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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 12. septembra 2017, ob 19.00 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, Igor Glušič. 
 
Ostali prisotni: 
Marjan Vintar, predstavnik VO Log, 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Tomaž Lisec, Boris Androjna 
 
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 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 18. redne seje sveta z dne 12.7.2017, 
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2018, 
4. Obravnava predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2017, 
5. Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu praznovanja občinskega praznika 

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

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

8. 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 18. redne seje sveta  z dne 12.7.2017 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
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Razprave ni.  
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 18. redne seje z dne 12.7.2017 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Obravnava predloga finan čnega načrta za leto 2018 

 
Predsednik članom sveta predstavi finančni načrt za leto 2018. 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, grobnine iz pokopališč, 
prispevkov krajanov pri izvedbi investicij in prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih 
zavarovanj. Skupna višina ocenjenih prihodkov v letu 2018 znaša 204.031,06 EUR 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, urejanje pokopališč v 
krajevni skupnosti, vzdrževanje večnamenskih domov in transfere neprofitnim organizacijam. 
Višina odhodkov je enaka ocenjeni višini prihodkov. Glavna investicija, ki se bo prihodnje leto 
izvajala in bo krita iz proračuna krajevne skupnosti Boštanj je rekonstrukcija mrliške vežice 
na pokopališču Boštanju. V primeru presežka denarnih sredstev na računu 31.12.2017 se 
tudi ta prerazporedijo v finančni načrt za leto 2018.  
 
Po predstavitvi predsednik odpre razpravo.  
Brigita Karlovšek sprašuje glede smiselnosti investicije v mrliško vežico zaradi spremembe 
zakonodaje pokopališke dejavnosti. Skladno z zakonodajo se mora opraviti prenos 
infrastrukturnih objektov in naprav  ter vse opreme za izvajanje gospodarske javne službe na 
Komunalo Sevnica.  
Vinko Knez, ki je bil prisoten na 3. seji sveta krajevnih skupnosti pojasni, da se bo investicija 
izvajala po planu. Glede na pretekla vlaganja v pokopališko infrastrukturo se pričakujejo 
določene bonitete iz tega naslova v smiselnih okvirjih. Pričakuje se, da cenik ne bo enak za 
vsa pokopališča, saj stroški in obseg storitve ne bodo povsod enaki. 
Predsednik pove, da je bila problematika obravnavana tudi na seji občinskega sveta, kjer je 
bilo izpostavljeno, da je potrebno pripraviti analize in izračune vlaganj posameznih krajevnih 
skupnosti in krajanov v infrastrukturo tako na pokopališki dejavnosti in vodovodnih sistemih 
ter določiti način priznavanja bonitet.  
 
Predsednik predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z dokumenti finančnega načrta za leto 
2017. 
 
Sklep: 
Svet KS se je na svoji 19. redni seji seznanil z do kumenti finan čnega načrt a KS 
Boštanj za leto 2018 in predlaga Ob činskemu svetu Ob čine Sevnica, da ga sprejme.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
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Ad 4 
Obravnava predlogov za dobitnike priznanj Ob čine Sevnica za leto 2017 

 
Vse krajevne skupnosti so prejela obvestila o razpisu zbiranja predlogov za dobitnike 
priznanj Občine Sevnica za leto 2017. Razpis je bil objavljen tudi na spletni strani Občine 
Sevnica. Čas za oddajo predloga je do vključno srede, 13. septembra 2017.  
Predsednik članom sveta predstavi obrazložitev predloga, ki so ga člani prejeli na klop. 
Krajevna skupnost Boštanj, Turistično društvo Boštanj, Vaška skupnost Log in Gasilsko 
društvo Boštanj predlaga komisiji za podelitev priznanja Občine Sevnica za leto 2017 g. 
Božidarju Možicu, stanujočemu Log 57, 8294 Boštanj.  
Vsi prisotni člani sveta KS Boštanj se s predlogom strinjajo in sprejmejo naslednji sklep: 
 
Sklep: 
Za dobitnika srebrne plakete Ob čine Sevnica se predlaga Božidarja Možic, 
stanujo čega Log 57, 8294 Boštanj.  
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  

 
Ad 5 

Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu prazn ovanja ob činskega praznika 
Občine Sevnica 

Predsednik članom sveta predlaga, da se v okviru praznovanja občinskega praznika Občine 
Sevnica izvede dogodek »Otvoritev dela lokalne ceste Extraform do žage«. 

Predsednik poda predlog v razpravo. Razprave ni. Vsi člani sveta predlog podpirajo.  

 
Ad 6 

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 v Dolenjem Boštanju potekajo aktivnosti rekonstrukcije 

lokalne ceste, pločnika, kanalizacijskega sistema in javne razsvetljave od Extraforma do 
žage. Prav tako potekajo aktivnosti ureditve javne poti Tkalec – Povše – Kelnerič – 
Podlipnik vključno z ureditvijo kanalizacije, škarp in asfaltacije ◊ Na Potovcu pri Tramtetu 
in pri Plazarju je izvedena razširitev ceste, ki omogoča normalno prevoznost. 
◊Pripravljajo se aktivnosti rekonstrukcije ceste v Zavinah do vodohrana Jablanica. 
Obstoječa makadamska ureditev te ceste je v slabem stanju, saj jo je potrebno večkrat 
popravljati z navozom gramoza, ob večjih nalivih pa pesek odnaša na asfaltirano javno 
pot. ◊ S strani ekipe Komunale Sevnica so se pričele akcije ureditve okolice KS Boštanj s 
košnjo in obrezovanjem dreves. ◊Na objektu Gasilskega doma Boštanj je bil v tem tednu 
nameščen defibrilator. ◊Konec meseca avgusta  je pod okriljem Društva TVD Partizan 
potekal balinarski turnir, ki je bil zelo obiskan. ◊V prihodnjem tednu je predviden ogled 
cest v KS Boštanj s strani direktorja občinske uprave in župana Občine Sevnica. Na 
podlagi ogleda bo lažje predvideti prioritetna investicijska vzdrževanja ob morebitnem 
presežku denarnih sredstev ob koncu poslovnega leta 2017. ◊ V fazi izvajanja je gradnja 
pločnika od objekta Teraž do Dobovšek. ◊ Začenjajo se dogovori z lastniki zemljišč za 
pripravo idejne zasnove ureditve starega vaškega jedra Boštanj.  

∗ Ob 19.25 se seji pridruži predstavnik vaškega odbora Log, Marjan Vintar.  
◊Ob koncu meseca septembra se predvideva sklic sestanka vaškega odbora Boštanj, 
kjer bi potekali pogovori glede vodovodne infrastrukture in mrliške vežice v Boštanju. 
◊Alojz Zalašček pohvali delovanje ekipe Komunale Sevnica, ki vrši košnjo po KS Boštanj, 
vendar prosi, da se izvajanje košnje po Apneniškem potoku izvaja časovno prej kot je bilo 
v letošnji sezoni.    
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∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊Opravljen je bil ogled ceste Lipovc- Domačivc ◊ Janez Tramte 
ponovno opozori, da je potrebno na odcepu Veliki Vrh – Gaberje zagotoviti nasutje ceste 
z gramozom, saj je stanje cestišča na ravninskem delu v razdalji cca 400 m v zelo 
slabem stanju. 

∗ Kompolje: ◊ Brigita Karlovšek opozori na potrebno sanacijo strehe na večnamenskem 
domu na Kompolju. Predsednik pove, da bodo aktivnosti planirane v letu 2018.  

∗ Konjsko: ◊Na Konjskem je postavljena nova avtobusna postaja v smeri za Presko. Janez 
Stopar predlaga asfaltacijo ob postajališču. ◊V Lazah – Gavžna gora je nujno potreben 
navoz gramoza (cca 1 kamion). ◊ Na Radni proti  Zupančiču je potrebno sanirati luknje. ◊ 
Krajani Konjskega želijo fizično umirjanje prometa s postavitvijo ležečih policajev.  

∗ Vrh: ◊Odpadni asfalt, ki je ostal ob cestišču zaradi asfaltacije na Vrh je bil odpeljan. Ivo 
Možic predlaga ob ogledu cest po KS Boštanj, da predsednik popelje župana in direktorja 
občinske uprave tudi po cesti, ki vodi na Vrh, saj je potrebno bankine primerno izvesti, da 
se ob nalivih ne bo delala škoda.    

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da so na večnamenskem domu še potekale aktivnosti in 
sicer se je na stopnišču položila keramika. Potrebna je še postavitev ograje, ki se 
predvideva izvesti do poletja.   

∗ Jablanica, Novi Grad: ◊ Pri kozolcu je bil uspešno izveden nogometni turnir. ◊Igor Glušič 
opozori glede stanja ceste med Streharjem od Novega Gradu proti Jablanici. Teren se 
pogreza (cca 100 do 200 m). ◊Pri Železnik Stanku so vidne udarne jame. ◊Ob novem 
ekološkem otoku je nastal problem, saj ljudje tam neodgovorno odlagajo odpadke. Igor 
Glušič sprašuje za morebitno rešitev. Člani sveta iz svojih izkušenj predlagajo prestavitev 
otoka na vidno mesto, prestavitev k stanovanjskim hišam.  ◊Člani sveta razpravljajo tudi 
o zbirnem centru odpadkov, kamor lahko vsa gospodinjstva občine odvažajo različne 
odpadke. Marjan Vintar, predstavnik vaškega odbora Log, poda pobudo, da bi se delovni 
čas spremenil, in sicer bi bilo dobro, da je zbirni center odprt vsako soboto in ne vsako 
drugo kot je dosedanji delovni čas centra. Ljudje puščajo odpadke pred zaklenjeno 
ograjo.  ◊Igor Glušič opozori, da se ne kosi brežina, kjer KS Boštanj meji na Občino 
Radeče. Posledično zaradi zaraščenosti nista vidna lesena kažipot znaka. Trenutno 
stanje bodo krajani uredili sami, v bodoče pa je potrebno s strani KS Boštanj organizirati 
košnjo predmetnega terena (od Medveda proti Ogorelcam - 20 do 30 m bankine).  

∗ Log: ◊Predstavnik vaške skupnosti Log poroča, da se je KŠD Log udeležil festivala 
praženega krompirja v Velenju. ◊Ob svetovnem dnevu turizma, v sredo 27. septembra 
želijo člani KŠD Log odpreti zeleno okno (na eni strani pogled na cerkev Log, na drugi 
strani pogled na Grad Sevnica). ◊Marjan Vintar opozori, da se udira kanalizacijski jašek 
pri Novšaku. Predsednik bo na zadevo urgiral. Vsi člani sveta se strinjajo, da zapoznelo 
reševanje težav izhaja iz dejstva, da na območju KS Boštanj ni več prisoten komunalni 
javni delavec. ◊Predsednik pove, da je potrebno težave glede kanalizacije posredovati 
Komunali d.o.o. Sevnica, ki je upravitelj kanalizacijskega omrežja.  

 
Ob koncu razprave oz. podajanja mnenj članov sveta po posameznih območjih, predsednik 
člane sveta poziva, da poskušajo določene zadeve reševati sami.  
 

Ad 7 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Ob činskega sveta Ob čine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj  
 
Predsednik je podal besedo Vinku Knezu, ki je povedal, da je bila na zadnji seji občinskega 
sveta sprejeta dopolnitev prostorskega načrta Občine Sevnica 2 in predlog odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ. Obravnavana je bila točka 
»Seznanitev z dopolnjenim osnutkom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator«. Predstavljeno je 
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bilo Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v 1. polletju leta 2017. Realizacija se 
izvaja po načrtih. Glavne investicije se izvajajo v 2. polovici leta.  
Brigita Karlovšek je podala vprašanje v zvezi gradnje stadiona v Sevnici. Vinko Knez poda v 
odgovor, da so predvidena sredstva za pripravljalna dela. 
Predsednik poda v vednost, da okrog sprejetja OPN Sevnica 2, teče 30 dnevni rok za 
potrditev predlaganih sprememb s strani ministrstva.. Končna potrditev je predvidena v 
mesecu oktobru. Potrjen OPN bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Boštanju.  
 

Ad 8 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS. 
Prejete so bile prošnje za finančno pomoč KŠD Log, ter poročilo o delu OZ Rdečega križa 
Sevnica. OZ RK Sevnica se iskreno zahvaljuje za pomoč in podporo delovanje krajevne 
organizacije RK Boštanj sporočajo, da vsa sredstva, namenjena krajevnim organizacijam, 
ostanejo v kraju za njihove potrebe – to je za organiziranje srečanja starejših krajanov, za 
obiskovanje starejših po domovih, za obdarovanje ljubilantov, ter tudi za pomoč socialno 
ogroženim posameznikom in družinam v kraju.  
 
 
Sklep:  

∗ Kulturno športno društvo Log / prošnja za finan čno pomo č za izvedbo odprtja 
zelenega okna ob svetovnem dnevu turizma → prošnji se ne odobri.  

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
Podani razlog za zavrnitev je zaradi enakomernega porazdeljevanje pomoči delujočim 
društvom v KS Boštanj. KŠD Log je namreč že prejel dve izredni pomoči v letu 2017 v 
skupnem znesku 300 EUR, poleg dotacije za pomoč pri rednem delovanju.  
 
Alojz Zalašček opozori, da je bil na občnem zboru Društva za športno rekreacijo Partizan 
Boštanj povedano, da se na objekt obesi tabla z nazivom objekta.  Predsednik pove, da bo 
zadevo uredil, saj je potrebno uskladiti koncept oblike in velikosti napisa.  
 
Marjan Vintar poda opazke občanov glede nepreglednosti vključevanja v promet v križišču 
pri Inposu zaradi postavljene ograje. Po razpravi se člani sveta strinjajo, da se na župana 
naslovi dopis zaradi nepreglednosti cestišča, lastitve ceste, ki je javna pot ter postavitve 
ograje okrog skladišča gradbenega materiala na drugi strani lokalne ceste od krožišča  na 
magistralni cesti Zidani Most – Drnovo do krožišča pri podjetju Gradnje  
 
Pred zaključkom seje predsednik prosi člane sveta, da razmislijo o kandidatih, ki bi prejeli 
priznanje KS Boštanj v letu 2018. 
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 20.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 


