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Številka: 031-0001/2021 
Datum: 27. december 2021 
 
 

ZAPISNIK 
17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 

z dne 17. 12. 2021 v dvorani TVD Partizan Boštanj, 
s pričetkom ob 18. uri.  

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič, Jože Krajnc, 
Janez Stopar, Ivan Podlogar, Alojz Zalašček. 
 
Odsotni člani sveta: 
Boris Androjna, Tomaž Lisec. 
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
 
Sejo vodi Jože Udovč, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj. Predsedujoči pozdravi 
vabljene goste in člane sveta ter prične sejo.  
 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 članov Sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v razpravo in potrditev.  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta z dne 28.9.2021, 
3. Seznanitev glede izvajanja zimske službe, 
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. 
 
Sklep: 
Svet soglasno sprejme dnevni red.  
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

 
Ad 2 

 Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta z dne 28. 9. 2021 
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
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Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo.  
 
Jože Krajnc izpostavi da je pri točki Ad 5, pri navajanju člana sveta za območje Vrh, Okič, 
potrebno dodati pri stavku, ki navaja postavitev table za prepoved odlaganja odpadkov ob 
kontejnerjih pri odlaganju odpadkov. 
 
Sklep: 
Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik s pripombo, ki jo je podal član sveta Jože 
Krajnc. V potrjeni vsebini bo zapisnik objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
 

Ad 3 
Seznanitev glede izvajanja zimske službe 

 
Predsednik člane sveta seznani, da je bil izveden postopek evidenčnega naročila za izbor 
izvajalca kot v preteklem letu. Izvajanje zimske službe bodo vršili podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica, Mirko Hribar, GMP Prijatelj d.o.o. in Franci Redenšek. Z izvajalci je dogovorjeno, da 
so do 5. v mesecu oddaja obračun opravljenih del za pretekli mesec. Do 17. decembra so bili 
realizirani trije izhodi v višje ležečih delih krajevne skupnosti in dva izhoda v nižjih predelih 
krajevne skupnosti. Cene izvajanja zimske službe so se glede na preteklo sezono povečala 
za cca 5 do 6% zaradi povečanja pogonskih goriv.  
V nadaljevanju Vinko Knez, kot zaposleni na podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, ki opravlja 
naloge s področja vzdrževanja javnih površin in cestne infrastrukture, obrazloži način 
izvajanja zimske službe skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, na podlagi 
katerega se izvaja zimska služba tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je 
prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, 
promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Vzdrževanje prevoznosti posameznih 
cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene 
glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne 
potrebe. Prvotno se zagotovi prevoznost cest po katerih se odvija avtobusni prevoz šolarjev. 
Ker redno zimsko vzdrževanje javnih poti za finančni načrt krajevne skupnosti predstavlja 
velik strošek, je pri izvajanju aktivnosti potrebna dobra organizacija glede na dane 
vremenske razmere in zagotovitev varnosti v cestnem prometu.  
Predsednik v nadaljevanju pove, da sta z Vinkom Knezom izvedla pregled vseh javnih poti 
na območju KS Boštanj. V zimskem času, ko ni potrebno skrbeti za pluženje in posipavanje 
javnih poti, se bo s strani ekipe Komunale d.o.o. Sevnica izvajal obsek dreves po 
posameznih območjih KS.  
 

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 plan 2021, ki se nanaša za asfaltacijo, realiziran, 
vključno z rekonstrukcijo ceste na Jablanici in asfaltiranjem na odseku Gaberje – Križ. 
◊V Boštanju so potekale priprave proračuna za 2022, ki vsebuje tudi aktivnosti za 
pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt v Zavinah. ◊ V sklopu prazničnih aktivnosti je predvidena postavitev jaslic v 
farni cerkvi in osvetlitev smreke na zunanjih površinah. ◊Alojz Zalašček pove, da je 
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potrebno na podjetje Komunala d.o.o. sporočiti, da se odstrani srbotina, ki raste v živi 
meji. ◊Na odseku ceste od železniške postaje proti mostu čez Mirno je potrebno 
razmisliti glede odstranitve obstoječih pločnikov, saj je onemogočeno srečevanje 
vozil. Po krajši razpravi člani sveta sprejmejo sklep. 
Sklep: 
Člani sveta se strinjajo, da je potrebno nujno urediti problem robničenja z 
robniki na odseku lokalne ceste on Železniške postaje Boštanj do mostu na 
Mirni.  
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
Jože Krajnc izpostavi, da je opazil veliko udarno jamo na cesti, ki vodi od Zalaščka 
proti OŠ Boštanj.  
 

• Vrh, Okič / Jože Krajnc: Na Okiču in Vrhu so s strani podjetja Komunala d.o.o. 
postavili dodatna zabojnika za drobno embalažo. ◊ V domu krajanov in gasilcev na 
Okiču so bile z večinskim financiranjem iz participativnega proračuna Občine Sevnica 
izvedene aktivnosti posodobitve objekta (zamenjava stavbnega pohištva in preplesk 
fasade). V letu 2022 se načrtuje zamenjava dotrajane kuhinje in ureditev glavne 
sobe.  
 

• Križ–Gaberje / Milan Jermančič: Krajani so hvaležni za pridobitev asfaltne 
posodobitve ceste Gaberje – Križ ter obsek dreves ob cesti. ◊Z obsekom dreves bo 
potrebno še nadaljevati proti Križu. ◊ Zanima ga tudi, kako daleč so zadeve v zvezi z 
obnovo mostu v Jelovcu, ki je izredno problematičen. ◊ Glede na pojasnila, 
obravnavana na občinskemu svetu, Vinko Knez glede mostu Jelovec pojasni, da je 
težava v planiranem načinu rekonstrukcije z betonom z vidika statike, zato se iščejo 
variante za umestitev lesenih kock. 
 

• Kompolje / Andrej Simončič: 13.12.2021 je bila predvidena predstavitev pravilne 
uporabe defibrilatorja, ki pa je zaradi trenutni epidemioloških razmer odpadla. ◊Na 
novo je postavljen prometni znak za omejitev hitrosti, ki je bil pred časom odtujen. 
◊Opaženo je, da je pomol, ki se nahaja nasproti igrišča, obnovljen. Ni znano, kdo je 
dela izvedel.   
 

• Konjsko / Janez Stopar: Vaški kandelabri so se praznično okrasili.  
 

• Log / Danilo Marin: Na Logu so za praznično okrasitev poskrbeli s postavitvijo 
novoletne jelke. ◊Krajani bi radi postavili kozolec pri travnatem igrišču. 
 

• Jablanica, Novi Grad / Ivan Podlogar: Največ aktivnosti je bilo namenjenih urejanju 
ceste Grahovica–Podzavrh–Vitovec. Asfaltiran je tretji del. Kontaktiral je tudi z 
županom, ki je obljubil, da se v marcu poasfaltirata še dva manjkajoča dela ureditve, 
ki bosta predstavljala zaključek posodobitve ceste Grahovica-Podzavrh-Vitovec. 
Apelira na čimprejšnje dokončanje, saj je na strani krajanov zaznati nezadovoljstvo 
zaradi dolgotrajnosti izvajanja del. ◊Pri začetnem izvajanju zimske službe so se 
pokazale pomanjkljivosti, ki jih bo izvajalec odpravil. Predlaga vzpostavitev 
izogobališč pri pluženju. Nahajališče posipnega materiala je pri avtobusni postaji v 
Grahovici. Posipni material, ki je ostal na Vitovcu, je potrebno prvo porabiti in ob 
zaključku pospraviti. ◊Na vaškem kozolcu je bila izvedena elektroinštalacija. ◊ 
Predstavi vlogo krajana Ocvirk in stanje glede potrebnega popravila ceste. 
Predsednik se strinja, da se pomaga z dobavo dveh do treh kamionov gramoza.  
 

• Šmarčna / Vinko Knez: Turistična zveza Slovenije je podelila priznanje v sklopu 
jubilejnega, 30. projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna«. V posebni kategoriji »glas 
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ljudstva« je prvo mesto v kategoriji mestnih, trških in vaških jeder osvojila Šmarčna. 
◊Zaradi epidemioloških razmer je odpadlo usposabljane za postopke oživljanja.  

• Lukovec / Predsednik pove, da je bil izveden terenski ogled dveh odsekov cest v 
izmeri 230 m1 in 300 m1. Za ureditev ceste se izvede ocena stroškov.  ◊Izvajajo se 
postopki za ureditev lastniških razmerij in ostale potrebne dokumentacije za 
večnamenski dom na Lukovcu.  

 
Ad 5 

Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 

 
Predsednik preda besedo Vinku Knezu, članu občinskega sveta. 
 
Vinko Knez: Seja Občinskega sveta je potekala 1. decembra. Med temami so bile 
obravnavane naslednje:  

- Dopolnjen osnutek OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti – prva 
obravnava,  

- Sprejet je bil proračun Občine Sevnica za leto 2022 (za območje KS je glede na 
predlog predvidena še izvedba parkirišča ob osnovni šoli Boštanj ter izdelava 
projektne dokumentacije za ureditev ceste Gramat – Boštanj in ureditev ceste na 
Vrh).  

- Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občni Sevnica za leto 2022, 

- Sprejet je bil sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Boštanj (Vinku Knezu je 
mandat potekel). 

 
Predsednik pove, da so potekali aktivnosti oz. dogovori za urejevanje lastniških razmerij z 
Slapšak Boštjanom. V fazi izdelave projektne dokumentacije na cesti Gramat – Boštanj, je 
potrebno kontaktirati z lastniki zemljišč, saj je smiselno zgraditi pločnik po celotni dolžini trase 
od Boštanja do graščine.   
Vinko Knez pove, da se bo na naslednji seji Občinskega sveta obravnaval novi OPPN. 
 

Ad 6 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik člane sveta seznani, da je v teku razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj krajevne skupnosti Boštanj za leto 2021. Znana sta že dva kandidata. Priznanja se 
bodo podelila skladno s pravilnikom na prireditvi ob prazniku KS Boštanj, ki bo predvidoma 
11.2.2022, če bodo dovoljevale epidemiološke razmere. Program bo organiziran v domeni 
OŠ Boštanj in KUD Anton Umek Okiški, ki izvajata literarno-likovni natečaj Po poteh Antona 
Umeka Okiškega.  
 
Sklep: 
Člani sveta se strinjajo, da se v primeru neugodnih epidemioloških razmer datum 
praznika KS zamakne do 15.3.2022.  
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet. 
 
Alojz Zalašček sprašuje glede namenske rabe iztrženega nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Vinko Knez pove, da je NUSZ prihodek integralnega proračuna Občine Sevnica. 
Glede namenske porabe se bo pozanimal pri pristojnih službah in poročal na svetu KS na eni 
od prvih sej v letu 2022. 
 
Ivan Podlogar poda opazko, da se krajevnim skupnostim postopoma odvzemajo pristojnosti. 
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V nadaljevanju Vinko Knez predstavi delovanje dveh skupin na Komunali Sevnica, ki skrbijo 
za urejanje javnih površin in urejanje obcestnega sveta. Poudari, da večkrat naletijo na 
težave, ker lastniki obcestnega sveta ne dovolijo izvesti obseka.  
 
Ivan Podlogar izpostavi težave pri pobiranju odpadkov na Živi gori, stanovanjska hiša 
Gnidica Novi grad 11 zaradi oteženega dostopa smetarskega vozila in prosi, da se uredi 
obsek motečega vejevja.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 18.53  
 
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
 

Jože Udovč 
predsednik Sveta KS Boštanj 

 
 
 
 
 
 
 
 


