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Številka: 0313– 0001/2018 
 

ZAPISNIK 
25. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 11. septembra 2018, ob 19.00 uri, 
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Vinko Knez, Janez Tramte, Možic Ivan, Janez Stopar, Tomaž Lisec, Boris 
Androjna, Brigita Karlovšek.  
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Alojz Zalašček (opr.), Igor Glušič (opr.), Marjan Vintar - predstavnik VO Log (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 8 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 24. redne seje sveta z dne 21.6.2018, 
3. Obravnava predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica 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: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  

 
Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje sveta  z dne 21.6.2018 
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
Razprave ni.  
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 24. redne seje z dne 21.6.2018 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
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Ad 3 
Obravnava predlogov za dobitnike priznanj Ob čine Sevnica za leto 2018 

 
Predsednik in Vinko Knez člane sveta seznanita o prejetem predlogu za dobitnika priznanja 
Občine Sevnica. Vaška skupnost Šmarčna in KS Boštanj predlagata za dobitnika srebrne 
plakete Občine Sevnica Franca Dobovška iz Šmarčne z naslednjo obrazložitvijo:  
»Franc Dobovšek je kot najstarejši sin v družini po tradiciji, predvsem pa zaradi domoljubja 
ostal na svojem domu. 
Zavedanje, da je za boljši jutri potrebno storiti še kaj več, ga je, kot odgovorno osebo, vpelo v 
aktivno delo v vaškem odboru v katerem deluje že več kot 42 let. Kot član, tajnik in tudi 
predsednik je znal prerasti lokalne interese. Z dobrim sodelovanjem, predvsem pa z delom, je 
odločilno prispeval k ustvarjanju boljšega življenjskega okolja, ki bi mlade zadržalo v krajih 
občine.  
Z delom je močno zaznamoval tudi delo KS Boštanj, kjer je bil 2 mandata član sveta KS. S 
širino in razumevanjem razvojnih potreb, je podpiral izvedbo mnogih projektov tudi v drugih 
delih KS. Aktivno je sodeloval pri večjih projektih v krajevni skupnosti kot član gradbenih 
odborov: gradnja vodovoda Kompolje – Šmarčna, asfaltacije, gradnja telefonskega omrežja 
Apnenik – Mrtovec – Kompolje - Šmarčna, rekonstrukcija cerkve na Šmarčni, vodil pa je tudi 
gradbeni odbor za asfaltacijo ceste Novi grad – Živa gora. 
Pomembno vlogo v njegovem življenju ima gasilstvo v katerega se je vključil leta 1973. Velik 
čut do sočloveka in zavedanje nevarnosti strnjenega naselja, je vplivalo na odločitev, da je 
potrebno tudi v kraju organizirati gasilstvo. Bil je gasilec, ki je v osemdesetih letih soustanavljal 
gasilsko enoto in kasneje gradnjo večnamenskega doma Šmarčna. Pri iskanju lokacije se je 
družina velikodušno odzvala in podarila zemljišče za gradnjo. Za potrebe, ki so z leti prerasle 
obstoječo ureditev, pa je družina ponovno podarila novi del zemljišča za načrtovano ureditev.   
Po ustanovitvi gasilske enote je 15 let opravljal odgovorno funkcijo operativnega vodje. 
Zavzemal se je za nabavo potrebne operativne opreme, nenazadnje izvedel je prenos MB v 
enoto. Z izkušnjami in znanji, ki jih je pridobil na izobraževanih ter osebnostnimi lastnostmi, je 
postal cenjen in spoštovan gasilski tovariš. Z odgovornostjo in posluhom do soljudi je delo, na 
področju gasilstva, podredil osnovni vrednoti: nuditi krajanom pomoč v nesreči ali drugih 
težavah 
Aktiven je tudi na športnem in družbenem področju. V osemdesetih letih je bil med 
najaktivnejšimi ustanovnimi člani športne sekcije, ki je z lastnim delom in sredstvi uredila 
smučišče z vlečnico na kateri so osnovnošolci preživeli športne dneve. Franc Dobovšek, član 
in tudi uspešen organizator posameznih srečanj, deluje v OZVVS, društvu vinogradnikov 
Sevnica – Boštanj, društvu upokojencev Sevnica, še posebno aktiven pa je pri delu društva 
invalidov Sevnica kjer organizira razna športna srečanja. 
Z dobrosrčnostjo, pozitivnim razmišljanjem, prizadevanjem ustvariti prijetnejše ter varnejše 
okolje in aktivnim delom, prispeva  k splošnemu napredku in prepoznavnosti krajev.« 
 
Razprave ni. Vsi prisotni člani sveta KS Boštanj se s predlogom strinjajo in sprejmejo naslednji 
sklep: 
 
Sklep: 
Za dobitnika srebrne plakete Ob čine Sevnica se predlaga Franca Dobovška, Šmar čna 
8 a, 8294 Boštanj. 
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: 
 



 3

∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2. Pridobljeno je pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za dozidavo mrliške vežice na pokopališču v Boštanju. Izvedba del 
se je začela 10. septembra 2018, končanje projektiranih del je predvideno do 31.1.2018. 
◊V stanovanjski soseki Sv. Križ že potekajo aktivnosti z gradnjami stanovanjskih 
objektov. ◊Aktivnosti glede vzdrževanja cest potekajo počasi. ◊11. septembra je bil 
izveden turnir trojk v balinanju. ◊V pripravi je načrt za celovito ureditev starega vaškega 
jedra, ki ga izdeluje projektivno podjetje Demida. Predsednik članom sveta predstavi 
prejeto grafično prilogo območja, ki zajema teritorij od TVD Partizana, gasilskega doma, 
cerkve, stare pošte do pokopališča. Glavni namen ureditve je pridobiti dodatne parkirne 
prostore, ohranjati kulturno dediščino kraja, rušitev stanovanjskega objekta Sušinski, 
ureditev igrišča pri TVD Partizan in nadkritje prostora za balinanje. ◊Tomaž Lisec 
ponovno izpostavi težavo krožnega križišča pri Teražu, saj je zaradi nepravilno 
postavljenega krožišča ogrožena varnost otrok v cestnem prometu. Vozniki vozil so 
namreč na tem delu prehitri. Potrebno upočasniti promet. Ponovno izpostavi, da se 
razmisli o ureditvi drevoreda od Lindič do Globele. Predsednik bo s problematiko in 
pobudo seznanil pristojne službe na Občini Sevnica. Glede rondoja je že obljubljena 
postavitev montažnih elementov, ki bi predstavljali vizualno in tehnično oviro.  

∗ Jelovec, Gaberje, Križ: V sprejet OPN je bilo zajeto tudi območje športno družabnega 
parka. Pridobljena so potrebna dovoljenja. Potrebno je urediti še lastninska razmerja z 
Občino Sevnica. ◊ Krajan je na lastne stroške dal obkositi cestišče (6 strojnih ur) iz 
Gaberja do Križa. ◊V Jelovcu je javna pot  do Udovča pripravljena za asfaltiranje 
(izvedba plomb). ◊Jani Tramte izpostavi vprašanje glede aktivnosti pri ureditvi mostu v 
Jelovcu. Tomaž Lisec pove, da bo vprašanje izpostavil na seji Občinskega sveta. 
◊Krajani zaselka Artiče (Mohar, Hrovat, Mlakar) so izrazili željo, da bi cesto, ki vodi 
mimo njihovih objektov koristili samo v lastne namene. Ker je cesta kategorizirano kot 
javno dobro, to ni mogoče (informacija preverjena pri strokovnih službah Občine 
Sevnica).   

∗ Lukovec: ◊ Na cesti Radna- Lukovec so zaključena dela. Tudi škarpa, ki je bila potrebna 
sanacije, je sedaj dodelana z vsemi potrebnimi muldami.  ◊25.8.2018 je bilo 
organizirano srečanje starejših občanov.   

∗ Kompolje: ◊ Na Kompolju je bilo med krajani veliko nejevolje zaradi neurejenosti 
pokopališča. Na pokopališče Kompolje je potrebno dostaviti pesek pred 1. novembrom. 
◊ Pesek je potreben tudi za ureditev rekreacijske poti ob Savi. Krajani so ga pripravljeni 
sami razgrniti.  

∗ ◊Konjsko: ◊Janez Stopar pove, da je saniran plaz v Gavžni gori, vključno z asfaltacijo. 
◊ Prosi, da se pridobi izvajalec za utrditev cestišča s peskom. ◊Proti Logu od Poljšaka 
so že leto opažene velike luknje v makadamskem cestišču. Le-te je potrebno sanirati.  

∗  Vrh – Okič: ◊Ivo Možic izpostavi, da pri Žužku še ni urejeno odvodnjavanje. Predsednik 
pove, da bo glede predmetne zadeve opozoril pristojne službe na Občini Sevnica.    

∗ Šmarčna: Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nadstrešek ob večnamenskem domu 
na Šmarčni (enostaven objekt). ◊ Pred kratkim se je na Šmarčni  odvijalo srečanje 
drušev invalidov Sevnica. 

∗ Jablanica: ◊ Predsednik pove, da je na Jablanici postavljena nova avtobusna postaja. 
◊V pripravi sta dva krajša odseka cest za asfaltacijo, ki ga bodo financirali krajani. 
Asfaltiranje teh odsekov je zelo pomembno zaradi ureditve težav, ki so nastajale pri 
večjih padavinah oz. neurjih (nanos peska na asfaltirano javno pot).  
  

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 pove, da bo naslednja seja Občinskega sveta 19. septembra 2018, ena je 
predvidena 24. oktobra 2018, svečana seja bo 9. novembra 2018. 



 4

Svet KS Boštanj se bo pred volitvami sestal še na eni seji.  
Ad 6 

Razno – prošnje, dopisi 
 
Uvodoma predsednik člane sveta seznani o pričetku izvedbe investicije – dozidava mrliške 
vežice na pokopališču v Boštanju. Dozidava bo sestavljena iz treh enoetažnih kubusov, ki bodo 
umeščeni ob celotni severovzhodni fasadi obstoječe vežice. Izvedena bodo investicijsko 
vzdrževalna dela: prenova fasade ter zamenjava stavbnega pohištva in strešne kritine, ki bo 
vizualno usklajena na celotnem objektu. Ob objektu bodo utrjene tlakovane površine. V 
sedanjem obsegu ostajajo javne zelene površine in dostopne poti v sklopu pokopališča in 
javnih parkirišč. Pogodbena vrednost projekta je cca 120.000,00 EUR.  Dela bo izvajalo na 
javnem razpisu izbrano podjetje Komunala d.o.o. Sevnica skupaj s podizvajalci. Z deli bo 
izvajalec pričel 10. septembra, trajala pa bodo predvidoma do konca leta. Investitor projekta in 
podpisnik pogodbe je KS Boštanj. Delne obveznosti pri zaključku investicije bo moral prevzeti 
nov svet krajevne skupnosti v letu 2019 (poplačilo obveznosti, pridobitev uporabnega 
dovoljenja). Glede na opravljen ogled in posvet z izvjalcem, se na objektu predvidevajo še 
dodatna dela. 
 
V času izvedbe projekta bo nadomestna mrliška vežica v Sevnici. Od tam bodo pokojnika 
prepeljali v Boštanj, kjer bo pogrebna svečanost s pokopom; obred bo pred glavnim vhodom 
na pokopališče, nato sledi sprevod do pokopnega mesta. 
 
Predsednik v nadaljevanju predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje 
seje sveta KS. Prošnje KŠD Log in OŠ Boštanj so bile članom sveta poslane kot gradivo. Na 
klop so člani sveta prejeli še vlogi Aktiva žena Boštanj in KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj. Od 
Društva TVD Partizan je bila prejeta zahvala za donirana sredstva za nabavljeno kosilnico.  
S strani krajana Medved Marka je bila prejeta prošnja za ureditev odvodnjavanja na Jablanici. 
Predsednik bo opravil terenski ogled s predstavnikom strokovnih služb na Občini Sevnica 
zaradi ocene težave ter ustrezne rešitve.   
 
Sklep:  

∗ Kulturno športno društvo Log / prošnja za finan čno pomo č pri udeležbi na 
slovenskem festivalu restanega krompirja → prošnji se odobri v višini 100,00 
EUR, 

∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za predsta vitveno kulinariko ob 1. maju 
in na prireditvi Melodije poletja in ljubezni z Vok alno skupino Vilinke → prošnji 
se odobri v višini 242,00 EUR,  

∗ Osnovna šola Boštanj / prošnja za finan čno pomo č sofinanciranje stroškov pri 
izvedbi ponovitvenega musicala Ameriške sanje → prošnji se odobri v višini 
200,00 EUR, 

∗ KD Oktet Jurij Dalmatin BOŠTANJ in MePZ ZVON  / pro šnja za finan čno pomo č 
pri izvedbi  musicala Ameriške sanje, predstavljene ga 29.6.2018 → prošnji se 
odobri v višini 200,00 EUR,  
 

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
Ob zaključku seje predsednik pove, da bodo 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve. 
Aktivnosti glede oddaje kandidatur potekajo od 3.9.2018 dalje. Zaključni rok za oddajo je 
18.10.2018. 
Predsednik poudari, da je aktualni svet KS Boštanj uspešno deloval, saj je svojo resnost 
izkazoval s sklepčnostjo na vseh sejah.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
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Seja zaključena ob 19.50 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 


