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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 12. januarja 2018, ob 17.00 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, Tomaž Lisec. 
 
Ostali prisotni: 
Branko Knez, predstavnik VO Log, 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Igor Glušič (opr.), Boris Androjna (opr.). 
 
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 20. redne seje sveta z dne 21.11.2017, 
3. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 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.  
 

• Ob 17.03 se seji pridruži Tomaž Lisec. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS Boštanj. 
 
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje sveta  z dne 21.11.2017 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
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Razprave ni.  
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 20. redne seje z dne 21.11.2017  ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
 

Ad 3 
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitni ke priznanj KS za leto 2018 

 
V gradivu za sejo so člani sveta prejeli vloge predlagateljev za dobitnike priznanj KS Boštanj 
za leto 2018. Priznanja se bodo podelila na prireditvi ob kulturnem prazniku in prazniku 
Krajevne skupnosti Boštanj, ki bo 9. februarja 2018 v dvorani TVD Partizan Boštanj.  
Pravočasno sta na sedež prispeli dve vlogi, ki sta vsebovale obrazložitve in utemeljitve 
upravičenosti kandidata in sicer Marjo Gulič iz Dolenjega Boštanja ter Slavko Zakšek iz 
Radne. 
Predsednik poda točko v razpravo. Razprave ni. 

 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je na 21. redni seji sveta KS Bošta nj soglasno sprejel sklep, da se v 
letu 2018 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti  Boštanj in sicer Marju Guli ču iz 
Dolenjega Boštanja in Slavku Zakšek iz Radne.  
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.  
 

 
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 je izvedena asfalacija na LC na Potovcu.  ◊Zimska služba 

se korektno opravlja, kljub nekaj začetnim težavam. ◊Izvedena je asfaltacija dovozne poti 
do večnamenskega doma na Jablanici. Na tej lokaciji se pripravlja deponija posipnega 
materiala za izvajane zimske službe. Le-ta bo omogočila lažje delo izvajalcem. ◊Alojz 
Zalašček pove, da je potrebno v Globoškem postaviti koš za odpadke na delu parkirišča, 
kjer je opaziti vse več postankov voznikov, ki odvržejo smeti kljub postavljeni tabli 
»Varujmo okolje«. Tomaž Lisec pove, da je tudi on prejel pripombe krajanov zaradi 
preozke izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste na odseku Železniška postaja do mostu čez 
reko Mirno. ◊Prebivalci zgornjega dela Boštanja sprašujejo, kako bi bilo mogoče urediti 
oz. zavarovati del na območju Globeli, kjer otroci po šolski poti prečkajo cesto. Vozniki 
motornih vozil na tem delu LC agresivno vozijo. Eden od predlogov članov sveta je 
postavitev table – prikazovalnik »Vi vozite«. V sklopu razprave ureditve prometa pri Tinci 
in Teražu, predsednik pove, da se je tik pred zdajci izvedla ureditev pločnika od Teraževe 
kapelice do stanovanjskega objekta Dobovšek, ki predstavlja večjo varnost za vse 
udeležence v prometu, predvsem pa šoloobveznih otrok. Otroci, ki pa prihajajo v šolo iz 
smeri Bife Tinca do Teraža prečkajao cesto pri Teražu na vidnem mestu. Težava je v 
tem, da še ni postavljena vsa potrebna prometna signalizacija. Pobuda se predstavi 
predstavnikom na Občini Sevnica. Prav tako je potrebno pristojne službe Občine Sevnica 
opozoriti na ureditev rondoja v križišču, saj bi po mnenju predsednika vozniki bolje 
upoštevali pravila vožnje skozi rondo. ◊Tomaž Lisec poda pobudo nekaterih krajanov, ki 
predlagajo, da se v prihodnosti uredi zasadtev z drevesi na območju LC Povše – Globel – 
Simončič – Lindič. Po razpravi so člani sveta mnenja, da se glede zasaditve sadik vpraša 
Prah Jožeta. ◊Predsednik se je dogovoril z g. Mlakarjem iz Studenca, ki je strokovnjak za 
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obrez dreves, da bo te usluge izvajal tudi za območje KS Boštanj. Dogovoriti se je 
potrebno še s predstavniki Komunale Sevnica.  

∗ ◊ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊V začetku je bilo na predmetnem območju nekaj težav z 
izvajanjem zimske službe, katere pa so se že uredile. ◊ Janez Tramte predlaga, da se na 
pristojne služba Občine Sevnica naslovi vprašanje glede ureditve mostu v Jelovcu. 
Ograja je že postaljena, potrebno je urgirati zaradi nadaljevalnih del, da se na objektu ne 
bo delala škoda. S pobudo se strinjajo vsi prisotni člani sveta.   

∗ Kompolje: ◊ Brigita Karlovšek prisotne seznani, da je bil v decembru organiziran zbor 
krajanov. Glavna točka razprave je bila obnovitev strehe na večnamenskem domu na 
Kompolju. ◊S strani krajanov je bila ponovno izpostavljena slaba cesta v Lisičje jame, ki 
pa je po zagotovilih predsednika predvidena za ureditev v tekočem letu. Brigita Karlovšek 
opozori, da je pri stanovanjskem objektu Novšak premajhen jašek, saj se ob večjih nalivih 
zabije. Predsednik poda v odgovor, da bo predstavnik KS ugotovil, kdo je pristojen za 
vzdrževanje omenjene infrastrukture. ◊ V nadaljevanju ga. Karlovšek preda slikovni 
material posedanja glavnega drenažnega voda in iztok drenaže proti Kompolju 22. Na 
cesti med objektom Kompolje 22 in Kompolje 19 c je na cesti več kot 10 cm globoka 
jama, ki je bila pred leti že neuspešno sanirana. Stanje je danes še slabše kot pred 
sanacijo.  ◊Zadevo bo potrebno podati na podjetje Infra. ◊Krajani predlagajo, da se s 
predstavniki podjetka Komunala dogovori, da bi na ekološki otok postavili manjši 
kontejner za steklo, za odlaganje plastike in druge drobne embalaže bi bilo potrebno 
postaviti še en dodatni kontejner. ◊Predlaga se postavitev avtobusne postaje na Lisičjih 
jamah s potrebno osvetlitvijo.  

∗ Konjsko: ◊Janez Stopar spomni, da ureditev ceste, ki je bila izpostavljena na prejšnji seji 
v Gavžni gori, ni bila izvedena. Predsednik pove, da aktivnosti niso izvedene zaradi težav 
na strani izvajalca. Dela bodo opravljena takoj, ko se odpre izvajalska sezona. ◊Stopar 
Janez ponovno opozori, da ja je potreben dovoz gramoza na makadamsko cesto od 
Poljšaka do Zupančiča. ◊Predsednik v nadaljevanju predstavi vlogo krajana Aueja iz 
Konjskega, ki je izpostavil težavo, da se voznik motornih vozil motijo in zavijejo Na 
Konjsko, ker misliljo, da pot vodi v dolino (tako jih vodi tudi GPS). Sam predlaga 
postavitev table »slepa ulica« pri stanovanjski hiši Konjsko 11. Člani sveta KS Boštanj 
predlagajo, da je potrebno na Občino Sevnica podati vlogo za postavitev ustrezne 
signalizacije.  

∗ Vrh: ◊Ivo Možic pove, da je tudi na območju Vrha bilo nekaj težav z izvajanjem zimske 
službe (stranske poti so bile plužene komaj ob 14.00 uri). Posebej opozori, da je bila 
lokalna cesta preozko splužena, srečevanje vozil je bilo onemogočeno. ◊Predsednik 
pove, da se bodo težave okrog izvajanja zimske službe uredile, saj je bila ena izmed 
težav tudi poškodba enega od izvajalcev, ki pa je že okreval. 

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da se nadaljujejo postopki glede urejanja zemljiškega 
razmerja med PGD Boštanj, kot lastnikom objekta in družino Dobovšek. ◊Izvedena je bila 
prireditev Žive jaslice na Šmarčni, ki je bila zelo dobro obiskana.  

∗ Log: ◊Predstavnik vaške skupnosti Log Branko Knez poroča, da je bil 11. oktobra 2017 
na Občini Sevnica realiziran sestanek na kateri je bila izpostavljena ograja okrog igrišča 
pri večnamenskem domu na Logu.Po zagotovilih predstavnikov Občine Sevnica, naj bi 
bila le-ta izvedena v letošnjem letu. ◊Direktor občinske uprave je predlagal, da prestavniki 
VO Log pripravijo predlog za obnovo fasade na večnamenskem objektu. ◊Že dolgo se 
govori o obnovi pokopališča na Logu. Sam ima pripravljen program ureditve pokopališča, 
Občina Sevnica je obljubila pri sodelovanju obnove tudi strokovnega sodelavca. 
◊Izpostavi težavo prehodov prečkanja glavne ceste pri avtobusnih postajah. Glede 
tematike je bil na sestanku v Novem mestu, konkretnega odgovora še ni pridobil. ◊Peš 
pot med Radno in Logom se v veliki meri uporablja, veliko težava pa predstavlja velik 
promet prav na odseku, kjer je potrebno prečkati glavno cesto. Znano je, da Občina 
Sevnica to težavo že rešuje. ◊V Golem Vrhu težavo predstavlja Rado Črtalič, ki je zaprl 
javno pot. ◊Pri zimskem vzdrževanju javnih poti je bilo opaziti, da je izvajalec pri 
večnamenskem objektu poškodval cestno rešetko, katero ni še nihče popravil. ◊ Na 
Zavod RS za varstvo narave je bila poslana elektronska pošta v zvezi z zaraščanjem 
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kamnitih mostov. Članom sveta bo posredoval prejet odgovor. ◊Zanima ga kako je z 
izgradnjo mostu na Logu. Izvedena je že bila simulacija, kako bo promet potekal. Krajani 
so komentarje podali. Odgovora ni. Tomaž Lisec pove, da je s strani Direkcije za ceste že 
bil razpisan razpis, ki pa je bil čez tri dni umaknjen. Posotpek bo ponovljen. ◊Občina 
Sevnica je podala podbudo za postavitev igral za otroke na parceli ob Savi, ki je v državni 
lasti. ◊Predsednik člana VO Log seznani, da je 17.1.2018 ob 9. uri organiziran sestanek 
pri županu občine Sevnica, na katerem se bo obravnalala tematika glede problematike  v 
vaški skupnosti Log.  
 

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 bo naslednje redna seja Občinskega sveta Občine 
Sevnica 14.2.2018, kjer se bo med ostalim obravnaval Rebalans A 2018. Vinko Knez pove, 
da je bila izredna seja dne, 19.12.2017 formalne narave. Na seji je bil potrjen predlog Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.  
 

Ad 6 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS. 
Prejetih je bilo več prošenj društev za finančno pomoč pri njihovem delovanju. 
Posebno obrazložitev predsednik poda za vlogo PGD Boštanj. V finančnem načrtu KS 
Boštanj so predvidena sredstva za plačilo najemnine PGD Boštanju za uporabo prostorov 
krajevne skupnosti. Ker le-ta skladno s sklenjenim sporazumom glede vlaganja javnih 
sredstev v objekt PGD Boštanj ni upravičena, se predlaga, da društvo daje vloge za finančno 
pomoč pri izvajanju njihovih programov.  
 
Sklep:  

∗ Društvu kmetic Sevnica, Aktiv žena Boštanj / prošnj a za finan čno pomo č 
delovanju aktiva in za predstavitveno kulinariko na  prireditvi 17.11.2017 
»Otvoritev ureditve lokalne ceste Dolenji Boštanj«,  2.12.2017 »Osnovnošolski 
bazar« in 7.12.2017 »Novoletna seja KS Boštanj« → prošnji se  odobri v višini 
635,00 EUR, 

∗ Kulturno športno društvo Tel če / prošnja za finan čno pomo č pri obdaritvi otrok 
→ prošnji se odobri v višini 50 EUR, 

∗ Prostovoljnemu gasilskemu društvu Boštanj / prošnja  za finan čno pomo č pri 
izboljšavi opreme za Gasilsko trojko Oki č in pokrivanju delov stroškov z 
realiziranimi programi v letu 2017 → prošnji se odobri v višini 2.000,00 EUR. 

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  

 

Predsednik na prošnjo župana članom sveta predstavi dokumente, ki celovito predstavljajo 
tudi v javnosti večkrat izpostavljeno pobudo skupine krajanov Boštanja iz časa javne 
razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načta 2. 
Skupina krajanov zahteva spremembo prostorskega načrta iz zazidljivega v kmetijsko 
(izločitev rezervacij ob OŠ Boštanj in za šolo v celoti – opredeli se nazaj v kmetijsko rabo). 
Kompleks naštetih parcel naj se trajno zaščiti z vpisom v zemljiško knjigo.  

Stališče Občine Sevnica, ki ga je potrdil tudi Občinski svet Občina Sevnica je sledeče: 
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Glede na obseg nezazidnih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo na območju Boštanja 
je pričakovati potrebe po dodatnih mestih v objektih predšolske vzgoje (vrtec Ciciban, Enota 
Boštanj) in OŠ Boštanj. Z vidika dolgoročnega razvoja, širitve, nemotenega delovanja in 
opravljanja dejavnosti, dostopnosti in varnosti je zato nujno zagotoviti in ohranjati rezervat 
šole in vrtca. Na podlagi prejetih pripomb se v fazi predloga drugih sprememb in dopolnitev 
OPN Sevnica rezervat zahodno od šole in vrtca povrne nazaj v kmetijska zemljišča (K1) in 
delno nadomesti na zemljiščih v območju med šolo in RTP Boštanj (objekti Elektra Celje), na 
parc. Št. 446/1 del, 446/2, 4471 del, 447/2, vse k.o. Boštanj. Stavbna zemljišča severno od 
šole so se s temi spremembami in dopolnitvami OPN Sevnica delno že povrnila v kmetijska 
zemljišča. Ohranja se le ožji pas stavbnih zemljišč ob lokalni cesti Boštanj – Dolenji Boštanj. 
Delno se je stavbno zemljišče zmanjšalo, delno se je prerazporedilo za rezervo 
predvidenega vrtca.  

Predsednik članom sveta razdeli kopije časopisnega članka iz časopisa Delo,o 3. januarja 
2018, kjer je predstavljeno pisanje skupine krajanov. Za javnost bo župan na predmetno 
tematiko v naslednjih dneh podal izjavo preko televizijskih medijev. Vsa zbrana 
dokumentacija oz. pisanja na obravnavno temo, bo po izdani izjavi župana objavljena na 
spletni strani Občine Sevnica. 

Ob zaključku seje predsednik vse prisotne povabi na tradicionalni Mišjakov večer 20. 
januarja 2018 v organizaciji Turističnega društva Boštanj. Prireditev v počastitev kulturnega 
in krajevnega praznika bo 9. februarja 2018 ob 18. uri v dvorani TVD Parizan Boštanj.  

 
Seja zaključena ob 17.48 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 


