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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
20. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 21. novembra 2017, ob 18.00 uri, 
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Brigita Karlovšek, Janez Tramte, Vinko Knez, Možic Ivan, Janez Stopar, Alojz 
Zalašček, Boris Androjna. 
 
Ostali prisotni: 
Marjan Vintar, predstavnik VO Log, 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Tomaž Lisec (opr.),  Igor Glušič  
 
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 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 19. redne seje sveta z dne 12.9.2017, 
3. Organizacija zimske službe v sezoni 2017- 2018, 
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.  

 
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta  z dne 12.9.2017 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
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Sklep: 
Pripomb na zapisnik 19. redne seje z dne 12.9.2017 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

∗ Ob 18.06 uri se seji pridruži Alojz Zalašček. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS 
Boštanj. 

 
Ad 3 

Organizacija zimske službe v sezoni 2017 - 2018 
 
Predsednik člane sveta seznani, da sta na začetku usklajevanja organizacije zimske službe 
na območju KS Boštanj za sezono 2017-2018 odpovedala izvajanje dosedanja izvajalca 
Gradnje d.o.o. in Mirko Hribar. Po pogovorih in usklajevanjih so potrjeni naslednji izvajalci 
zimske službe: Jože Bizjak, Franci Redenšek s.p iz Mrtovca (področje Vrha in Okiča 
kombinirano Jože Bizjak in Franci Redenšek), Mirko Hribar s.p.(področje Boštanja) in 
Aleksander Čajko s.p. iz Brunške gore (prevzema teren, ki ga je v predhodnih sezonah 
izvajal Mirko Hribar). Področje Križa, Križišča in Jelovca je prevzel Andrej Prijatelj s.p., ki na 
tem območju  pluži tudi lokalne ceste. Osnutki pogodb so jim že bili poslani v podpis. Potrjeni 
izvajalci bodo na skupnem sestanku natančno določili področja pluženja in posipavanja 
javnih poti. S strani izvajalcev je zagotovljeno, da se bodo dela korektno izvajala. Poudariti 
pa je potrebno, da se prioritetno plužijo lokalne ceste po katerih se izvaja šolski avtobusni 
prevoz. V prihodnjem tednu se na Jablanici predvideva asfaltacija parkirišča in dovozne poti 
do večnamenskega doma.  Investicija bo potekala v izvedbi podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica. Na tem območju se bo postavila tudi montažna deponija za posipni material, kar bo 
omogočilo učinkovitejše in varčnejše izvajanje zimske službe.  
 

 
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: ◊ Predsednik pove, da sta bili v petek 17.11.2017 namenu predani 

rekonstruirana lokalna cesta, s pločnikom od Extraforma do mostu na žagi in prenovljena 
javna pot Tkalec – Povše – Kelnerič – Podlipnik vključno z ureditvijo kanalizacije, škarp in 
asfaltacije ◊ V samem centru je nova pridobitev zgrajen pločnik od kapelice Teraž do 
objekta Dobovšek. ◊ Na svečani prireditvi Občine Sevnica ob občinskem prazniku je bila 
podeljena listina Občine Sevnica Božidarju Možicu za dolgoletno delo v gasilski 
organizaciji in dejavno krajevno povezovanje. Slavnostni govornik na dogodku je bil 
krajan KS Boštanj  mag. Jože Andolšek, profesor verouka na Slovenski gimnaziji v 
Celovcu. ◊ Na območju KS Boštanj so bile izvedene aktivnosti obreza dreves zaradi 
lažjega izvajanja zimske službe. ◊ Na Potovcu je potrebna še asfaltacija ceste in 
postavitev ograje, ki je predvidena v naslednjem tednu. V naslednjem tednu je 
predvidena tudi asfaltacija dovozne poti do večnamenskega doma na Jablanici. ◊ Po 
pogovorih s predstavniki Občine Sevnica je predvidena sanacija plazu na Okiču.       
◊Alojz Zalašček pohvali ekipo Komunale Sevnico glede obreza dreves. Opozori, da je 
odsek cevi pri objektu Zupančič še ni izveden. ◊Poda svoje mnenje glede rekonstruirane 
LC Extraform do mostu čez reko Mirno na Žagi. Cestišče od železniške postaje do mostu 
je preozko in onemogoča varno srečevanje vozil. Potrebno je poiskati odgovornost zaradi 
nastale situacije. Med člani je potekala razprava, predsednik predlaga, da se na občinske 
službe naslovi dopis, v katerem se predstavi mnenje sveta krajevne skupnosti.  
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∗ Log: ◊Predstavnik vaške skupnosti Log poroča, da je bil 27. septembra izveden dogodek 
Odprtje zelenega okna. ◊V vaški skupnosti Log potekajo priprave na investicijska dela na 
pokopališču in postavitev ograje pri večnamenskem domu. Investicije so predvidene v 
letu 2018. ◊Predsednik predlaga, da se glede omenjene tematike dogovori sestanek pri 
županu Občine Sevnica.   

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da je ograja v večnamenskem domu postavljena, tako je 
stopnišče varno za uporabo. Potekajo aktivnosti glede urejanja zemljiškega razmerja 
med PGD Boštanj, kot lastnikom objekta in družino Dobovšek, ki je podarila zemljišče 
društvu. Predvideva se, da bodo potrebni dokumenti urejeni do konca leta 2017 ali v 
začetku leta 2018. V bližnji prihodnosti se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja 
za zadnji del objekta.    

∗ Vrh: ◊Ivo Možic ponovno opozori, da se zaradi neurejenih bankin na lokalni cesti proti 
Vrhu dela škoda. ◊Že dve leti ni bilo nobenih aktivnosti glede sanacije plazu pri Papežu. 
Nujno bi bilo potrebno preusmeriti vodo na drugo stran ceste, saj je le-ta sedaj speljana 
direktno v plazišče.  

∗ Konjsko: ◊ Na Konjskem je postavljena nova avtobusna postaja v smeri za Presko. 
Namenu je bila predana v prejšnjem tednu.  ◊Janez Stopar opomni, da nasutje gramoza 
v Gavžni gori in pri Zupančiču ni bilo izvedeno. Predsednik pove, da je ureditev ceste 
Gavžna gora predvidena v naslednjem tednu, vključno z asfaltacijo.   

∗ ◊ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊S strani ekipe Komunale Sevnica so se uredile bankene od Telč 
do Križa. ◊S strani izvajalca Pungerčar se je uredil 200 m odsek ceste Velki Vrh – 
Gaberje.  ◊Krajani so izvedli delovno akcijo v kateri so obsekali drevesa ter očistili mulde 
in propuste. ◊V Jelovcu pri Udovč/ Domačevc je bilo dogovorjeno, da se uredi cestišče še 
letos, vendar se po dogovoru s predstavniki Komunale Sevnica in Občine Sevnica 
ureditev prestavi na leto 2018. V letošnjem letu se zaradi varnosti postavi ograja.   

∗ Lukovec: ◊ Androjna Boris pove, da so aktivnosti pri urejanju večnamenskega objekta na 
Lukovcu malo obstale. Potrebno je nabaviti kuhinjo in aparate, stole so dobili. ◊Opazil je, 
da so se pričele aktivnosti popravila ceste od Radne proti Lukovcu. 

∗ Kompolje: ◊ Brigita Karlovšek opozori na nezadovoljstvo krajanov glede ceste na Lisičje 
jame. Po pripovedovanju krajanov so nekaj jam sanirali sami z betonom. Krajani so 
predlagali sklic zbora krajanov. ◊Predsednik pove, da je z izvajalcem krovskih del 
pogledal stanje glede sanacije strehe na večnamenskem domu na Kompolju. Izvajalec bo 
pripravil ponudbo, katera bo osnova za planiranje investicij na objektu. Predsednik je 
opravil tudi ogled ceste na Lisičje jame in ocenil, da je cesta nujno potrebna sanacije. Če 
bodo sredstva proračuna krajevne skupnosti omogočila se bodo investicije izvedle v 
prihodnjem letu.  

 
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 člane sveta seznani, da so bila na prejšnji seji obravnavane vsebinske točke, ki 
se nanašajo na območje KS Boštanj sledeče: predlog proračuna za leto 2018, v katerem so 
vključena sredstva za rekonstrukcijo dela ceste Radna – Konjsko, sanacija plazu v Grahovici 
pod Lipar Martinom, dokončanje celostne ureditve ceste od bifeja Lipar Tinca do mostu v 
Grahovci,  načrtovanje idejne zasnove za ureditev starega vaškega jedra v Boštanju (Občina 
je že odkupila stanovanjski objekt Sušinski). Pri aktivnostih glede ureditve starega vaškega 
jedra prihaja do manjših težav pri urejevanju lastniških razmerij. Predsednik predlaga 
članom sveta, da svet KS Boštanj poda pobudo strokov nim službam Ob čine Sevnica, 
da se angažirajo preverbe glede možnosti rušitve st are stanovanjske hiše Slapšak. Po 
krajši razpravi se vsi prisotni  člani sveta strinjajo s predlogom.  
Obeta se tudi preplastitev ceste čez Vintarjev klanc do Primca. Glavna investicija v letu 2018 
financirana iz proračuna KS Boštanj je rekonstrukcija mrliške vežice na pokopališču v 
Boštanju. Po izvedbi praznika KS Boštanj v letu 2018 se predvideva sklic seje, na kateri se 
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bo na podlagi vseh dejstev določilo, katere investicije se bodo še lahko realizirale v letu 2018 
glede dopuščujočih finančnih sredstev.  Ena od glavnih je ureditev ceste v Lisičjih jamah.  
Alojz Zalašček sprašuje, ali je odkupljena hiša Sušinski predvidena za rušitev. Predsednik 
poda informacijo, da se bo pred rušitvijo izdelal načrt celostne podobe vaškega jedra 
(ureditev ceste, parkirišč).  
Predsednik je predal besedo Vinku Knezu. Vinko Knez doda, da se bo na prihodnji seji, ki bo 
potekala 28.11.2017 izvrševalo prvo branje predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za 
leto 2018. Poudari, da so proračunska sredstva omejena.  
Predsednik članom sveta poda informacijo, da je končna potrditev OPN predvidena v 
januarju 2018. Predvideva se, da bodo prvi interesenti lahko pričeli z gradnjami v prihodnjem 
letu.  
 

Ad 6 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS. 
Prejete so bile več prošenj društev za finančno pomoč pri njihovem delovanju. 
 
Sklep:  

∗ Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, krajevna org anizacija Boštanj / prošnja 
za finan čno pomo č pri organizaciji izleta v Hrvaško Zagorje → prošnji se  odobri 
v višini 440,00 EUR (pla čilo ra čuna Avtošoli Prah Sevnica),  

∗ Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za obdar itev otrok ob prihodu 
Boži čka →prošnji se odobri v višini 100,00 EUR, 

∗ Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Par tizan Boštanj / prošnja za 
finan čno pomo č pri izboljšavi opreme in prostorov v dvorani TVD P artizan→ 
prošnji se odobri v višini 1.000,00 EUR (v donirane m znesku so vklju čeni tudi 
stroški, ki jih je imelo društvo pri organizaciji b alinarskega turnirja v izvedbi 
kluba »Hrasti« 

∗ IPPON Društvo borilnih veš čin Sevnica / prošnja za finan čno pomo č pri 
organizaciji dogodka Finale v ju jitsu in Regijski pokal osnovnih šol 2017  → 
prošnji s odobri v višini 100,00 EUR, 

∗ Osnovna šola Boštanj / prošnja za finan čno pomo č pri novoletni obdaritvi otrok 
→ prošnji se odbori v višini 300,00 EUR, 

∗ Župnija Boštanj / prošnja za finan čno pomo č pri obdarovanju otrok ob 
praznovanju Miklavža → prošnji se odbori v višini 300,00 EUR, 

∗ Športno kulturno društvo Jablanica – Novi Grad / pr ošnja za finan čno pomo č 
pri organizaciji Miklavževanja → prošnji se odobri v višini 100,00 EUR, 

∗ Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finan čno pomo č pri izvedbi 
investicije pri ve čnamenskem domu na Lukovcu → prošnji se odobri v višini 
3.000,00 EUR.  

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
V gradivu je bila priložena tudi vloga RS Centra za socialno delo Sevnica s katero zaprošajo 
ureditev dovozni poti do hiše na naslovu Jelovec 13, p. Krmelj. Predsednik pove, da je na 
Center za socialno delo poslal dopis v katerem pojasni, da je KS Boštanj pripravljena 
sodelovati pri pomoči dovozne poti v obliki donacije gramoza za nasutje nekategorizirane 
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ceste. Glede na dejstvo, da po cesti ni možna vožnja s kamioni in drugimi vozili, s katerimi se 
izvaja utrjevanje cestišča, se predlaga, da prevoz gramoza in utrjevanje le tega organizirajo 
domači sami s traktorji.  
 
Glede tematike, ki je bila izpostavljena na prejšnji seji sveta KS Boštanj zaradi 
nepreglednosti vključevanja v promet v križišču pri Inposu zaradi postavljene ograje, 
predsednik obvesti, da je bil sklican sestanek 13. oktobra 2017. Ogledalo zaradi boljše 
preglednosti križišča Inpos – Mercator je že postavljeno. Podjetje Inpos se je zavezalo, da se 
postavi ograja okoli zunanjega skladišča do 30.4.2018.  
 
Vaška skupnost Lukovec je naslovila na KS Boštanj prošnjo za finančno pomoč pri asfaltaciji 
makadamske ceste na Lukovcu, in sicer v dolžini 200 m od stanovanjske hiše Krnec, ki vodi 
proti stanovanjski hiši Oblak, proti cerkvi na Lukovcu. Predsednik pove, da se ureditev ceste 
predvideva v letu 2018, če bodo finančna sredstva to dopuščala, saj je znano, da je v letu 
2018 glavna investicijska naloga krajevne skupnosti rekonstrukcija mrliške vežice na 
pokopališču v Boštanju.   
 
Predsednik člane sveta povabi na slavnostno novoletno sejo, ki bo v četrtek 7. decembra 
2017 v prostorih male dvorane TVD Partizan Boštanj.  
 
Predsednik člane sveta povpraša po mnenjih glede dobitnika priznanj KS Boštanj, ki bodo 
podeljena na prazniku krajevne skupnosti februarja 2018. Člani sveta predlagajo, da se eno 
od priznanj podeli Slavku Zakšek iz Radne, za katerega je bil podan predlog že na prejšnjem 
razpisu. Predsednik poda svoje mnenje, da je priznanja zaslužen g. Marjan Gulič, dolgoletni 
član PGD Boštanj. Razpis je odprt do 31.12.2017. Člani sveta bodo predloge pregledali na 
naslednji seji sveta KS Boštanj, ki je predvidena v januarju 2018.  
 
Seja zaključena ob 19.06 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 


