, da jih sedaj na 
nekaterih odsekih ni, moramo že iz vidika varnosti te izgraditi v najkrajšem času.  
 
V letu 2015 je bila v krajevni skupnosti Boštanj največja in najodmevnejša investicija, ki je 
bila v celoti zaključena, energetska sanacija osnovne šole Boštanj. Investicija je bila finančno 
pokrita v celoti z evropskimi sredstvi in sredstvi proračuna občine.  
 
Vodooskrba v celotni krajevni skupnosti Boštanj je bila na visokem nivoju. Pomanjkanje vode 
tudi v času največjih suš ni bilo. Zaradi tega ni bilo potrebno nobenih prevozov pitne vode. V 
celem letu so bile analize pitne vode ob vzorčenjih ugodne. Poleg rednih vzdrževalnih del se 
je večji del sredstev namenil obnovi in vzdrževanju hidrantnega omrežja, kar je pomembno z 
vidika požarne varnosti.  
 
Na pokopališčih so se opravljala tekoča vzdrževalna dela, investicij ni bilo, razen nakupa 
dela opreme za ozvočenje na pokopališču Log. Odvoz smeti s pokopališč, kot tudi v celotni 
krajevni skupnosti je primerno organizirana in urejena. Postavljenih je bilo kar nekaj 
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ekoloških otokov. S čistilno akcijo in rednim odvozom smeti, z možnostjo oddaje odpadkov v 
zbirnem centru v Sevnici, je to področje zgledno urejeno. V sodelovanju s strokovnimi 
službami Komunale se stalno iščejo rešitve za posamezne primere, ko se smeti in odpadkov 
nabere bistveno več kot pa so prostornine zabojnikov. 
 
V času spomina na mrtve je bila tudi letos na naših pokopališčih izpeljana humanitarna akcija  
MANJ SVEČ ZA MANJ GROBOV.  
Za leto 2016 na osrednjem pokopališču Boštanj načrtujemo obnovo mrliške vežice, na 
pokopališču Log pa vzdrževalna dela večjega obsega. V tem času so že začete prve 
aktivnosti.  
 
Za gasilskim domom Boštanj je bilo urejeno štiristezno balinišče, ki omogoča vadbo kot tudi 
izvedbo tekmovanj večjega obsega. Obstaja pobuda, da bi se v letu 2016 izvedlo državno 
prvenstvo invalidov Slovenije tu, v Boštanju. V prostorih TVD Partizan potekajo vsakodnevne 
aktivnosti. Glede na to, da je društvo ostalo brez predsednika, moramo takoj v januarju 2016 
izvesti občni zbor in ustoličiti novo vodstvo. Za baliniščem so bile postavljene fitnes naprave, 
ki jih marsikdo pridno koristi. Akcijo postavitve je sofinancirala Občina Sevnica. Po oceni 
večine Boštanjčanov je najlepši del Boštanja ravno pri TVD Partizanu in Gasilskemu društvu. 
Menimo, da je ta prostor premalo izkoriščen, zato moramo v prihodnjem letu najti primerne 
oblike koriščenja teh danosti za osnovno šolo Boštanj, kot tudi vseh ostalih akterjev 
družbenega življenja v Boštanju.  
S sredstvi krajevnega proračuna, krajanov in z njihovim prostovoljnim delom, je v glavnini 
zaključena obnova večnamenskega prostora na Jablanici.  
 
Na področju društvenega življenja in kulturnega utripa je bilo celo leto čutiti dejavnost naših 
društev in krajanov. V januarju je bil izveden ponovitveni božično novoletni koncert godbe 
Sevnica,  s strani turističnega društva Boštanj pa izveden Mišjakov večer. V mesecu 
februarju pa je bila izvedena prireditev KS ob kulturnem prazniku ob katerem so bile 
podeljene plakete Blažu Zagrajšku in Športno kulturnemu društvu večno mladi Šmarčna.  
 
Z namenom dviga turističnega obiska naše krajevne skupnosti je bil izpeljan pohod po 
tematski poti Azeleja. Izpeljanih je bilo še več prireditev. Odmevnejše so: tradicionalne 
božične jaslice v farni cerkvi Boštanj, žive jaslice na Šmarčni, prireditve aktiva žena, 
prireditev praženja krompirja, številni pevski nastopi in koncerti, pohodi in drugo.  
 
V mesecu novembru so bila na osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika 
občine Sevnica podeljena občinska priznanja. Grb občine Sevnica, kot najvišje priznanje, je 
za leto 2015 prejelo podjetje SISTEMI INES iz Dolenjega Boštanja, za vse razvojne in ostale 
dosežke. Milan Simončič in Blaž Janc pa sta za svoje uspešno delovanje v preteklosti, 
prejela posebna priznanja Občine Sevnica.  
 
V novembru so svojo 15 letnico delovanja s koncertom obeležile članice ženskega pevskega 
zbora AZALEA.  
 
Pomemben prispevek k povezovanju krajanov, ohranjanju ljudskih običajev, kulturne 
dediščine predstavljajo s svojim delom številna društva, ki jih svet krajevne skupnosti Boštanj 
v okviru danih finančnih možnosti podpira.  
 
Kako so bili prihodki krajevne skupnosti Boštanj v letu 2015 porabljeni bo razvidno iz 
prejetega zaključnega računa za leto 2015.  
 
 
Sledi pozdrav s strani župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, ki sodelovanje krajevne 
skupnosti in drugih služb z občino ocenjuje kot dobro.  
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V letu 2015 so slovenske občine pod velikim pritiskom znižanja financiranja kljub dvigu 
povprečnine. Proračuni so zaradi pritiska plač v javnem sektorju zelo obremenjeni, zato se 
zmanjšujejo sredstva namenjena investicijam in realizaciji razvojnih programov po novi 
finančni perspektivi 2014 – 2020. Težave se bodo  tako kot v preteklosti sprotno reševale z 
ustreznim usklajevanjem.  
V letu 2015 je zelo velik dosežek za KS energetsko obnovljena Osnovna šola Boštanj, saj se 
bodo stroški tekočega vzdrževanja objekta zagotovo znižali. V sklopu OŠ Boštanj bo 
potrebno v prihodnje razmišljati glede ureditve vrtca. 
Pri razvojnih načrtih letošnje leto zaključujemo z veliko uspešnimi projekti, ki jih je že omenil 
predsednik sveta KS Boštanj. Nekaj težav je bilo pri projektu realizacije projekta ureditev 
pločnikov na Obali.  
V naslednjem letu se predvidevajo realizacije projektov ureditev nekaterih cest v KS Boštanj, 
kjer župan še posebno izpostavi cesto od Obale proti brvi, ki je za pešce zelo nevarna.  
V letu 2016 se predvideva dokončanje prostorskega načrta Sv. Križ, ki bo potencialnim 
investitorjem omogočil gradnjo želenih oz. predvidenih objektov. 
Župan poudarja, da je potrebna pri skrbi za enoten urban prostor povezanost s sosednjimi 
krajevnimi skupnostmi. V koristi za širšo skupnost je zaslužna tudi Komunala Sevnica, ki z 
gospodarnim razpolaganjem javnih sredstev skrbi za razvoj javne skupne infrastrukture in 
urejenost javnih površin. 
Za KS Boštanj je pohvalna družbena angažiranost krajanov in društev, ki pozitivno vplivajo 
na razvoj kraja. Kljub težavnosti dinamike financiranje se s pravimi predlogi, razpravami in 
nesebično aktivnostjo projekti praviloma uspešno zaključijo.  
Župan v svoji sredini nameni poseben pozdrav ga. Orehovec in pove, da  projekt monografije 
občine Sevnica, ki obsega življenje na področju celotne občine, kaže na to, da se lahko 
povezujemo, da imamo svoje različnosti in podobnosti. To nas pelje v primerno in svetlo 
prihodnost.  
 
Župan, Srečko Ocvirk se Svetu krajevne skupnosti in vsem zbranim zahvali za pozornost. 
 
Predsedujoči se zahvali županu za spodbudne besede in zbrane goste povabi k besedi.  
 
Šraj Mira pozdravi vse zbrane v imenu PGD Boštanj in se zahvali sodelovanju Občine 
Sevnica in Krajevne skupnosti Boštanj pri delovanju društva s prošnjo za nadaljnje 
sodelovanje.  
 
Marija Jonozovič, predstavnica ženskega pevskega zbora Azalea, kateri v letošnjem letu 
praznuje petnajst letnico delovanja, se vsem prisotnim zahvali za podporo pri njihovem 
delovanju, naj si bo s finančnimi sredstvi ali obiski na njihovih prireditvah. Članice se pri delu 
zelo aktivne, tako da je njihova prepoznavnost prisotna tako v občini Sevnica kot tudi izven 
njenih meja. Na koncu poda voščilo v prihajajočem letu 2016.   
 
Predsednik izkoristi priložnost in prisotne povabi na prihajajoče prireditve v januarju in 
februarju 2016. Želi si polne dvorane, saj meni, da je polna dvorana priznanje 
organizatorjem, ki s svojim nesebičnim delom pripravljajo odmevne prireditve. V imenu 
članov sveta KS se vsem prisotnim zahvali za minulo delo in jim poda voščilo za leto 2016.  
Prisotne  povabi v večjo dvorano, kjer se je nadaljevalo druženje ob hrani, ki so jo pripravile 
članice Aktiva kmečkih žena Boštanj in pijači za katero je poskrbelo Društvo vinogradnikov 
Sevnica - Boštanj.  

 
Uradni del seje se zaključi ob 19.00 uri.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek      Udovč Jože 
                Predsednik sveta KS Boštanj 


