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Številka: 0313– 0001/2018 
 

ZAPISNIK 
26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 25. oktobra 2018, ob 18.00 uri, 
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Janez Tramte, Možic Ivan, Janez Stopar, Vinko Knez, Boris Androjna, Igor Glušič. 
 
Ostali prisotni: 
Branko Knez, predstavnik VO Log, 
Roman Perčič, predstavnik OU Sevnica, vodja Oddelka za okolje in prostor, 
Milena Lukić, predstavnica podjetja DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Tomaž Lisec (opr.), Brigita Karlovšek (opr.), Alojz Zalašček. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
 

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 pozdravi goste in člane sveta,  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 25. redne seje sveta z dne 11.9.2018, 
3. Predstavitev projektanta Ureditev starega vaškega jedra Boštanj, 
4. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
5. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

6. 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 25. redne seje sveta  z dne 11.9.2018 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
Razprave ni.  
 
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 25. redne seje z dne 11.9.2018 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Predstavitev projektanta Ureditev starega vaškega j edra Boštanj  

 
Predsednik pove, da se pripravlja idejna zasnova ureditve starega vaškega jedra Boštanj, ki 
zavzema teritorij vse od dvorane TVD Partizan, gasilskega doma, območje župnijskega urada 
in cerkve vse do pokopališča v Boštanju. Idejno zasnovo na predlog Občine Sevnica pripravlja 
podjetje Demida Arhitektura d.o.o. iz Sevnice. Predsednik preda besedo Romanu Perčiču, 
vodji oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica, ki pove, da se je potrebno projektiranja 
lotiti segmentno in celovito ter k projektiranju vključiti krajane, župnijo in svet krajevne 
skupnosti. O podanih predlogih je potrebno razpravljati, saj je cilj izdelati končno ureditev, ki 
bo osnova za nadaljnje delo Občine Sevnica in sveta krajevne skupnosti Boštanj.  
Samo predstavitev idejne zasnove je predstavila ga. Milena Lukić, predstavnica projektanta. 
Svetu KS Boštanj predstavi dve varianti idejne zasnove skladno s prejeto projektno nalogo. 
Namen izdelave je preveritev prostorskih pogojev in možnosti za izvedbo ureditve, s katerimi 
se bodo v starem delu naselja Boštanj izboljšali bivalni pogoji in prometna ureditev z umestitvijo 
dodatnih parkirnih površin. Seznam predvidenih posegov, ki se načrtujejo v IDZ je pripravljen 
na podlagi usmeritev in predlogov Krajevne skupnosti Boštanj v sodelovanju z Oddelkom za 
okolje in prostor Občine Sevnica. Projektantka svetu KS Boštanj razdeli gradivo, ki prikazuje 
predvidene ureditve z viziualizacijo posameznih segmentov.  
Stanovanjska hiša Boštanj 24 (parc. Št. 402/2 k.o. Boštanj) se odstrani in na njenem mestu se 
uredijo parkirne površine za osebna vozila. Do stanovanjske hiše Boštanj  27 (parc. št. 401 
k.o. Boštanj) se uredi normalno dimenzioniran dostop in parkiranje za osebna vozila. Ob 
stanovanjski hiši Slapšak (Boštanj 24 b) se uredi hodnik za pešce in v okviru možnosti razširi 
cesta. Na zelenih površinah ob stavbi TVD Partizan Boštanj (parc. št. 412/13 iin 412/11 k.o. 
Boštanj se uredi travnato igrišče za mali nogomet, obstoječa nadstrešnica med dvorano in 
gasilskim domom se prestavi na primernejšo lokacijo v sklopu parka, med drevesi se uredijo 
tlakovane površine z namestitvijo urbane opreme (pitnik, klopi). Med parcelama št. 409/2 in 
404/1, obe k.o. Boštanj se postavi lesena ograja višine 2 m z lesenimi netransparentnimi polnili, 
ki zastirajo pogled.  Nad obstoječim baliniščem se predvidi nadstrešnica z odstranljivimi 
rantami v primeru večjih družabnih in športnih prireditev. Predvidena je ureditev novega 
dovoza z novim cestnim priključkom v makadamski ali tlakovani obliki (brez robnikov) z 
možnostjo parkiranja osebnih vozil na travniku. Hkrati se predvidi ureditev tlakovanega peš 
dostopa iz smeri stare šole do čebelnjaka in v nadaljevanju do lokalne ceste na severozahodni 
strani zelenice. Gospodarski stavbi na parc. Št. 346/1 k.o. Boštanj se določi nova namembnost 
in vsebin (za razstave, manjše koncerte, druženja,...), oreh ob stavbi se ohrani. Na zelenici ob 
objektu (parc. št. 346/3 k.o. Boštanj) se prostor uredi kot javna površina in se deloma tlakuje, 
deloma pa se ohrani v zeleni izvedbi. Umesti se lahko fontana ali spomenik, namesti se urbana 
oprema (klopi, smetnjak, pitnik,...). Uredi se javna razsvetljava za organizacijo družabnih 
dogodkov v večernem času in zagotovi elektro priključek. Obvestilni turistični pano se ohrani. 
V samem objektu se predvidi tudi WC za invalide. 
Po končani prestavitvi se razvija razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta, Branko 
Knez, Milena Lukić in Roman Perčič. 
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Povzetek razprave: Med člani sveta se porajajo različna mnenja glede parkiranja pred cerkvijo 
in predvidenimi parkirišči, ki so predstavljeni v dveh variantah. Po trenutno izdelani idejni 
zasnovi se v samem centru Boštanja pridobi 61 parkirnih mest kar je zelo dobro. Nujno je 
potrebno sprostiti intervencijsko pot pri gasilskem domu. Mnenja prisotnih so enaka v ideji o 
umirjanju prometa skozi center. Pozitivna je tudi ideja o ohranjanju kulturne dediščine na tem 
območju.  
Predstavljena idejna zasnova se po elektronski pošti pošlje članom sveta KS Boštanj, da o 
projektu razmislijo, podajo sugestije in pobude do konca novembra 2018. Po uskladitvi 
predlogov se idejna zasnova predstavi širši javnosti in vaškemu odboru Boštanj.  
 
Sklep: 
Člani sveta se na 26. redni seji dne 25.10.2018 sezn anijo z idejno zasnovo ureditve 
obmo čja starega vaškega jedra Boštanj, ki jo je izdelalo  podjetje Demida Arhitektura 
d.o.o. iz Sevnice. Vsi se strinjajo, da je potrebno  z aktivnostmi nadaljevati, zato se dolo či 
rok (30. 11. 2018) do katerega lahko člani sveta podajo svoje pobude in mnenja. 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet. 
 
18.48 sejo zapustita Milena Lukić in Roman Perčič. 
 
 

Ad 4 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

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

∗ Boštanj: ◊ Jože Udovč pove, da se na območju Boštanja odvijata dve pomembni 
aktivnosti in sicer sanacija plazu s postavitvijo škarpe na lokalni ceste Boštanj – Krmelj, 
v financiranju Občine Sevnica (prediven rok dokončanja 1.12.2018) in rekonstrukcija 
mrliške vežice na pokopališču v Boštanju v financiranju KS Boštanj (predviden rok 
dokončanja 31.12.2018). ◊Pokopališče je v fazi urejevanja in pripravi za obeležitev 
slovesnoti ob prazniku Dan mrtvih. ◊ V letu 2018 je predvideno dokončanje ureditve 
plazu na Okiču in pri Plazarju. 

∗ Lukovec: ◊Kontejner ob domu krajanov ki so ga nabavili krajani za potrebe hrambe miz, 
klopi in ostalo opreme, se je ustrezno zaščitil in pokril.  

∗ Konjsko: Od prejšnje seje do aktualne seje ni bilo dogodkov ali aktivnosti.  
∗ Vrh - Okič: Od prejšnje seje do aktualne seje ni bilo dogodkov ali aktivnosti.  
∗ Šmarčna: ◊Pripravljajo se aktivnosti za nabavo lesa za dokončanje nadstrešnice 

večnamenskega doma. ◊V letu 2019 je planirana vključitev v akcijo nabave 
defibrilatorja.  

∗ Jelovec, Gaberje, Križ: ◊Na območju Križa je bil s strani Komunale Sevnica izveden 
obsek javnih poti. Za ureditev športnega parka potekajo aktivnosti zbiranja potrebnega 
lesa. Potekajo dogovori, da se aktivni pri izgradnji športnega parka vključijo v društveno 
dejavnost. ◊V Jelovcu predvidena asfaltacija, ki jo je potrebno izvršiti. 

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊Igor Glušič opozori, da je potrebno preveriti vlogo krajana 
Medved, ki je na svet KS naslovil prošnjo za pomoč pri ureditvi odvodnjavanja 
stanovanjske hiše, ki stoji ob javni poti. Teren je Igor Glušič pregledal in povedal, da 
mora za trajno ureditev problema investitor izvesti hidroizolacijo stanovanjske hiše. 
Predsednik se obveže, da vlogo preuči.  

∗ Log: ◊ Predstavnik vaškega odbora Log pove, da so potekale aktivnosti ureditve 
pokopališča na Logu. ◊ Na Občino Sevnica je bil poslan program ureditve pokopališča 
na Logu.   

 



 4

Predsednik na koncu člane sveta seznani še z aktivnostmi glede ureditve izvajanja zimske 
službe. Nadaljnje sodelovanje so potrdili Hribar Mirko, Redenšek Franc in Bizjak Jože. Čez en 
teden bo potekal sestanek glede izvajanja storitev zimske službe s predstavnikom Komunale 
d.o.o. Sevnica, krajevne skupnosti in GMP Prijatelj d.o.o. 
 

 
Ad 5 

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

 
Predsednik poudari glavne točke obravnavane na 33. redni seji občinskega sveta, ki je 
potekala 24.10.2018: 

- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018, 
- Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Občine Sevnica,  
- Predstavitev koncepta ureditve območja železniške postaje Sevnica,  
- Predlog mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole 

Ana Gale Sevnica. Občinski svet je dal pozitivno mnenje obema kandidatkama s 
prednostjo ga.Tanji Culetto. 

Potrjeno  je, da bo na Osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Sevnica prejel priznanje 
predlagani s strani KS Boštanj, g. Franc Dobovšek iz Šmarčne.  Prireditev bo v petek 9. 
novembra 2018. 
 

Ad 6 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik članom sveta predstavi prejete vloge in prošnje, ki so bile tudi sestavni del gradiva 
za tekočo sejo. Ga. Anica Perme iz Sevnica bi rada predstavila izdano knjigo Kako je mogoče 
na literarnem večeru. Člani sveta se strinjajo, da se napiše odgovor in prositeljici omogoči 
predstavitev. 
Sklep:  

∗ Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za denar no pomo č ob izvedbi 
dogodka sre čanje vaš čanov rojenih leta 1953 in starejših → prošnji se odobri v 
višini 100,00 EUR,  

∗ Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 KO Boštanj/ p rošnja za finan čno pomo č 
pri izvedbi izleta v Rogaško Slatino → prošnji se odobri v višini 300,00 EUR.  
 

Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 
Vinko Knez, ki je prisostvoval na seji Sveta šole OŠ Boštanj, poda pohvalo predstavnikov OŠ 
Boštanj za dobro sodelovanje šole in krajevne skupnosti.  
Janez Tramte je govoril z g. Jeromel Jožetom, ki prosi svet KS Boštanj za podporo pri izgradnji 
vodovoda.  
Na koncu predsednik pove, da so za lokalne volitve 2018 podane kandidature v vseh vaških 
skupnostih KS Boštanj. Vsem članom sveta se zahvali za dobro sodelovanje v mandatnem 
obdobju 2014-2018, saj je bila na strani sveta izkazana velika odgovornost in resnost (vse seje 
so bile sklepčne). Vsi zastavljeni projekti so bili uspešno izvedeni. Dobra je bila tudi 
organizacija izvajanja zimske službe in sodelovanje z društvi delujočimi na območju KS 
Boštanj.  
Vsem, ki so kandidaturo napovedali v prihajajočem mandatu, želi uspešen izid.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
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Seja zaključena ob 19.20 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


