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Številka: 0313– 0007/2018 
 

ZAPISNIK 
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 14. januarja 2020, ob 18.00 uri, 
v sejni učilnici Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Vincenc Knez, Milan Jermančič, Ivan Podlogar, Danilo Marin, Janez Stopar, 
Andrej Simončič, Jože Krajnc, Boris Androjna, Alojz Zalašček Tomaž Lisec. 
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek, referentka za KS. 
 
Odsotni: / 
 
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 7 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 7. redne seje z dne 19.11.2019, 
3. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnika priznanj KS za leto 2020, 
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. Referentka za KS razdeli na klop dodatno sejno gradivo, ki se je obravnavalo 
pod točko razno.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

 
Ad 2 

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 19.11.2019 
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev. Razprave ni. 
 
Sklep: 



 2

Zapisnik 7. redne seje z dne 19.11.2019 je soglasno potrjen. V potrjeni vsebini bo 
objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 
18.05 pridejo Tomaž Lisec, Boris Androjna, Danilo Marin, Milan Jermančič. Prisotnih 11 
članov sveta. 
 

 
Ad 3 

Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnika priznanj KS za leto 2020 
 
V gradivu za sejo so člani sveta prejeli vloge predlagateljev za dobitnike priznanj KS Boštanj 
za leto 2020. Priznanja se bodo podelila na prireditvi ob kulturnem prazniku in prazniku  
Krajevne skupnosti Boštanj,  ki bo 8. februarja 2020 v dvorani TVD Partizan Boštanj.  
Pravočasno sta na sedež prispeli dve vlogi, ki sta vsebovali obrazložitve in utemeljitve 
upravičenosti kandidata. Osnovno šolo Boštanj  so za priznanje krajevne skupnosti 
predlagali člani sveta KS Boštanj, PGD Boštanj pa Iva Renka.  

 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je na 8. redni seji sveta KS Boštanj soglasno sprejel sklep, da se v 
letu 2020 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti Boštanj in sicer Osnovni šoli 
Boštanj in Ivu Renku. 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 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 se je v prazničnem decembrskem času odvijalo več 
dogodkov (okrasitev kraja, prižig lučk, Miklavževanje, Božično novoletni koncert v 
izvedbi mešanega pevskega zbora, slavnostna seja sveta KS Boštanj in ponovitveni 
koncert Godbe Sevnica z gosti MePZ Zvon).   Veliko veselje s strani krajanov je bilo 
ob pogledu na postavljene jaslice v farni cerkvi. ◊ Alojz Zalašček pove, da so 
zaključene aktivnosti ureditve ceste v zaselku Pugelj proti graščini. Predlaga se še 
postavitev zaščitne ograje. ◊Na spodnjem parkirišču na pokopališču v Boštanju je 
potrebno obnoviti talne oznake za smer vožnje ter preveriti ali še stoji znak »Obvezna 
smer«. ◊ Tomaž Lisec pove, da so krajani zadovoljni glede zasaditve akacij v globeli. 
◊Ponovno opozori glede ureditve klančine pri Požar Petru in jaška pri železniški 
postaji v Boštanju.  

∗ Lukovec: ◊Boris Androjna pove, da so bili na Lukovcu v decembru izvedeno 
tradicionalni dogodki (peka piškotov, okrasitev doma, postavitev in ogled jaslic, prihod 
Božička). V kontejnerju so zmontirali police.  

∗ Vrh,Okič: ◊Jože Krajnc pove, da je bil s strani strokovnih služb Občine Sevnica 
izveden ogled terena zaradi sanacije ceste v zaselek Drče. Cesta je že dolgo časa 
poškodovana zaradi plazu. V letu 2020 se predvidi predmetno dovozno cesto urediti, 
z asfaltacijo dveh odsekov, z ureditvijo potrebnih muld in odvodnjavanja.  ◊Vse 
prisotne člane sveta povabi na licitacijo krač, ki bo na Antonovo nedeljo.  

∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so v kraju poskrbeli za varnost s posutjem 
peska ob domu in pri pokopališču. Na pokopališču so zaprli vodo, da ne bi prišlo do 
nevšečnosti zaradi zmrzali 

∗ Konjsko: ◊Janez Stopar pove, da so poskrbeli za okrasitev kraja z lučkami. 
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∗ Log: ◊Danilo Marin pove, da je na Logu potekal sestanek na katerem je prisostvoval 
tudi Branko Knez in župan Občine Sevnica o predaji upravljanja pokopališča Log na 
javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o. ◊V januarju je predviden sestanek s 
predstavniki Občine Sevnica na tematiko predstavitve programa o potrebnih 
ureditvah na Logu (pisno gradivo je bilo poslano na Občino Sevnica in na sedež KS 
Boštanj). ◊Podana je pobuda o postavitvi stacionarnega radarja za merjenje hitrosti v 
kraju Log.  

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊Ivan Podlogar pove, da potekajo aktivnost na vodovodu od 
Blasa proti vodohranu (slab pretok vode, zaznan povečan vodni kamen). ◊V januarju 
se predvideva postavitev predlaganih prometnih znakov (dogovor z g. Radom 
Gobcem – Občina Sevnica).   

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da so v kraju potekala redna manjša vzdrževalna dela. 
∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič pove, da se je 23.12.2019 zaključila ureditev 

problematičnega odseka na cesti Gaberje – Križ.  
 
 

Ad 5 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsednik povabi k besedi Vinka Kneza, ki pove, da je bil sprejet občinski poračun za leto 
2020. Po mnenju Vinka Kneza in Tomaža Lisca je za območje KS Boštanj predvidenih kar 
nekaj projektov (gradnja dodatnih oddelkov vrtca v Boštanju, parkirišča okoli OŠ, ureditev 
kanalizacije v Dolenjem Boštanju, ceste od bife Tinca do Felicijana in Grahovice).  
Sprejet je bil letni program športa v Občini Sevnica in letni program kulture v Občini Sevnica 
za leto 2020.  
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s sklepom o vrednosti točke za določitev 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica.  
Predstavljene so bile informacije o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica. Iščejo 
se strokovne rešitve za nadaljevanje izvedbe projekta.  
Sprejet je bil Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško.  
Podano je bilo pozitivno mnenje o kandidatki Nataši Kreže za ravnateljico OŠ Milan Majcen 
Šentjanž. 
Sprejet je bil Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za drugo 
polovico leta 2019. 
Za krajane KS Boštanj je zanimiva predstavitev projekta Premostitveni objekt čez Savo in 
glavno železniško progo Zidani Most – Dobova na Logu. Predvidena realizacija projekta je v 
letu 2025, 2026. Projekt je predstavil Tomaž Willenpart – DRSI – sektor za investicije v 
ceste.  
Predsednik člane sveta seznani, da je v letu 2020 predvideno popravilo ureditve ceste od 
železniške postaje Boštanj proti mostu čez reko Mirno (dogovori Slovenske železnice – 
Občina Sevnica). Predvidena je manjša razširitev cestišča in položitev položnih robnikov.  
 

Ad 11 
Razno – prošnje, dopisi 

Predsednik člane sveta KS seznani z gradivom, ki so ga prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
Vloga društva TVD Partizan Boštanj in informativni izračun stroška odvoza odpadkov iz 
pokopališča Log v letu 2019 so bili članom sveta na začetku seje podani na klop.  
 
Predstavitev odgovora Občine Sevnica na osebno vročeno pobudo in prošnjo za spremembo 
OPPN Boštanj – Sveti Križ. Na to tematiko Tomaž Lisec podrobneje predstavi pobude o 
izboljšanju OPPN, ki so jo podali lastniki zemljišč na predmetnem območju. Ena od pobud je 
izbris gradnje stanovanjskih blokov in posledično cest vezanih na ta gradbeni poseg. 
Strokovnim službam Občine Sevnica je bil podan tudi predlog nadomestne lokacije za 
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izgradnjo stanovanjskih blokov.  Javno izpostavi nekorektno delo nekaterih strokovnih služb 
na Občini Sevnica sploh v primeru aktivnosti na območju Sv. Križ.   
Predsednik pove o zaključku dopisa Občine Sevnica. Občina Sevnica bo glede na prejete 
pobude v letu 2019, po izvedbi in zaključku gradenj stanovanjskih hiš, tudi tistih za katere je 
v teku pridobitev upravnih dovoljenj in pričetek gradnje, v letu 2020 vsebinsko ponovno 
preverila vse utemeljene pobude, dejanske potrebe in stanje v prostoru, kar bo pogojevalo 
odločitev za pristop k postopkom spremembe prostorskega akta.  
Občina Sevnica je na Ministrstvo za notranje zadeve Ljubljana poslala dopis glede 
zainteresiranosti za nadaljnjo uporabo strelišča na Radni s strani policijskih enot. V primeru 
zainteresiranosti bo potrebno izvesti ukrepe za vzdržno obremenitev okolja s hrupom. V 
nasprotnem primeru bo uporabo objekta omejiti zgolj na lahko strelno orožje, ki ne povzroča 
prekomernega hrupa v okolju.  
Danilo Petrovič iz Loga je poslal pismo o nameri za trajno rešitev za ureditev ceste Log – 
Reber. Zadevo je predsednik predstavil tudi direktorju občinske uprave, saj so bodoči 
uporabniki ceste pripravljeni sodelovati tudi s svojimi finančnimi vložki. Predsednik predlaga, 
da vaška skupnost Log ustanovi gradbeni odbor in izdela idejno rešitev z grobo finančno 
strukturo zastavljene ureditve ceste Log – Reber.  
 
V nadaljevanju predsednik predstavi prejete prošnje za finančno pomoč društev, ki delujejo 
na območju KS Boštanj.  
 
Sklep:  

∗ Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 KO Boštanj / prošnja za finančno 
pomoč pri izvedbi izleta članov društva→ prošnji se odobri v višini 300,00 
EUR, 

∗ ŠKD Jablanica Novi grad / prošnja za finančno pomoč za ureditev lastniško 
knjižnega razmerja večnamenskega doma → prošnji se odobri v višini 1.000,00 
EUR, 

∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri opremi sobe za potrebe 
delovanja Aktiva žena Boštanj→ prošnji se odobri v višini 3.000,00 EUR, 

∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo pri predstavitveni kulinariki na koncertu 
Luka Debevca v cerkvi Sv. Križa Boštanj, dne 26.11.2019, novoletna seja Sveta 
KS Boštanj, dne 30.11.2019, 30. jubilejni božični koncert MPŽ Župnije Boštanj 
25.12.2019 in na Ponovitveni božično novoletni koncert godbe Sevnica v TVD 
Partizan Boštanj, dne 11.1.2020 → prošnji se odobri v višini 784,00 EUR, 

∗ Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri 
kritju stroškov glede ureditve pravnih zadev okrog zemljišča, in sicer menjavo 
zemljišč pri stanovanjski hiši Andolšek, kakor tudi ureditev celostnega 
dogovora s PGD Boštanj o dolgoročnem brezplačnem najemu ter posodobitev 
dvorane z umetniško poslikavo Antona Zgonca (upodobitev Franceta Prešerna 
in Antona Umeka Okiškega) → prošnji se odobri v višini 1.500,00 EUR, 

 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Predsednik članom sveta predstavi gradivo o stroških odvoza odpadkov iz pokopališča Log. 
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je potrdil stroške odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče Log v 
letu 2019 v znesku 643,64 EUR. Odboru za pokopališko dejavnost Log se izstavi 
zahtevek za poravnavo nastalih stroškov.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet. 
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Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji ter članom sveta zaželi srečno in uspešno leto 
2020.  
 
Seja zaključena ob 18.57 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 11 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


