Številka: 0313 – 0004/2016
ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 21. junija 2016, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Janez Tramte, Alojz Zalašček, Vinko Knez, Janez Stopar, Igor
Glušič, Ivan Možic, Brigita Karlovšek.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Juraj Šlogar – opravičeno odsoten, Lisec Tomaž.
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 8 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 12. redne seje sveta z dne 4.5.2016,
3. seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj, Log),
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.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta z dne 4.5.2016
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnika 12. redne seje z dne 4.5.2016 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
∗

Ob 19.07 se seji pridruži Možic Ivan. Prisotnih 9 članov sveta KS Boštanj.

Ad 3
Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost
po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj, Log)
Predsednik članom sveta predstavi gradivo, ki je bilo priloženo vabilu glede obstoječih cen za
vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost po posameznih pokopališčih v
krajevni skupnosti Boštanj. Plačilni nalogi bodo najemnikom grobov na pokopališču Boštanj
in Kompolje poslani v mesecu juniju 2016. Na pokopališču Log je za obračun tekočega
vzdrževanja pokopališča zadolžen Odbor za pokopališko dejavnost Log.
Sklep:
Pod točko 3. je Svet KS Boštanj prejel informacije glede obstoječega veljavnega
cenika za obračun grobnin in vzdrževanja pokopališč Boštanj, Kompolje in Log. Cenik
ostane nespremenjen.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsednik člane sveta seznani, da je pridobil ponudbo za video nadzor pokopališča in
mrliške vežice zaradi pojava kraj, ki so prisotne na pokopališču v Boštanju. Ponudba je
pridobljena s strani podjetja SINET d.o.o. iz Hrastnika. Pred izvedbo videonadzora se bo
potrebno posvetovati tudi s predstavniki Policijske postaje Sevnica, Občine Sevnica,
predstavnikom JP Komunala Sevnica, Vaškim odborom Boštanj in člani odbora za
pokopališki red Boštanj. Ko bodo dorečene vse potankosti, se o tem seznani Svet KS
Boštanj.
Predsednik poda članom sveta v razmislek predlog, da se po posameznih vaških skupnosti
uredi organizacija pogrebnih govorov. V nekaterih vaških okrajih dejavnost že poteka po
ustaljeni praksi. Odprto ostaja vprašanje Boštanja, Vrha z Okičem, Jablanice in Križa. Do
naslednje seje se pripravi osnutek predlogov.
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:
∗ Križ: ◊Krajani Križa vključno s krajani zaselka Veliki Vrh so očistili cesto in kanale. Pri
akciji so pomagali delavci Komunale Sevnica, ki so tri jaške odkopali. Tramte Janez
opozori, da so javne poti v okraju luknjaste, predvsem cesta od Velikega Vrha proti
Gaberju. Za ureditev predmetne ceste je potrebno dobaviti posipni pesek.
◊Predstavnik Križa se obrača na predsednika KS s prošnjo, da poskuša urgirati na
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predstavnike Občine Sevnica glede ureditve oz. asfaltacije dela ceste LC iz Jelovca
proti Lipovcu. Površina potrebne asfaltacije je cca 60 m2. ◊Predsednik člane sveta
seznani, da se izvaja temeljita obnova lesenega mosta od Križišča proti Peklu.
Izvedba je sofinancirana s strani Krajevne skupnosti Boštanj, ki je nabavila lesni
material (hrast), Komunale Sevnica, ki je uredila spodnji ustroj brežin in domačini
bodo poskrbeli za samo izdelavo lesene konstrukcije.
Lukovec: ◊ Androjna Boris pove, da, so izdelali lesene klopi, ki bodo služile za razna
srečanja in veselice. ◊Začeli so z akcijo ureditve še nedokončane sobe v
večnamenskem objektu na Lukovcu. Soba je pripravljena za izvedbo elektro in
strojnih instalacij. ◊ Predsednik Jože Udovč pri tej točki pove, da so že na prejšnji seji
obravnavali možnost sofinanciranja aktivnosti vaške skupnosti Lukovec. Ker se je
investicija adaptacije mrliške vežice Boštanj zaradi ureditve projektne dokumentacije
prestavila v začetek proračunskega obdobja 2017, je možno po njegovem mnenju
finančno pomagati predlagani ureditvi spodnje sobe večnamenskega doma tudi s
strani Krajevne skupnosti Boštanj. Zadevo poda predsednik v razpravo. Razprave ni,
saj člani sveta podprejo predlagano finančno pomoč ter sprejmejo sledeči sklep:
Sklep: Člani sveta krajevne skupnosti Boštanj so obravnavali in sprejeli sklep,
da se Vaški skupnosti Lukovec za obnovo prostora v večnamenskem domu
Lukovec, ki bo služil za delovanje Aktiva žena Lukovec odobrijo finančna
sredstva v znesku 4.000 EUR, ki bodo izplačana v dveh obrokih in sicer,
2.000,00 EUR v mesecu oktobru 2016 in 2.000,00 EUR v mesecu decembru
2016.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Konjsko: ◊ Krajani so samoiniciativno izvedli košnjo ob javni poti ki povezuje Konjsko
in Lukovec. ◊V mesecu juniju 2016 je predviden sestanek vaške skupnosti, kjer bodo
obravnavali tematiko postavitve javne svetilke na avtobusnem postajališču. ◊Janez
Stopar je izpostavil, odgovor predstavnika Občine Sevnica glede ureditve sanacije
plazu oziroma normalne prevoznosti cestišča na JP 872310 Laze pri Boštanju
(Gavžna gora). Krajevna skupnost Boštanj, ki je je vzdrževalec predmetne javne poti
je pristojna za asfaltacijo le-te. Na odgovor predsednik poda repliko, da se bo težava
omenjene javne poti reševala v prihodnosti z možnostjo vključitve v program
vzdrževanja v pristojnosti Občine Sevnica. Cesta je trenutno prevozna v makadamski
izvedbi. ◊Na izpostavljeno vprašanje Janeza Stoparja, zakaj še ni urejen makadamski
odsek ceste Siliko-Zupančič-Lukovec, predsednik pove, da se bo opravil terenski
ogled z možnostjo preučitve izvedbe asfaltacije predmetnega odseka v finančnem
načrtu za leto 2017.
Boštanj: ◊ Alojz Zalašček pove, da je vesel, ker so predstavniki Komunale Sevnica
umaknili zabojnike za smeti, ki so kvarili ugled kraja Boštanj. ◊Izpostavil je tudi
opazko glede organizacije nastopajočih v okviru prireditev Grajskega poletja.
Predstavnica ženskega pevskega zbora Azalea je morala sama urediti vso potrebno
dokumentacijo za nastop v okviru omenjene prireditve. Med člani sveta na to temo
poteka razprava. Po končani razpravi člani sveta KS Boštanj podajo pobudo oziroma
sprejmejo sledeči sklep: Vsem društvom, ki nastopajo v okviru Grajskega
poletja, jim vso potrebno dokumentacijo v zvezi z organizacijo prireditve uredi
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
brezplačno.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
◊V nadaljevanju Alojz Zalašček izpostavi visoka plačila za stroške odpadnih voda in
kanalščine Komunali Sevnica. Na izpostavljeno temo poteka razprava. Vsi člani sveta
KS Boštanj so mnenja, da so predmetni stroški res visoki, zato se bo predsednik Jože
Udovč pozanimal pri predstavnikih Komunale Sevnica, kako je s predmetno zadevo.
Kompolje: ◊ Predstavnica vaške skupnosti pove, da so imeli v mesecu maju 2016
srečanje krajanov. V naselju Kompolje, pri stanovanjski hiši Judež se je pojavila

3

∗
∗

∗

∗

težava vdora meteornih vod v kletne prostore stanovanjske hiše. Opaženo je, da pri
njegovem odtoku ni izvedenega meteornega jaška (izvajalec Infra). V pogovor o
omenjeni težavi se pridruži tudi predstavnik naselja Šmarčne Vinko Knez. Na
vodovodnem omrežju Kompolje-Šmarčna je namreč odkrita napaka in sicer je
opaženo, da večja količina vode steče mimo. Ker se ne ve ali sta oba primera
povezana, bosta ga. Brigita Karlovšek in g. Vinko Knez poskušala dobiti odgovore pri
podjetju Infra in jih podala tajništvu Krajevne skupnosti Boštanj.
Šmarčna: ◊ Na Šmarčni je bila uspešno izvedena prireditev – gasilska veselica.
Jablanica: ◊Na Jablanici je bilo uspešno izvedeno srečanje krajanov. ◊Igor Glušič si je
odgovore izpostavljene problematike na prejšnji seji prebral v priloženem gradivu. Ker
na lokalni cesti pri Gombocu v križišču za Novi Grad in Staro Dobje ni bilo izvedenih
potrebnih aktivnosti za odpravo težave srečevanja vozil, bo predsednik kontaktiral
predstavnika Komunale Sevnica za čimprejšnjo ureditev. ◊Dva krajana, ki sta se na
Jablanico preselila pred dvemi leti, sta izpostavila težavo na dovozni cesti, v
makadamski izvedbi ob močnejših nalivih (cca 100 m poti). Krajana predlagata
asfaltacijo poti, katero sta pripravljena v večji meri sofinancirati sama. Predsednik
predlaga, da krajana podata pisno vlogo na sedež Krajevne skupnosti Boštanj in
Občine Sevnica. Pripomni, da je v okraju Jablanica več poti, ki so potrebne
asfaltacije.
Vrh-Okič: ◊Ivo Možic člane sveta in predsednika seznani, da se izgradnja mostu v
Grahovici končuje. ◊ Članom sveta izpostavi težavo poškodb obcestišč ob javni poti
od Okiča proti Grahovici. ◊Izveden je bil pohod Antona Umek Okiškega, ki je potekal
Iz Okiča na Topolovec. ◊V mesecu maju je bila odtujena skulptura (obelisk knjiga
Primoža Trubarja). ◊Iva Možica zanima, kako potekajo aktivnosti pri domu glede
sanacije plazu.
V pogovor se vključi predsednik Jože Udovč, ki pove, da je bila kraja skulpture
prijavljena Policijski postaji Sevnica. Vzpostavljen je bil kontakt z izdelovalcem
obeliska. V bližnji prihodnosti bodo potekali pogovori o nadomestitvi odtujene
skulpture in o nadaljevanju izvedbe obeliskov, ki so zajete v knjigi Boštanj 800 let.
Glede sanacije plazu na Bizjakovem travniku predsednik pove, da so bo do konca
julija 2016 uredilo odvodnjavanje in zasutje. Predmetna investicija bremeni proračun
Občine Sevnica. Ureditev obcestnih poškodb na cesti od Okiča proti Grahovici se bo
vključila v sklop aktivnosti, ki ji jih bo izvajalo podjetje Gradnje d.o.o. pri sanaciji plazu.
Najboljša rešitev težav je izvedba muld.
Log: ◊Jože Udovč pove, da je predstavnik Loga Juraj Šlogar zdravstveno odsoten. Na
Logu se je končala izvedba investicije obnove spodnjih prostorov večnamenskega
doma na Logu. Investicija obnove je bremenila proračun Krajevne skupnosti Boštanj.
V izvajanju so še dela preplastitve asfalta igrišča, katero dokončanje je predvideno v
letu 2016 in postavitev ograje okrog igrišča, realizacija predvidena v letu 2017.
Predmetna investicija bremeni proračun Občine Sevnica.

Predsednik Jože Udovč člane sveta krajevne skupnosti seznani, da je v letu 2016
predvidena ureditev ožine pri Kelneriču, ki bo potekala v sofinanciranju Krajevne
skupnosti Boštanj in Komunale Sevnica. Investicija zajema ureditev kanalizacije, ki jo
financira Komunala Sevnica ter ureditev cestišča in škarpe, ki se financira iz proračuna
Krajevne skupnosti Boštanj. V teku je tudi investicija ureditve odseka lokalne ceste od
Kogovška do Panorame.
Boris Androjna pove, da se je zgodil defekt na vodovodu, počila je cev. Za sanacijo
defekta je bilo potrebno prerezati asfalt. Predsednik svetuje, da se kontaktira s
predstavnikom podjetja Gradnje d.o.o. in se ob priložnosti cestišče pokrpa.
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Ad 5
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj

Predsednik Udovč pove, da je seja občinskega sveta potekala 15. junija 2016. Vsebina
razprave na seji se ni posebej dotikala krajevne skupnosti Boštanj. Župan je pod točko
razno člane občinskega sveta seznanil, da pred sprejetjem OPPN Boštanj – Sveti Križ
ostajajo odprta vprašanja, ki pa se bodo najverjetneje uredila še pred dopusti, tako se bo
lahko na dopisni seji sprejel sklep o potrditvi sprejetja OPPN Boštanj – Sveti križ.
Vinko Knez pove, da je bil na seji občinskega sveta izpostavljen projekt za celostno
prometno ureditev Sevnice in navezave na ostale kraje Boštanj, proti Planini, Zidanem
mostu, Krškem in proti dolenjskem koncu. Občina Sevnica bo razpisala sredstva za
štipendiranje deficitarnih poklicev v Občini Sevnica.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
V uvodu obravnave točke Ad 6 predsednik člane sveta seznani, da je bila prejeta vloga za
sofinanciranje Rdečega križa za namen organizacije izleta, vendar je le-ta umaknjena iz
razprave. V organizaciji KŠTM Sevnica, Občine Sevnica, Krajevne skupnosti Boštanj in
Zabukovje ter podjetja Extraform iz Boštanja so v juniju potekali koncerti Klape Komiža iz
Visa. Prvi koncert se je zgodil v cerkvi v Boštanju. Poleg klape so nastopili Oktet Jurij
Dalmatin in pevski zbor La Vita iz Maribora. Na prireditvi so se pobirali prostovoljni prispevki.
Izkupiček prostovoljnih prispevkov se je po dogovoru namenil Organizaciji rdečega križa
Boštanj, zato se je prejeta pisna vloga umaknila.
V nadaljevanju poda v razpravo prejete vloge društev.
Sklep:
∗ Aktiv kmečkih žena Boštanj / prošnja za sofinanciranje strokovne ekskurzije na
Goriško → prošnji se odobri v višini 150,00 EUR.
∗ Aktiv kmečkih žena Boštanj / prošnja za pokritje stroškov materiala pri izvedbi
prireditev: 24.4.2016 Jurjevanje v Dolenjem Boštanju, 21.5.2016 peta obletnica
Mešanega pevskega zbora Zvon Boštanj in 2.6.2016 koncert Klapa Komiža in
Okteta Jurij Dalmatin Boštanj → prošnji se odobri v višini 350,00 EUR.
∗ Sodelovanje pri 10. veliki kitariadi v Sevnici → po razpravi člani sveta KS
sprejmejo sklep, da se vloga zavrne.
∗ Oktet Jurij Dalmatin Boštanj in MePZ Zvon / prošnja za finančno pomoč pri
izvedbi gostovanja v Nemčiji → prošnji se odobri v višini 200,00 EUR.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ob koncu seje je svoje ideje in razmišljanja predstavila krajanka in predstavnica
Turističnega društva Boštanj Monika Germovšek v smislu ohranjanja podeželja in vključitvi
otrok in ostalih krajanov pri sodelovanju v projektu sadnega drevja, saj je sama mnenja, da je
potrebno drevesa, ki so posajena ob pločniku pri OŠ Boštanj odstraniti in nasaditi sadno
drevje. Rodovitne njive ob OŠ Boštanj bi bilo potrebno zaščititi – to bi se izvedlo v projektu
Zeleno okno, ki ga bo organiziralo Turistično društvo Boštanj v sodelovanju s Turistično
zvezo Slovenije. Obeležje projekta bo v jesenskem času v letošnjem letu, kjer bo sodelovalo
tudi društvo AJDA in Aktiv kmečkih žena Boštanj. Sodelovali bodo tudi predstavniki Občine
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Sevnica. Za podporo projekta ga. Germovšek naproša tudi člane sveta Krajevne skupnosti
Boštanj.
Po predstavitvi ga. Germovšek poteka razprava med člani sveta KS, ki so mnenja, da so
pobude korektne. V razpravi so sodelovali Jože Udovč, Alojz Zalašček in Ivo Možic.
Nasaditvi sadnega drevja nasprotujejo v okolici osnovne šole, saj so mnenja, da se sadeži
ne bodo redno obirali in pobirali in bi to bilo moteče za okolico. Pobuda članov sveta je, da se
sadna drevesa nasadijo na drugi lokaciji, za katere bi skrbelo Turistično društvo Boštanj.
Seja zaključena ob 20.05 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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