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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 12. julija 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 
 
Ostali prisotni: 
Marjan Vintar, predstavnik VO Log, 
Jelka Bec predsednica KO RK Boštanj, 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Tomaž Lisec (opr.), Boris Androjna (opr.), Alojz Zalašček, Igor Glušič 
 
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 6 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči pozdravi člane sveta in gostjo ga. Jelko Bec,  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 17.6. redne seje sveta z dne 18.5.2017 
3. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna KS Boštanj, 
4. Nakup defribilatorja za potrebe KS Boštanj, 
5. Refundacija sredstev iz naslova plačane vodarine DUO Impoljca – dislocirana 

enota Kompolje, 
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: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  

 
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta  z dne 18.5.2017 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
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Razprave ni.  
 
Sklep: 
Pripomb na zapisnik 17. redne seje z dne 18.5.2017 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen 
na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Seznanitev s polletno realizacijo prora čuna KS Boštanj 

 
Predsednik članom sveta predstavi gradivo polletne realizacije proračuna KS Boštanj, ki so 
ga člani prejeli skupaj z vabilom na sejo. Povečano realizacijo glede na prejšnja leta 
predstavlja postavka Oskrba z vodo v KS Boštanj. Povečani stroški tekočega vzdrževanja 
vodovodnega sistema so nastali zaradi defektov, ki jih je v zimskem času povzročila zmrzal.  
Predsednik pove, da je v vhodni knjigi prejetih računov tudi račun izvajalca, ki je izvajal 
storitve ureditve večnamenskega doma na Šmarčni ter račun za izvedbo odbojne ograje ob 
javni poti na Apneniku.  
 

Ad 4 
Nakup defribilatorja za potrebe KS Boštanj 

 
Uvodoma predsednik člane sveta seznani da je potekala dobrodelna akcija z organizacijo 
dobrodelnega koncerta, ki je bila zelo uspešna. V gradivu so člani sveta prejeli prošnjo 
KORK Boštanj za finančno pomoč v znesku 580,00 EUR. Sredstva v navedenem znesku in 
zbrana sredstva na dobrodelnem koncertu ter donatorski prispevki bi zadoščali za nakup 
defribilatorja, katerega cena znaša 2.366,80 EUR.  
Predsednik preda besedo predsednici KORK Boštanj Jelki Bec, ki podrobneje predstavi 
akcijo okrog zbiranja sredstev za nakup defribilatorja. Na dobrodelnem koncertu, ki je potekal 
12.5.2017 je bilo zbranih 820,00 EUR, 920,00 EUR pa je bilo zbranih preko raznih donatorjev 
(organizacije in podjetja v KS Boštanj). Po predhodnem posvetovanju s stroko je izbrana 
ponudba dobavitelja SCHILLER d.o.o. iz Slovenske Bistrice, ki znaša 2.366,80 EUR, katera 
vključuje tudi opcijo podaljšanja garancije za 10 let in pripadajočo omarico. Lokacija 
postavitve bo na Gasilskem domu Boštanj, saj je tu vsakodnevna velika frekvenca ljudi. V 
izobraževanje o uporabi naprave se bo vključilo širši krog ljudi, tako v samem centru 
Boštanja kot tudi na območjih vaških skupnosti, ki so oz. bodo pokazale interes.  
Po krajši razpravi prisotni podajo pobudo, da se tudi po drugih krajih organizirajo podobne 
akcije  za nakup difribilatorjev, predvsem v nakupovalnem delu Boštanja, v nakup le-teh bi se 
vključila tudi delujoča trgovska podjetja. 
 
Sklep: 
Člani sveta so na 18. redni seji, dne 12.7.2017 spre jeli sklep, da se prošnji KORK 
Boštanj odobrijo sredstva v višini 580,00 EUR za na kup defribilatorja. 
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
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Ad 5 
Refundacija sredstev iz naslova pla čane vodarine DUO Impoljca – dislocirana enota 

Kompolje 
 

Predsednik članom sveta predstavi vlogo Vodovodnega odbora Kompolje - Šmarčna, ki je 
bila prejeta na sedež KS Boštanj s prošnjo prenakazila sredstev iz naslova plačane vodarine 
DUO Impoljca – dislocirana enota Kompolje. Ker je dislocirana enota prenehala delovati 
konec leta 2015, je potrebno uskladiti finančno situacijo skladno z dogovorom med KS 
Boštanj in Vodovodnim odborom Kompolje- Šmarčna. Krajevna skupnost Boštanj je DUO 
Impoljca izstavljala račune za porabljeno vodo na vodovodnem sistemu Kompolje-Šmarčna, 
saj ga vodovodni odbor ni mogel izstaviti, ker ni pravna oseba. Je pa vodovodni odbor 
Kompolje – Šmarčna skrbel in še skrbi za redno vzdrževanje predmetnega vodovodnega 
sistema. Po evidencah ima Vodovodni odbor Kompolje – Šmarčna pri KS Boštanj 
dobroimetja v znesku 1.893,58 EUR. Po krajši razpravi so vsi prisotni člani mnenja, da se 
znesek v obliki dotacije prenakaže skladno s prejeto vlogo na transakcijski račun ŠKD Večno 
mladi Šmarčna.  

Sklep: 
Člani sveta so na 18. redni seji sveta KS Boštanj dn e, 12.7.2017 sprejeli sklep, da se 
odobrijo sredstva v višini 1.893,58 EUR za potrebe delovanja društva ŠKD Ve čno mladi 
Šmarčna. 
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  

 
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 se plačilni promet krajevne skupnosti vrši tekoče. V 
vhodni knjigi sta prejeta računa izvajalca IZOFAS, Samo Hrga s.p. za ureditvena dela 
na večnamenskem objektu Šmarčna in račun Komunale Sevnica za postavitev 
zaščitne odbojne ograje na Apneniku. ◊ V Dolenjem Boštanju potekajo aktivnosti 
rekonstrukcije lokalne ceste, pločnika, kanalizacijskega sistema in javne razsvetljave 
od Extraforma do žage. ◊Za dobrobit in varnost vseh občanov Občine Sevnica bo 
poskrbljeno s podpisom pogodbe za rekonstrukcijo nadzvoza čez železniško progo 
(nadvožnjak). Rekonstrukcijo bo izvajalo podjetje Rafael d.o.o.. Projekt bo 
predvidoma zaključen pomladi 2018. ◊Izbran je izvajalec za rekonstrukcijo JP Tkalec-
Povše-Podlipnik-Kelnerič. ◊V fazi urejanje je rekonstrukcija plazu proti Globoškem. V 
najkrajšem možnem času se bo uredil obrez orehov. ◊22.7.2017 se zaključuje rok za 
podajanje pripomb in predlogov k spremembam in dopolnitvam prostorskega načrta 
Občine Sevnica 2, kateri zajema tudi ureditev soseske Sveti Križ v Boštanju. Sprejetje 
OPN se predvideva v jesenskem času. 

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da je bil v začetku junija izveden uradni prevzem 
zunanje ureditve večnamenskega doma Šmarčna, saj je glavnina potrebnih del 
opravljena. Detajli se uredijo še v jesenskem času. Potrebna bo organizacija okrog 
postavitve lesenega objekta na mestu rušitve pomožnega objekta ob domu.   

∗ Log: ◊Predstavnik vaške skupnosti Log poroča o izvedeni šinjekadiji in nogometnem 
turnirju. Po končanih dopustih se pričnejo priprave na festival praženega krompirja, ki 
se bo odvijal v Velenju. ◊Predsednik poda informacije, da se v drugi polovici avgusta 
organizira sestanek, kjer bili bil navzoči predstavniki Vaške skupnosti Log, Krajevne 
skupnosti Boštanj, Komunale Sevnica in  Občine Sevnica. 
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∗ Vrh: ◊ Na Okiču je bil izveden pohod po poti Anton Umeka Okiškega. ◊Potekajo 
priprave na veselico. ◊Ivo Možic opozori, da je potrebno obvestiti odgovorne službe 
ureditve ceste na Vrh, saj je opaženo, da bankine niso primerno izvedene, kar lahko 
ob nalivih povzroči škodo. Potrebno je odpeljati izkopan asfalt, ki se nahaja ob 
cestišču.   

∗ Konjsko: ◊Janez Stopar prosi člane sveta za odobritev prevoza gramoza za ureditev 
ceste pri Averju cca 20 m3. Gramoz bodo razgrnili krajani sami. ◊Novšak Andrej je v 
lastni režiji uredil posek vej od Blatnika do Lukovca.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊Most pri naselju Križ je v fazi izgradnje in bo po zagotovilih 
predstavnikov Občne Sevnica končan do pričetka novega šolskega leta. ◊Na lokalni 
cesti so izvedene posamezne asfaltne plombe. ◊Na odcepu Veliki Vrh – Gaberje je 
potrebno zagotoviti nasutje ceste z gramozom, saj je stanje cestišča na ravninskem 
delu v razdalji cca 400 m v zelo slabem stanju. Janez Tramte je v svoji režiji s 
traktorjem začasno poravnal cestišče in popravil bankine. ◊ Predsednik poda mnenje,  
da bo okrog trajnostne ureditve predmetnega odseka težko, saj nekateri lastniki 
nasprotujejo asfaltaciji. ◊ Predsednik in Janez Tramte bosta izvedla ogled ceste 
Jelovec – Domačivc. 

∗ Kompolje: ◊Brigita Karlovšek opozori, da je pokopališču Kompolje še vedno opaziti 
ozkozeljno zel. S strani skupine Komunale Sevnica je bilo obljubljeno, da bodo 
poškropili. ◊V plan investicij krajevne skupnosti Boštanj bo potrebno umestiti sanacijo 
strehe na večnamenskem domu na Kompolju, saj se strešniki že močno luščijo. 
Potrebno je preprečiti nadaljnjo škodo.  S strani krajanov okraja Kompolje prihaja 
pobuda za sanacijo lukenj na cesti Lisičje jame. Večja luknja je na cestišču pri objektu 
Levstik Janeza.  Predsednik vidi težavo urgentnih sanacij zaradi postopka javnega 
naročanja. ◊V dvorcu (zaselek štirih hiš) bi bilo smiselno postaviti hidrant. Vinko Knez 
in predsednik predlagata da se poda pobuda na Gasilsko zvezo, ki vrši nadzor nad 
hidrantnim omrežjem. Potrebna je strokovna ocena smiselnosti postavitve hidranta.    

∗ Predsednik člane seznani, da se s strani Občine Sevnica pripravljajo aktivnosti 
rekonstrukcije lokalne ceste od pokopališča Boštanj proti Jablanici (širitev ožin pri 
Objektu Tramte in nasproti objekta Plazar). 

 
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 člane sveta seznani, da je naslednja seja občinskega sveta je predvidena v drugi polovici 
avgusta. Ena od točk na seji občinskega sveta bo obravnava sprememb in dopolnitev 
prostorskega načrta Občine Sevnica 2.  
Vinko Knez poda informacije glede pripomb OPN stanovanjske soseske Sveti Križ. Pripombe 
so bile podane glede širine cestnega koridorja. Sama ureditev bo potekala fazno. Točka 
glede spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono 
Boštanj – TC Mercator je bila umaknjena. Obravnavana bo na naslednji seji občinskega 
sveta.  
Obravnavan je bi predlog odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Sevnica,  ki 
natančno opredeljuje razdelitev nalog na tem področju. Skladno z zakonom je vnesena nova 
obvezna gospodarska javna služba, to je 24- urna dežurna služba, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna služba (prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe 
ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov ali drugih postopkov 
na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe).  
 
Vinko Knez je bil po pooblastilu predsednika sveta KS prisoten na 3. seji sveta krajevnih 
skupnosti, ki je potekala 26. junija 2017. Do konca leta 2017 se bo pripravil odlok o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti. Nova zakonodaja pogrebno dejavnost opredeljuje kot 
tržno dejavnost, ki jo lahko izvaja vsak, ki ima urejeno potrebno registracijo za opravljanje  
predmetne dejavnosti (urejanje dokumentacije, prevoz pokojnika, priprava pokojnika, 
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upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba). Pokopališka dejavnost je bila  že sedaj 
zavedena kot neobvezna gospodarska javna služba v izvajanju  JP Komunala Sevnica d.o.o.  
To ostaja tudi v predlogu bodočega odloka, saj je bilo z Ministrstva za javno upravo 
opozorjeno, da krajevne skupnost le -te ne smejo izvajati kot javno gospodarsko službo. To 
pomeni, da se pokopališko dejavnost (urejenost pokopališč, izvajanje investicij in 
investicijskega vzdrževanja, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc) v celoti prenaša v 
izvajanje na JP Komunala d.o.o. Sevnica.   
Na seji je Vinko Knez predstavil stališče Sveta krajevne skupnosti Boštanj, ki sta ga 
izoblikovala s predsednikov. V KS Boštanj so se gradnje mrliških vežic financirale tudi s 
samoprispevki krajanov. Predlaga, da se med prenosom lastništva infrastrukturnih objektov  
in naprav, dogovori za vsako pokopališče način in obseg izvajanja pokopališke dejavnosti. 
Tako bi se lahko obdržala dejavnost na krajevno običajen način. 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. Ker bo pokopališka dejavnost za podjetje JP Komunala d.o.o. 
Sevnica dodatna obveza upa, da je izvajalec razmislil ali bo lahko dejavnost opravljal v 
skladu s trenutno kvaliteto in standardom glede na razpoložljiva finančna sredstva in delovno 
silo, ki jih ima na razpolago. Trenutno je zadeva v prehodnem obdobju. V letu 2017 se ceniki 
ne bodo spreminjali, v 2018 so predvidene nove pogodbe. 
Izvajanje investicij, kot je predvidena rekonstrukcija mrliške vežice Boštanju, se bo odvijalo 
po obstoječih postopkih.  
 
Na predstavljeno poda svoje mnenje tudi predsednik, ki vidi težavo že sedaj pri organizaciji 
urejanja javnih površin na področju krajevne skupnosti Boštanj. Pri pristojnih službah se bo 
zavzel, da pridobi javnega delavca, ki bo tri dni na teden opravljal dela na področju KS 
Boštanj skladno s potrebami kraja. Službe občinske uprave morajo natančno podati kako se 
bodo ob spremembi ureditve upravljanja pokopališč in vodovodov upoštevali samoprispevki 
krajanov, ki so bili vloženi v gradnjo mrliške vežice in vodovodni sistem.  
Vinko Knez poda mnenje, ki ga podprejo tudi prisotni člani, da je potrebno prehodno obdobje 
delovno izkoristiti in skupaj z Občino Sevnica in Komunalo Sevnica pripraviti ureditev 
pokopališke dejavnosti na dosedanjem nivoju. Sprememba upravljavca ne sme biti opazna.  
 
Na 3. seji sveta krajevnih skupnosti je bila obravnavana tudi točka upravljanja javnih poti v 
občini Sevnica. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna javna gospodarska služba. Naloge 
vzdrževanja lokalnih cest je Občina Sevnica prenesla na javno podjetje Komunalo kot 
obvezno gospodarsko službo. Niso pa določeni vzdrževalci javnih poti, ki so v upravljanju 
krajevnih skupnosti. Vzdrževalca javnih poti bo potrebno določiti, zaradi zagotavljanja 
varnosti na javnih poteh. Skladno s pravilnikom s mora urediti pregledniška služba.   
 
Predsednik člane sveta seznani, da projekt rekonstrukcije mrliške vežice v Boštanju ne bo 
realiziran v letošnjem letu. Glede na trenutne aktivnosti spremembe in dopolnitev OPN se 
predvideva rekonstrukcija mrliške vežice spomladi 2018. Sredstva, ki so rezervirana v 
proračunu za predmetni projekt, se skladno z dogovorom prenesejo namensko v leto 2018.  
 

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 Aktiva žena Boštanj in KŠD Log- sekcija 
šinjekadija. Na sejo je predstavnik vaške skupnosti Log osebno dostavil prošnjo KŠD Log – 
sekcija praženega krompirja. 
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Sklep:  
∗ Društvo kmetic Sevnica Aktiv žena Boštanj / prošnja  za finan čno pomo č pri 

predstavitvi kulinarike ob prireditvi Koncert vseh generacij 19.5.2017 → prošnji 
se odobri v višini 157,00 EUR,  

∗ Vaška skupnost Log, Kulturno športno društvo Log – sekcija Šinjekadija/ 
prošnja za finan čno pomo č izvedbi 31. šinjekadije → prošnji se odobri v višini 
150,00 EUR, 

∗ Vaška skupnost Log, Kulturno športno društvo Log – sekcija praženega 
krompirja / prošnja za finan čno pomo č za sodelovanje na festivalu praženega 
krompirja v Velenju → prošnji se odobri v višini 150,00 EUR,  

Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 20.20 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


