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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 12. marca 2019, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi 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, 
Milan Simončič, urejevalec spletne strani KS Boštanj 
 
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 sklep čnosti 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 2. redne seje z dne 17.1.2019, 
3. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj, 
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019,  
5. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo 

v KS Boštanj, 
6. Sklep za refundacijo sredstev plačil odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče 

Log, 
7. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2018/2019,  
8. Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno 

dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj in Log), 
9. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
10. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in 

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

11. Razno – prošnje, dopisi. 
 
Razprave ni.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
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Ob 18.03 pride Boris Androjna. Prisotnih 10 članov sveta. 
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 17.1.2019 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev. Zapisnik je potrebno popraviti v točki 
Ad7 poročevalca za območje Vrh, Okič, in sicer se mora zadnji stavek glasiti: Ker so bile v 
tekoči zimski sezoni večje težave zaradi poledice v Krnicah, se predlaga postavitev zaščitne 
ograje pri odcepu za Bautin. Pri točki Ad2 je potrebno popraviti izid glasovanja 11 za, 0 proti. 
 
Sklep: 
Zapisnik 2. redne seje z dne 17.1.2019 se sprejme s  predlaganimi popravki. V potrjeni 
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 
18.09 pride Tomaž Lisec. Prisotnih 11 članov sveta. 
 
 

 
Ad 3 

Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj 
 
Pri predmetni točki predsednik poda besedo Milanu Simončiču, ki urejo spletno stran KS 
Boštanj. Simončič Milan je pripravil pisno poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj od 
17.4.2018 do 1.3.2019 
Spletna stran www.ks-bostanj.si je bila v omenjenem obdobju dostopna in delujoča, brez 
izpadov. Ponudnik spletnega prostora Webicom je celo leto zagotavljal kakovostno storitev.  
Spremembe, ki so izvedene na spletni strani od zadnjega poročanja so: 

- Dodana vsa obvestila, vabila, napovedi, slikovni material idr., posredovano s strani 
tajništva KS in društev. Dodane aktualne informacije iz drugih spletnih strani; Občina 
Sevnica (razpisi, obravnave, obvestila ipd.), Komunala Sevnica, OŠ Boštanj. Skupaj 
okoli 40 prispevkov. Po izteku veljavnosti odstranjeno, ali arhivirano na podstrani 
»ARHIV NOVIC«, če je zadeva še aktualna.  

- Dodani vsi zapisniki sej sveta KS. 
- Up-date (člani sveta KS predstavniki v občinskem svetu, funkcije) – neposredno po 

lokalnih volitvah.  
- Od obširnejših reportaž dodana slovesnost ob 180 letnici rojstva Antona Umeka 

Okiškega, s fotogalerijo. 
- Podstran »DRUŠTVA«: 

• Vzdrževanje kontaktnih oseb in naslovov društev 
- Podstrani »Boštanj nekoč«, »Boštanj danes«, znani »Boštanjčani, »Znamenitosti«, 

»Društva« - brez večjih sprememb, občasno dodana kakšna slika, stavek, navedba 
ipd. (upoštevajoč tudi pobudo krajanov in društev). 
 

 
Milan Simončič pove, da je tudi statistika obiska ugodna. Dostopi do strani 22% preko 
pametnih telefonov in tablic ostalo računalniki. Najbolj obiskana stran »Dogodki« 
(napovedi aktualne informacije – tj. vstopna stran), sledijo »Povezave« in »Zapisniki sej 
sveta KS)«. Od povezav je največkrat dostop do »Občina Sevnica«. Brezplačnega 
obveščanja o dogodkih, ki so zanimivi za krajane, še vedno ne izkoriščajo vsi 
organizatorji (društva). Opazi, da se več dogodkov v Boštanju realizira brez predhodne 
napovedi na spletni strani. Poziva vsa društva in druge organizatorje, da napovedi oz. 
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vabila na različne dogodke posredujejo administratorju strani ali tajništvu KS Boštanj. 
Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo in kratke reportaže iz različnih dogodkov.  
Predsednik se zahvali za poročilo in pove, da je prav g. Milan Simončič tisti, ki skrbi, da 
povezave tečejo in se dogodki sprotno ažurirajo.   

 
Sklep:  
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne  strani KS Boštanj.   
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo nagrade za skrbnika spletne strani, Simončič 
Milana, v višini 200 EUR neto. Člani sveta se strinjajo, da se nagrada poveča na 250,00 EUR 
neto. 
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izpla čilo nagrade po podjemni pogodbi za urejanje 
spletne strani Simon čič Milanu za leto 2019 v višini 250 EUR neto.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet. 
 
Po obravnavani točki Milan Simončič zapusti sejo. 

 
Ad 4 

Seznanitev z dokumenti zaklju čnega računa za leto 2018 
 
Dokumenti zaključnega računa so bili članom sveta KS posredovani v gradivu ob vabilu na 
sejo. Realizacija na prihodkovni strani je znašala 201.475,82 EUR, na odhodkovni strani pa 
212.151,76 EUR. Presežek odhodkov v višini 10.675,94 EUR bo znižal poslovni sklad. 
Predsedujoči preleti posamezne postavke in konte na odhodkovni strani ter poda dokumente 
v razpravo. Zaključni računi krajevnih skupnosti so sestavni del zaključnega računa Občine 
Sevnica.  
Razprave ni. 
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je na 3. redni seji dne 12.3.2019 o bravnaval vsebino zaklju čnega 
računa za leto 2018 in se z njim strinja ter predlaga občinskemu sveta, da ga sprejme.  
 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet.  
 

 
 

Ad 5 
Pregled in obravnava predloga razdelitve finan čnih sredstev društvom, ki delujejo v 

KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da se je dne 12.2.2019 sestala Komisija za kulturo in društvene 
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2018 in plane dela za leto 2019.  
Člani sveta so na klop prejeli gradivo v obliki tabele, ki prikazuje predlog zneskov sredstev 
podeljenih posameznemu društvu. Dvema društvoma, ki v letošnjem letu obeležujeta okroglo 
obletnico bosta prejela  400,00 EUR, druga društva prejmejo dotacije za delovanje glede na 
aktivnosti in sicer 1 društvo prejme 250,00 EUR,  ostala društva pa po 300,00 EUR.  Skupno 
se je za namen delovanja društev v KS Boštanj razdelilo 7.050,00 EUR-ov. Sredstva bodo 
na transakcijske račune društev nakazana do konca septembra 2019. Preostali del sredstev, 
ki je v finančnem načrtu rezerviran na postavki društvene dejavnosti, se deli v tekočem letu 
še posebej.  
Po pregledu gradiva predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je 
pripravila Komisija za kulturo in društveno dejavnost.  
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Predsednik odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom delitve sredstev za redno delovanje 
društev za leto 2019 in ga podpira v podani pisni o bliki. 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet. 
 
 

Ad 6 
Sklep za refundacijo sredstev pla čil odvoza komunalnih odpadkov za 

pokopališ če Log 
 
Predsednik člane sveta KS seznani z gradivom, ki so ga prejeli skupaj z vabilom na sejo. V 
razpredelnici so razvidni posamezni stroški odvoza nagrobnih sveč in stroških drugih 
odpadkov, ki so nastali na pokopališču Log s strani izvajalca Komunala Sevnica.  Glede 
predmetne tematike se razprava ni odvijala.  
 
Sklep:  
Svet KS Boštanj je potrdil stroške odvoza komunalni h odpadkov za pokopališ če Log v 
letu 2018 v znesku 725,00 EUR. Odboru za pokopališk o dejavnost Log se izstavi 
zahtevek za poravnavo nastalih stroškov.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet. 
 

Ad 7 
Pregled obra čuna zimske službe v sezoni 2018/2019 

 
Predsednik članom sveta pove, da točni podatki za izvedbo zimske službe še niso znani, 
zato se bodo le-ti predstavili na naslednji seji sveta KS Boštanj. Strošek se pričakuje od 
12.000,00 do 15.000,00 EUR.  

 
Ad 8 

Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališ ča, pokopališko in pogrebno 
dejavnost po posameznih pokopališ čih (pokopališ če Kompolje, Boštanj in 
Log)  

 
 
Predsednik predstavi gradivo in pove, da bodo ostale cene pokopališke dejavnosti enake 
prejšnjemu letu. Zaradi izvajanja investicije rekonstrukcije mrliške vežice na pokopališču v 
Boštanju, so nastale povečane potrebe po prilivih na prihodkovni strani, zato se položnice za 
grobnine izstavijo že v mesecu aprilu.  
 
Cene za najem groba in vzdrževanja pokopališča znašajo: 
POKOPALIŠČE BOŠTANJ 

- za enojni grob najemnina groba 3,01 EUR, vzdrževanje pokopališča 10,27 EUR 
- za družinski grob najemnina groba 6,02 EUR,  vzdrževanje pokopališča 15,24 EUR . 

 
POKOPALIŠČE KOMPOLJE 

- za enojni in družinski grob: vzdrževanje pokopališča 16,00 EUR.  
Na pokopališču Log je za obračun tekočega vzdrževanja pokopališča zadolžen Odbor za 
pokopališko dejavnost Log. 
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Sklep: 
Pod to čko 8. je Svet KS Boštanj prejel informacije glede o bstoje čega veljavnega 
cenika za obra čun grobnin in vzdrževanja pokopališ č Boštanj, Kompolje in Log. Cenik 
ostane nespremenjen. 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).  
Sklep sprejet. 
 
 

Ad 9 
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 dela na mrliški vežici nadaljujejo. Pri sami izvedbi 
so bila ugotovljena dodatna dela, ki bodo finančno znašala cca 30.000,00 do 
40.000,00 EUR. Med samo gradnjo je bilo ugotovljeno, da je potrebno pri objektu 
urediti ustrezno odvodnjavanje in hidroizolacijo. Smiselno je, da se vsa dela na 
objektu kvalitetno dokončajo, saj bo tako objekt dolgoročno ustrezno funkcionalen. 
Izvedena dela se bodo poplača v letu 2019 v sodelovanju Krajevne skupnosti Boštanj 
in Občine Sevnica. Zaključek del je predviden proti koncu meseca aprila 2019. ◊ Na 
sedež KS smo prejeli zapisnike vaških skupnosti, kjer so bili podani dolgoročni 
ureditveni cilji po posameznih območjih. Komisija za investicijska dela na območju KS 
Boštanj bo predloge skrbno pregledala in sestavila prioritetni seznam ureditev v 
tekočem mandatnem obdobju. Seznam bo predstavljen in podan v razpravo na eni od 
naslednjih sej sveta KS.  ◊V mesecu marcu se bo 16.3.2019 odvijala prireditev 
Pozdrav pomladi, 4.4.2019 pa bo v dvorani TVD Partizan potekal dogodek Salon 
sadnih vin. ◊Tomaž Lisec izpostavi cesto na Radno od objekta Poljšak do Zupančič, 
saj le-ta še ni primerno urejena. ◊Pri železniški postaji, na cesti proti Mirenski dolini je 
potrebno popraviti oz. ustrezno urediti jašek, ki sedaj leži nižje od samega cestišča in 
predstavlja nevarnost za obstoječi promet ◊PonovnO poda že izpostavljeno pobudo 
ureditve drevoreda od rondoja pri Povše do vrha Globeli. Predsednik na slednjo 
predlagano pobudo pove, da je bil predlog že predstavljen javnemu podjetju 
Komunala Sevnica d.o.o.. ◊ Alojz Zalašček postavi vprašanje kako je s prisotnostjo 
javnega delavca na območju KS Boštanj. Predsednik pove, da bo vprašanje 
posredoval pristojnim službam in hkrati poziva člane sveta, da se opažene težave na 
terenu sprotno javljajo na sedež KS, saj se na ta način  težave ažurneje odpravljajo. 
◊Predsednik člane sveta seznani, da je 27.3.2019 predvidena položitev končnega 
sloja asfalta na cesti Grahovica.  
Lukovec: ◊Boris Androjna pove, da bodo  na Lukovcu 15.3.2019 organizirali dogodek 
oz. družabni večer v počastitev materinskega dneva. ◊24.3.2019 bo že tretjič potekal 
dogodek »Srečanje in blagoslov pohodnikov in planincev pri cerkvi Svete Marije 
Magdalene na Lukovcu«. ◊4.4.2019 bo potekala čistilna akcija. Na tematiko čistilnih 
akcij referentka za KS predlaga, da se čistilne akcije po posameznih območjih 
organizirajo kot v preteklih letih. Čistijo oz. pobirajo se samo odpadki iz narave. Za 
dobavo vrečk in ostalega potrebnega materiala bo poskrbela KS, v primeru potrebe 
po postavitvi kontejnerja za odpadke, se javi njej ali Komunali Sevnica. 
◊Tradicionalno bo potekalo petje ob jurjevanju in postavitev mlaja. ◊Boris Androjna 
prisotne seznani, da bodo zagotovljena evropska sredstva za izgradnjo povezovalnih 
vodovodnih omrežij na območju občine Sevnica. Na Lukovcu so že pridobljena 
soglasja lastnikov zemljišč po katerih bo potekala širitev vodovodnega omrežja. 
Predviden začetek del je v letu 2020. 

∗ Vrh,Okič: ◊Jože Krajnc pove, da so se pričela gradbena dela na odvodnjavanju 
meteorne vode pri Žužku. ◊Predlaga, da se organizira delovno skupino za čiščenje 
muld od Boštanj – Vrh – Okič – lovska koča.  ◊Potekala je licitacija krač. ◊ 
Organiziralo se bo čiščenje muld na Okiču in v Grahovici.  
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∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da je 1.2.2019 potekal sestanek vaške skupnosti. 

◊ Potekajo priprave na čistilno akcijo. ◊ Organizirano bo Jurjevanje in postavitev 
mlaja. ◊Na pokopališču Kompolje je potrebno organizirati razgrnitev peska, ki je 
lociran pred pokopališčem.  ◊Na Kompolju je opaziti posedanje jaška (defekt iz časa 
gradnje hidroelektrarne). ◊Domačini so naredili pomol nasproti igrišča, ki je sedaj 
dotrajan in predstavlja nevarnost za krajane, ki se zadržujejo na predmetnem 
območju. ◊Andrej Simončič sprašuje, kakšen je postopek, da bi se uredila omejitev 
hitrosti na državni cesti, odcep proti Lisičjim jamam. Vinko Knez pove, da se je 
potrebno s problemom obrniti na Občino Sevnica, ki predlog poda Direkciji za ceste, 
ki je glavni soglasodajalec ureditev oz. omejitev na državni cesti.  ◊Andrej Simončič 
sprašuje o pristojnosti postavitve ekološkega otoka. Vinko Knez mu pove, da je 
običajna praksa sodelovanje s Komunalo Sevnica. Krajani zagotovijo prostor 
postavitve otoka, Komunala priskrbi kontejnerje.  

∗ Konjsko: ◊Janez Stopar pove, da bo potrebno organizirati akcijo čiščenje cest in muld 
po zimskem posipu. Potreben je tudi obsek vejevja, ki visi na cesto.  

∗ Log: ◊Potrebno je čiščenje cest in muld. ◊Predsednik predstavi reševanje težav v 
primeru Goli Vrh, ki jih je reševala Občina Sevnica in primer reševanja dostopne poti 
do objekta Log 14. 

∗ Jablanica, Novi Grad: Ivan Podlogar pove, da so potekali razgovori med krajani 
zaradi ureditve ceste iz Grahovice proti Podzavrhu, ki je močno uničena zaradi težkih 
prevozov (slabše odvodnjavanje, slabša kvaliteta pluženja). Opaziti je tudi več 
zamašenih jaškov. ◊Podana je pobuda za postavitev prometnih oznak, ki označujejo 
posamezne zaselke. Predsednik predlaga, da se pripravi popis potrebnih znakov in 
se ga odda pristojnim službam Občine Sevnica.  ◊Ivan Podlogar izpostavi 
problematiko, da nekatere dovozne ceste niso evidentirane oz. odmerjene. 
Predsednik predlaga sestanek na Jablanici, na katerega se povabi tudi pravnico 
Občine Sevnica in se dogovori za morebitne rešitve. ◊Predsednik poda informacijo, 
da je bil narejen ogled lokalnih cest in javnih poti na območju od Boštanja proti 
Jablanici in Grahovici tako s strani župana in direktorja občinske uprave in operativno 
službo Komunale Sevnica. 

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da so ustanovili vaški odbor, nadzorni odbor in uskladili 
plan dela. ◊Čiščenje cest in muld po zimski službi je potrebno organizirati na ravni 
celotnega območja KS Boštanj. ◊Na sestanku vaškega odbora je bila podana 
pobuda, da se zaradi nepreglednosti prometnega vključevanja iz lastniških dvorišč na 
glavno cesto uredi cona z omejitvijo hitrosti 30 km/h. ◊Opaziti je, da je jeklena ograja 
ob reki Savi dotrajana, sidra popuščajo, zato se je potrebno obrniti na vzdrževalca 
bazena HE, da se organizira ogled in uredi ustrezna sanacija.  ◊Večnamensko pot ob 
Savi je potrebno urediti, da bo varna za uporabo (kamion peska). ◊Išče se varianta 
nabave materiala za gradnjo nadstreška, katerega dokončanje je predvideno do 
1.6.2019.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič izpostavi problematiko ceste proti Peklu, ki v 
večjem dežju poplavi; priložena skica. Predsednik pove, da je to dovozna 
nekategorizirana pot, ki ni potrebna urgentnega popravila, saj do tu živečih krajanov 
poteka cestna povezava čez Cerovec. Problematiko se bo kljub temu ponovno 
izpostavilo pri strokovnih službah Občine Sevnica. Cesta je potrebna večje sanacije, 
predlaga se terenski ogled.  

 
 

Ad 10 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Ob činskega sveta Ob čine 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 predlog občinskega 
proračuna, seznanitev s prihodki iz dedovanja, informacija o prenosu izvajanja gospodarske 
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službe vzdrževanja javne razsvetljave na Komunalo Sevnica. Izvedena je bila 
korespondenčna seja, kjer se je obravnaval nakup prostora (bivša trgovina Mirt v prostorih 
HTC). Prostor se bo uporabljal za potrebe Zdravstvenega doma Sevnica.   
Naslednja seja občinskega sveta je predvidena 27.3.2019. 
V načrtih razvojnih programov so zastavljeni tudi projekti za območje KS Boštanj.  
Predsednik  pove, da je sprejem proračuna pozitiven zaradi normalnega delovanja tako 
Občine Sevnica, kot krajevnih skupnosti pri izvrševanju svojih finančnih načrtov.   
 
V nadaljevanju je potekala razprava na pobudo člana sveta Danila Marina, ki je predlagal 
preveritev statusa državne ceste Krško – Celje, saj je po znanih informacijah cesta 
prepovedana za težka tovorna vozila. Opaziti pa je, da vozniki tovornih vozil kršijo prepoved. 
Tomaž Lisec bo vprašanje podal kot poslansko vprašanje na ustrezno ministrstvo.  
 

Ad 11 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS. 
Na sedež KS Boštanj je bila prejeta Odločba o prenosu nepremičnin v lasti krajevne 
skupnosti  na Občino Sevnica (predmet je športno igrišče na Logu).  
S strani Občine Sevnica je bil v vednost prejet dopis – odgovor glede ureditve dostopne poti 
do objekta Log 14.  
Knjižnica Sevnica je posredovala pobudo za sodelovanje krajevnih skupnosti na območju 
občine Sevnica pri novem domoznanskem projektu. V okviru projekta bi se posamezna 
krajevna skupnost predstavila širši zainteresirani publiki z organizacijo domoznanskih 
večerov. Poda se pobuda sodelovanja Osnovni šoli Boštanj. 
Folklorna skupina Spomin iz Radeža (KS Loka) z dopisom predstavi svoje delovanje in prosi 
za pomoč v obliki povabila ob različnih priložnostih, kjer bi se lahko predstavili. 
KŠTM je v obliki elektronskega dopisa obvestila, da pripravljajo lokalno strategijo za mlade v 
Občini Sevnica za obdobje 2019-2024. Strategija za mlade je razvojni dokument, ki je na 
dotičnem področju usmerjen v izboljšanje obstoječe ureditve na lokalni ravni.   
 
 
Prejete so bile prošnje za finančno pomoč treh društev. Turističnemu društvu Boštanj je 
potrebno podati pobudo, da pregleda razpis Občine Sevnica, ki razpisuje sredstva za 
področje turizma.  
 
Sklep:  

∗ Turisti čno društvo Boštanj ob Savi / prošnja za finan čno pomo č pri organizaciji 
dogodka Salon sadnih vin in sokov → prošnji se odobri v višini 100,00 EUR,  

∗ Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finan čno pomo č pri organizaciji 
dogodka Sre čanje in blagoslov pohodnikov in planincev pri cerkv i svete Marije 
Magdalene na Lukovcu 24.3.2019 → prošnji se odobri v višini 100,00 EUR  

∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo pri predst avitveni kulinariki na 
prireditvi v po častitev Slovenskega kulturnega praznika in praznika  KS Boštanj 
9.2.2019→ prošnji se odobri v višini 465,00 EUR,  

 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Na Občino Sevnica je potrebno podati pobudo o načinu reguliranja javne razsvetljave na 
območju KS Boštanj, saj je opaženo da javna razsvetljava ne deluje v času od 11. ure zvečer 
do 4. ure zjutraj.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
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Seja zaključena ob 19.35 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 11 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


