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Številka: 031-0003/2020 
 

ZAPISNIK 
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 29. septembra 2020, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Janez Stopar, Ivan Podlogar, Danilo Marin, 
Vinko Knez, Tomaž Lisec, Milan Jermančič, Jože Krajnc. 
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni:. Alojz Zalašček, Tomaž Lisec. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS 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 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 10. redne seje sveta z dne 23.6.2020, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje sveta z dne 9.9.2020, 
4. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021, 
5. Zbiranje predlogov za priznanja KS Boštanj za leto 2021, 
6. Obravnavanja predloga za odpis terjatev iz naslova neplačanih grobnin iz leta 

2013, 
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

9. Razno – prošnje, dopisi. 
 
Razprave ni.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

 
Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta z dne 23.6.2020 
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot 
gradivo.  
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Razprave ni.  
 
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 10. redne seje z dne 23.6.2020 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje sveta z dne 9.9.2020 

 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot 
gradivo. Svet KS Boštanj je na 2. korespondenčni seji obravnaval predlog za dobitnika 
priznanja Občine Sevnica za leto 2020. Za dobitnika priznanja Občine Sevnica za leto 2020 
se predlaga Matjaža Poharja, dr. med. spec. splošne kirurgije. 
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 2. dopisne seje ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni 
strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
  

Ad 4 
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021 

 
 

Predsednik članom sveta predstavi finančni načrt za leto 2021. Gradivo so člani sveta prejeli 
skupaj z vabilom in je sestavni del tega zapisnika. Pove, da je višina na prihodkovni strani 
sestavljena iz dotacij, ki jih krajevna skupnost prejme s strani občine za tekoče delovanje ter 
za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene 
investicije v javno infrastrukturo, prihodkov od vodarine iz JV Boštanj, prispevkov krajanov pri 
izvedbi investicij in prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Skupna višina 
ocenjenih prihodkov v letu 2021 znaša 201.893,70EUR in je razdeljena na odhodkovni strani 
na proračunske postavke, ki zajemajo odhodke za pisarniški material, izdatke za energijo, 
vodo in komunalne storitve za potrebe pisarne KS, druge operativne odhodke, odhodke iz 
naslova upravljanja s premoženjem, vlaganja v cestno infrastrukturo in izgradnjo javne 
razsvetljave, oskrbe s pitno vodo, vzdrževanje večnamenskih domov in transfere neprofitnim 
organizacijam. Višina odhodkov je enaka ocenjeni višini prihodkov.  
 
Predlagana investicija za leto 2021 je rekonstrukcija ceste Cerov Breg. O dokončni uvrstitvi 
predmetne ureditve v finančni načrt se doreče, ko bo tudi s strani Občine Sevnica znana 
finančna konstrukcija vložka iz proračuna Občine Sevnica.   
 
Vinko Knez doda, da je bila po sklepu župana Občine Sevnica določena kvota za 
financiranje vseh krajevnih skupnosti Občine Sevnica v znesku 780.000,00 EUR.  
 
Predsednik poudari, da se bodo v letu 2021 na območju KS Boštanj izvajale vse nujno 
potrebne aktivnosti. Znesek za investicije v prometno infrastrukturo je zelo odvisen od 
stroškov izvajanja zimske službe.  
 
Predsednik člane sveta seznani, da je bil na sestanku na Komunali d.o.o. Sevnica, kjer se je 
dogovarjal o izvajanju zimske službe v sezoni 2020/2021 ter o potrebnih obsekih drevja in 
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grmičevja ob javnih poteh. Predlog je, da obsek izvedejo izvajalci zaposleni na Komunali, za 
spravilo vejevja pa poskrbijo krajani sami.  
 
Sklep:  
Svet KS se je na svoji 11. redni seji seznanil z dokumenti finančnega načrta KS 
Boštanj za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet. 

 
Ad 5 

Zbiranje predlogov za priznanja KS Boštanj za leto 2021 
 

Predsednik člane sveta pozove, da razmislijo o predlogih za dobitnike priznanj Krajevne 
skupnosti Boštanj, ki se podeljujejo ob prazniku KS v mesecu februarju. Skladno s 
pravilnikom se lahko podelita dve priznanji.  
 

Ad 6 
Obravnavanja predloga za odpis terjatev iz naslova neplačanih  

grobnin iz leta 2013 
 
Predsednik člane sveta seznani, da računovodsko stanje v knjigah izkazuje zapadle terjatve 
iz naslova grobnin iz leta 2013 152,70 EUR. Ker so terjatve zastarale, predsednik predlaga, 
da se odpišejo in tako se v poslovnih knjigah vzpostavi pravilna evidenca.  
 
Sklep:  
Svet KS se je na svoji 11. redni seji seznanil z odprtimi terjatvami iz naslova grobnin iz 
leta 2013 v znesku 152,70 EUR in predlaga, da se terjatve odpišejo.   
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet. 
 

Ad 7 
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 dana situacija zaradi COVID-a onemogoča delovanje 
društev. V Boštanju sta izvedeni dve večji investiciji, in sicer rekonstrukcija lokalne 
ceste od Bife Lipar proti zgornji Grahovici in ureditev manjkajočega dela odseka ceste 
do mostu pri Klemenčiču oz. Ameršku. ◊V Dolenjem Boštanju se izvajajo aktivnosti 
posodobitve kanalizacijskega omrežja. ◊ Predsednik pove, da se predvideva obe 
investiciji predati namenu v okviru praznovanja občinskega praznika, saj sta bili obe 
predvideni in realizirani v proračunskem obdobju 2020.  

∗ Vrh pri Boštanju, Okič: ◊ Jože Krajnc pove, da je dokončana sanacija plazišča do do 
zaselka Drče z vsem potrebnim odvodnjavnjem. ◊Pri domu na Okiču je bila urejana 
okolica in asfaltacija ekološkega otoka. ◊Ob glavni cesti do Okiča se je izvedla 
postavitev varovalne ograje. ◊Na strokovne službe Občine Sevnica je potrebno 
povprašati glede upravičenosti izvedbe varovalne ograje na vrhu v zaselku Krnice.  
◊Pod domačijo Pešec je opaženo pogrezanje lokalne ceste v dolžini cca 30 m. 
Zadevo je potrebno javiti na strokovne službe Občine Sevnica in podati predlog, da 
se cestišče sanira v letu 2021.   

∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so vaščani Kompolja in Mrtovca poskrbeli za 
tekoče vzdrževanje objektov in površin (čiščenje, košnje).  ◊ Na Kompolju so na 
igrišču postavljeni novi rokometni goli, katere je financirala Občina Sevnica. ◊ Na 
Lisičjih jamah je na novo preplaščena javna pot v izmeri 480 m1. Vzporedno z 
asfaltacijo se je uredil tudi potoček z oblogo iz kamenja.   
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∗ Konjsko: ◊Janez Stopar pove, da so krajani samoiniciativno kosili ob brežini ceste 
proti Lukovcu, saj okrog košnje s strani podjetja Komunala d.o.o. ni bilo izvedeno 
ničesar. Izpostavi, da še nikoli ni bila pometena cesta po končani zimski službi. Poda 
svoje mnenje, da za kraje izven urbanih naselij ni dobro poskrbljeno.  

∗ Log: ◊Danilo Marin izpostavi izvedbo ceste Cerov Breg. Meni, da je potrebno čimprej 
izbrati izvajalca, ker je potrebno pred izgradnjo ceste izvesti pripravo terena s 
posekom dreves. ◊K njemu je prišla krajanka, lastnica, ki meji na novo zgrajeno 
parkirišče pri gostilni Janc. Potrebno bi bilo postaviti fizično mejo, saj se ji dogaja 
motenje posesti s strani gostov, ki parkirajo svoja vozila na omenjeno parkirišče. ◊Pri 
podružnici cerkvi se dela nova zakristija, ki bo končana do konca leta 2020. 
◊Predsednik pove, da je okrog poseka dreves že govoril z g. Knez Brankom. 
Dogovorila sta se, da se o namenu posega obvesti pristojnega za vzdrževanje cest 
na Občini, Sevnica, ki bo znal svetovati glede obseka. Predsednik poudari, da je 
potrebno pred vsakim posegom predhodno pridobiti ustrezna soglasja lastnikov 
zemljišč, da svoje zemljišče odstopajo v javno dobro.   

∗ Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da so v avgustu potekale zadnje aktivnosti ureditve  
sanitarnih prostorov in kuhinje v dvorani kulturnega doma Lukovec. Objekt je v 
funkciji. ◊Izvedena je bila asfaltacija pri Zakšek Slavku.   

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊ Ivan Podlogar pove, da se je izvedla asfaltacija in ureditev 
odvodnjavanja ceste proti vodohranu Zavine v dolžini 300 m. ◊Končana je izvedba 
vodovoda do kmetije Pečnik (prejšnji lastnik Ganc). Na izvedenem odseku je 
predvidena tudi postavitev hidranta. Krajani se pogovarjajo o rekonstrukciji ceste 
Grahovica – Podzavrh – Vitovec. Podlogar predlaga, da se pobuda preda na 
strokovne službe Občine Sevnica s predpostavko, da so krajani pripravljena nekatera 
dela opraviti sami. ◊S strani krajanov je bilo opaziti pripombe glede vozišča – ovinka 
pri Šintlerju, saj večji tovornjaki ne morejo voziti po krajši poti. ◊Pozitivna opazka je, 
da je je v dolini Grahovice izveden obcestni posip. ◊Podlogar predlaga, da ostane 
posipni material na obstoječem mestu in se na novo lokacijo prestavi po končani 
zimski sezoni 2020/2021. 

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da se je iz sredstev participativnega proračuna 
posodobila in varno uredila prometna ureditev skozi kraj. ◊Od 30.8.2020 se vršijo 
aktivnosti odprave posledic hudega neurja s točo. Veliko škodo sta utrpela 
večnamenski dom in cerkev. V teku so postopki z zavarovalnico in ko bo pridobljena 
vsa potrebna dokumentacije, se pristopi k sanaciji.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič pove, da je izvedena košnja obcestnih 
brežin. ◊ Milana Jermančiča zanima časovnica ureditve mostu v Jelovcu. Nujno je 
potrebno vzpostaviti stane normalen prevoznosti mostu, saj je most makadamske 
izvedbe. Udrtine se posipavajo s  peskom. 

 
Ad 8 

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, ki je poročal o glavnih točkah, ki so bile obravnavane 
na zadnji seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 23.9.2020. 
Predstavljeno je bilo:  

- Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za 
naslednje obdobje  
Glede na prikazane podatke o gibanju natalitete v šolskem okolišu OŠ Boštanj (po 
podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v povprečno 13 
oddelkih. Iz primerjav obstoječih površin s potrebnimi je razvidno, da obstoječ objekt 
OŠ Boštanj zadošča za vpis 13 oddelkov. Deficit potrebnih površin je pri 
večnamenskem prostoru, kuhinji, garderobah in pri knjižnici z multimedijsko učilnico. 
Obstoječe pokrite površine za šport za perspektivnih 13 oddelkov so zadostne . V letu 
2015 je bila šola tudi energetsko sanirana (menjava stavbnega pohištva, izvedba 
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ovoja do podstrešja oz. strehe, izolacija stropa kleti). V prihodnje bo potrebno 
zagotoviti dodatne zunanje površine za izvajanje športnega pouka (urediti stezo za 
tek in asfaltirati igišče), ter zagotoviti dodatna parkirišča. Izvajanje predšolske vzgoje 
poteka v dveh igralnicah za otroke drugega starostnega obdobja. Prav tako je v 
načrtu zamenjava kotlovnice, ki je trenutno izvedena z najdražjim energentom 
(utekočinjeni naftni plin). Po izteku pogodbe v letu 2022 bo potrebna izvedba nove 
kotlovnice na cenejši energent (biomasa – sekanci ali peleti ali zemeljski plin). Prav 
tako bo potrebno zamenjati dotrajano opremo in zamenjati gospodinjske aparate v 
gospodinjski učilnici. Vinko Knez pove, da terminska dinamika izvajanja še ni 
dorečena in se bo izvajala skozi naslednja proračunska obdobja.  
 
Za izvajanje predšolske dejavnosti se je našla rešitev z najemom igralnic v objektu 
Panorama - vzpostavitev dveh igralnic prvega starostnega obdobja in dveh igralnic 
drugega starostnega obdobja. Lastnik objekta mora pridobiti ustrezno uporabno 
dovoljenje za izvajanje predšolske vzgoje. Izvedba adaptacije in pridobitev 
uporabnega dovoljenja je predvidena do marec 2021. 

- Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica 
Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in 
storitev ter stroški živil za otroke. Ker se je sprostila zakonodaja za plačilo javnim 
uslužbencem (napredovanje) in povišali so se materialni stroški, zato bo cena vrtca 
nekoliko višja.  

- Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – skrajšani 
postopek 
Občina Sevnica je pristopila k rebalansu predvsem zaradi spremembe višine 
povprečnine, ki na strani prihodkov prinaša dodatnih 700.000,00 EUR. Vezano na 
Boštanj je predvidena povezovalna pot Boštanj – Radna – Log, kolesarska povezava 
Boštanj – Sevnica in razni projekti vezani na celotno področje Občine, razna 
projektna dokumentacija.  

 
Vinko Knez člane sveta v nadaljevanju seznani z rezultati podelitve sredstev vezane na 
participativni proračun, ki se uvrsti v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021: 
OBMOČJE 3- KS BOŠTANJ 

- Zamenjava stavbnega pohištva na domu gasilcev in vaščanov na Okiču. Predlaga se 
zamenjava stavbnega pohištva zaradi povečanja energetske učinkovitosti. 
Opredelitev: DA 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 

Občine Sevnica za leto 2021 nameni PGD Boštanj transfer 5.000 EUR. 
- Razsvetlitev AP na Jablanici. Prelaga se osvetlitev AP s solarno lučjo, saj tu na 

prevoz čakajo šoloobvezni otroci. 
Opredelitev: DA 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 
Občine Sevnica za leto 2021 nameni 3.500 EUR. 

- Namestite klopi in smetnjakov (Log). Predlaga se vsaj 4 klopi ob pešpoti in 2 na 
pokopališču. 
Opredelitev: DA 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 

Občine Sevnica za leto 2021 nameni 1.500 EUR. Skupaj s KS Boštanj se določi lokacija 
postavitve in pridobi morebitno potrebna soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo 
postavljeno na javno dobro. 

- Prenova kuhinje v Večnamenskem domu Šmarčna, končna ureditev nadstreška. 
Predlaga se zamenjava obstoječe kuhinje, saj se število dogodkov povečuje. 
Predlaga se vetrna zaščita nadstreška. 
Opredelitev: DA 
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Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 
Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Na Upravni enoti je bilo za nadstrešek 
izdano gradbeno dovoljenje. 

- Hidrantna omarica (Lisičje jame). Predlaga se postavitev hidrantne omarice z vso 
opremo. Hidrantno omrežje je že postavljeno. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Navedena hidrantna omarica ni del javnega vodovoda, zato 

ni smiselno investirati participativna sredstva v zasebne vodovode. Spodbuja se vključitev v 
javno mrežo. 

- Dva rokometna gola za igrišče na Kompolju. Predlaga se nakup rokometnih golov, saj 
so stari dotrajani in nevarni za uporabo. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Navedena pobuda se izloči, saj so goli že nabavljeni v 

letošnjem letu. 
- Ureditev ekološkega otoka v Globeli (Boštanj). Predlaga se na trikotniku ob uvozu v 

ulice Dolenjega Boštanja ekološki otok, ki bi bil dostopen za prebivalce Globele in 
Dolenjega Boštanja. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 

Občine Sevnica za leto 2021 ne nameni sredstev, temveč se upravljalca pozove, da zadevo 
uredi v sklopu rednega dela in svojih usklajenih predpisov.  

- Dobava in montaža igral za otroke zraven fitnes naprav pri GO Boštanj. Na 
obstoječem fitnesu in balinišču se zadržujejo družine, zato je predlagana postavitev 
otroških igral (gugalnica, konjiček,...). 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Opaža se, da so fitnes naprave malo koriščene in da 

navedeni prostor ni primeren za nadaljnji razvoj športno rekreacijskih vsebin. Občina Sevnica 
ureja vrtec v prostorih bivše Panorame, prav tako otroci v večji meri preživljajo prosti čas v 
območju šole. 

- Namestitev informacijsko turistične table o najvišjem kresu v Boštanju. Predlaga se 
postavitev table, saj je kres vpisan v Guinessovo knjigo rekordov. Tabla bi bila 
turistično zanimiva in v več jezikih. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna. Predlaga se, da se uskladi z ostalo 

turistično promocijo in da se ob obnovi turistične table zapiše tudi ta pomemben dosežek. 
- Ureditev društvenih prostorov (Boštanj). Za potrebe TD Boštanj in KO RK Boštanj se 

predlaga ureditev prostora v Liparjevi hiši. Potrebno je urediti tla, instalacije ter kupiti 
opremo. Lastnik se strinja. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Navedeni prostori so v zasebni lasti. Participativnih sredstev 

ni smiselno vlagati v prostore v zasebni lasti. 
- Defibrilator (Jablanica-Novi grad). Zaradi vse več športnih aktivnosti na njihovem 

koncu, tudi s strani drugih, predlagajo nakup defibrilatorja. 
Opredelitev: DA 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu 

Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.500 EUR. Defibrilator se vključi v sevniško javno 
mrežo defibrilatorjev. 

- Defibrilator   in  odbojkarsko   igrišče  (Log).   Predlagajo   nakup defibrilatorja. 
Odbojkarsko igrišče bi se uredilo poleg travnatega igrišča. 
Opredelitev: DA za nakup defibrilatorja, NE odbojkarsko igrišče 
Utemeljitev opredelitve: Pobuda nakupa defibrilatorja je smiselna in se za njeno 

realizacijo v proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.500 EUR. Defibrilator se 
vključi v sevniško javno mrežo  defibrilatorjev. Predlog postavitve odbojkarskega igrišča na 
Logu je smiselen, vendar trenutno navedeno območje ni prostorsko namenjeno za športno 
rekreativne aktivnosti. Predlaga se sprememba namembnosti prostora. 
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- Restavratorska dela na kulturnem spomeniku (cerkev na Kompolju). Cerkev Sv. 
Mihaela je ena najstarejših cerkva v Sloveniji. Vključena je tudi v turistično ponudbo. 
Opredelitev: NE 
Utemeljitev opredelitve: Cerkev na Kompolju je spomenik lokalnega pomena, ki je 

lahko financiran s strani občine v primeru javnega razpisa. V proračunu za leto 2021 se 
predlaga kvota za namene javnega razpisa sofinanciranja kulturnih spomenikov. 

 
Ad 9 

Razno – prošnje, dopisi 
 
Pri točki razno bi bilo razprave. 
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 20.05 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


