Številka: 0313– 0001/2018
ZAPISNIK
23. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 17. aprila 2018, ob 19.00 uri,
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Janez Tramte, Možic Ivan, Janez Stopar, Tomaž Lisec, Boris Androjna, Brigita
Karlovšek, Igor Glušič.
Ostali prisotni:
Branko Knez, predstavnik VO Log,
Milan Simončič, poročevalec delovanja spletne strani KS,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Vinko Knez (opr.), Alojz Zalašček.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
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 pozdravi goste in člane sveta, 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 22. redne seje sveta z dne 1.3.2018,
3. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
4. Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2017/2018,
5. Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj in Log),
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: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
∗

19.04 se seji pridruži Brigita Karlovšek. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta z dne 1.3.2018
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 22. redne seje z dne 1.3.2018 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 3
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Pri predmetni točki predsednik poda besedo Milanu Simončiču, ki ureja spletno stran KS
Boštanj. Simončič Milan je pripravil pisno poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj od
8.3.2017 do 16.4.2018.
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 iz strani
tajništva KS in društev. Dodane aktualne informacije iz drugih spletnih strani; Občina
Sevnica (razpisi, obravnave, obvestila ipd.), Komunala Sevnica, OŠ Boštanj. Skupaj
okoli 50 prispevkov. Po izteku veljavnosti (npr. najave dogodka) neaktualne novice
odstranjeno, ali arhivirano na podstrani »ARHIV NOVIC«, če je zadeva še aktualna
(arhiviranih – dostopnih še 37 prispevkov iz tega obdobja).
- Dodani zapisniki sej sveta KS (7).
-

Dodane reportaže (slikovni materiali + tekst) na podstrani »DOGODKI«:
Jurjevi pevci (Dolenji Boštanj,
4. pohod po naravoslovni poti azaleja,
Vinogradniški pohod (Ravne, Vrh, Dobje),
Tekma balinarjev v Boštanju,
Otvoritev prenovljenih cestnih odcepov v Dolenjem Boštanju,
5. Mešjakov večer,
Proslava KS Boštanj (kulturni praznik),

-

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 tistih, ki obiščejo spletno stran KS Boštanj 11.848, kar je
nekoliko manj kot prejšnje leto. Do spletne strani je zaznati dostope 28% preko pametnih
telefonov in tablic (Android, iOS), ostalo preko računalnikov. Najbolj je obiskana stran
»Dogodki« (napovedi, aktualne informacije – t.j. vstopna stran), sledijo »Povezave«,
»Zapisniki sej Sveta KS« in ostalo.
Spletna stran je pomembno sredstvo informiranja krajanov in vseh drugih ljudi, ki jih
zanima, kaj se dogaja v Boštanju. Brezplačnega obveščanja o dogodkih, ki so zanimivi
za krajane, še vedno ne izkoriščajo vsi organizatorji (društva). Več dogodkov v Boštanju
se zato realizira brez predhodne napovedi na spletni strani. Poziv društvom in različnim
organizatorjem, da napovedi oz. povabila na različne dogodke posredujejo
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administratorju strani ali tajništvu KS Boštanj. Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo (slike,
ki so lahko pomanjšane) in kratke reportaže iz različnih dogodkov.
Predsednik se zahvali za poročilo in odpre razpravo. Razprave ni. Članom sveta
predlaga, da se Milanu Simončiču odobri izplačilo honorarja po podjemni pogodbi.
Sklep 1:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.
Sklep 2:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po podjemni pogodbi za
urejanje spletne strani Simončič Milanu za leto 2017 v višini 200 EUR neto.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.

Ad 4
Pregled obračuna zimske službe
Predsednik članom sveta predstavi obračun zimske službe v sezoni 2017/2018. Zneskovni
del izvedenih del je bil predstavljen v gradivu, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Strošek zimske službe je poleg izvedenih del izvajalcev pluženja in posipavanja cest posipni
material, ki ga je dobavljala Komunala Sevnica. Mirko Hribar je glede na prvotno zastavljen
načrt prevzel še vzdrževanje terena, za katerega se je pogodbeno obvezal Čajko
Aleksander. Pluženje cest na Okiču in delu Jablanice je izvajal Bizjak Jože, posipavanje pa
Redenšek Franci. Redenšek Franci je izvajal pluženje s posipavanjem na javnih poteh
Vetrnika, Apnenika, Kompolja, Šmarčne in del Jablanice. Za območje Jelovca, Križa in
Gaberja je skrbel Andrej Prijatelj.
Predsednik pove, da je imel sestanek pri županu na katerem je bilo dogovorjeno, da se na
naslednji seji sveta krajevnih skupnosti izpostavi problematika izvajanja zimske službe za
naslednjo sezono
Sklep:
Svet KS Boštanj je obravnaval obračunom zimske službe v sezoni 2017/2018 in ga
potrdil v predstavljeni vsebini.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 5
Seznanitev s cenikom obračuna grobnin za leto 2018
Predsednik člane sveta seznani glede obstoječih cen za vzdrževanje pokopališč,
pokopališko in pogrebno dejavnost po posameznih pokopališčih v krajevni skupnosti Boštanj.
Cenik je enak kot prejšnje leto in ga je potrebno sprejeti zaradi čimprejšnjega obračuna, saj
bo nekaj prihodkov iz naslova pokopališke dejavnosti namenjeno tekočemu vzdrževanju
pokopališč, nekaj pa za investicijo – rekonstrukcija mrliške vežice na pokopališču Boštanj, ki
je predvidena v tekočem proračunskem obdobju.
Cene za najem groba in vzdrževanja pokopališča znašajo:
POKOPALIŠEČ 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.
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Na pokopališču Log je za obračun tekočega vzdrževanja pokopališča zadolžen Odbor za
pokopališko dejavnost Log. Na pokopališču Boštanj se je že opravil obrez žive meje, ki ga je
strokovno opravil Mlakar Aleš. Na zadnji seji občinskega sveta so bile podane seznanitve
okrog sprejema OPN. 26.4.2018 je napovedana izredna seja občinskega sveta, na kateri bi
se OPN potrdil, kar pomeni za KS Boštanj ponovno vložitev projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v
Boštanju. Predsednik pove, da so pokopališča vzorno urejena, predvidena so že prva
škropljenja proti pleveli.
Predsednik odpre razpravo.
Branko Knez pove, da tudi na Logu poskrbijo, da je pokopališče urejeno tako v zimskem kot
letnem času. Na Občino Sevnico so poslali program ureditve pokopališča Log. Že v
preteklosti so si prizdadevali, da se vzpostavi red okrog postavljanja spomenikov. Trudili se
bodo še naprej.
Sklep:
Pod točko 5. 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: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
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 je je bila uspešno izvedena tradicionalna prireditev
Pozdrav pomladi, občni zbori nekaterih društev, ki delujejo v KS Boštanj. ◊ Uspešna
je bila tud čistilna akcija v kateri so sodelovali učenci OŠ Boštanj, Lovska družina
Boštanj, in člani nekaterih društev. ◊ Predsednik se je udeležil sestanka na Občini
Sevnica na katerem so bile predstavljene aktivnosti za leto 2018 za območje KS
Boštanj: izvajanje asfalterskih del bo potekalo v izvedbi podjetja CGP Novo mesto,
katero bo zagotovilo vestnejše izvajanje kot v letu 2017, cene asfaltov so višje;
predvidena je preplastitev lokalne ceste Boštanj – Vrh z vsemi potrebnimi dodatnimi
deli; razširitev ceste z izgradnjo potrebne škarpe LC Bošanj – Jablanica; urejanje in
sanacija poškodavnih delov cestišč, ureditev ceste od Lipar Tinca do vključno s
sanacijo plazu pod Lipar Martinom; sanacija LC Radna – Konjsko v izmeri cca 500 m;
ureditev JP v Grahovici od žage proti Vrisku vključno z mostičkom; po večini so
urejena lastniška razmerja v sklopu programa ureditve načrta starega vaškega jedra
– v izdelavi je idejna zasnova; v fazi urejanja so tudi lastniška razmerja – ureditev
meje med Gasilskim domom, TVD Partizanom in Andolškom.
∗ Log: ◊ V gradivu je bilo predstavljeno poročilo Vaškega odbora Log o poseku dreves in
grmovja okoli kamnitih mostov na Loškem, Mivškem in Globoškem potoku skladno z
določili dopisov, ki sta jih posredovala ZVKDS iz Celja in ZRSVN iz Celja. ◊ Branko
Knez pove, da je bila uspešno izvedena čistilna akcija v kateri je sodelovalo 15
krajanov. Počistili so območje od črpališča pod Silikom do Impoljce (pot ob Savi).
∗ Jablanica: ◊ Vršijo se priprave na čistilno akcijo, ki bo v soboto 21. aprila. Poteka
postopekk ureditve lastništva športno kulturnega doma. Na samem objektu kozolčka
se bodo uredila še nekatera potrebna dela. ◊ Potekajo priprave popravila škode na
cestiščih, ki jih je povzročilo zimsko obdobje (udarne jame). ◊Predsednik pove, da je
v letu 2018 v sodelovanje KS Boštanj in Občine Sevnica, predvidena postavitev treh
avtobustnih postaj in sicer na Jablanici, Mrtovcu in ob glavni cesti od Radne proti
Lukovcu. ◊Igor Glušič prosi KS Boštanj za pomoč pri zavarovanju športno kulturnega
objekta, ko bo le-ta pridobil vsa potrebna dovoljenja.
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∗ Boštanj: ◊Tomaž Lisec pove, da je še vedno opaziti slabo voljo krajanov zaradi
ureditve LC od železniške postaje Boštanj proti mostu čez reko Mirno. ◊Krajani ga
sprašujejo kako je glede ureditve parkirnih površin ob OŠ Boštanj, kjer trenutno stoji
kozolec, saj krajani pri prevozu otrok ne morejo drugače kot parkirati na neprimernih
površinah (pločnik, odbojkarsko igrišče, na zelenici). ◊S strani Društva TVD Paritizan
Boštanj je podana pobuda za ureditev igrišča s pomično ograjo. ◊Izpostavi, da je
potrebno v fazi idejne zasnove ureditve starega vaškega jedra poskrbeti tudi za
idejno zasnovo ureditve drevoreda do Globeli. ◊Napredek je tudi pri zadevi OPN Sveti
križ, v katerem je že vrisana nova cesta in kanalizacija. Predvideva se, da se bodo
prve ureditve začele izvajati v roku dveh mesecev. ◊Predsednik pove, da glede
ureditve parkirnih površin na mestu obstoječega kozolca že potekajo dogovori med
lastnikom in Občino Sevnica. Skušal bo urgirati, da bi vsi operativni postopki potekali
v času šolskih počitnic, saj bi bilo tako najmanj moteče za vse udeležence. ◊Glede
nejevolje krajanov zaradi LC od ŽP do mostu čez reko Mirno predsednik pove, da je
predvidena razširitev za umikanje vozil ne mestu, kjer je izveden plato za odlaganje
odpadkov. Vsekakor pa je potrebno vztrajati za celostno preureditev cestišča zaradi
varnega srečevanje vozil. Tomaž Lisec meni, da obstajajo možnosti za tehnično
ureditev predmetnega odseka ceste tudi v poseg zemljišla v lasti Slovenskih železnic.
◊Ureditev drevoreda podpira tudi predsednik in bo uredil vse potrebno za izris načrta
urediteve.
∗ Vrh – Okič: ◊Izvedena je bila čistilna akcija, ki je zajela območje od Okiča do
Grahovice. ◊ Po končani čistilni akciji, so se krajani dogovorili, da na KS Boštanj
podajo pobudo, da se razpošljejo dopisi Gostišču Dolinšek, Domu krajanov Okič,
Lovski družini Jablanica s prošnjo, da opozarjajo ljudi, da po končanih prireditvah in
dogodkih pospravijo oz. odstanijo postavljene markacije, saj le-te predstavljajo
nezaželene odpadke v okolje. ◊V razpravo se vključi Igor Glušič, ki pove, da na
Jablanici vedno opozarjajo uporabnike doma, da počistijo tudi markacije. Ko objekt
pridobil uporabno dovoljenje, imajo namen postaviti table, ki bodo postavljene na
vidnem mestu in bodo uporabnikom lajšale iskanje poti do objekta.
∗ Kompolje: ◊Izvedena je bila čistilna akcija. ◊Krajani Kompolja so pripravljeni v
sodelovanju s KS Boštanj donirati denarna sredstva za nakup defibrilatorja, ki bi bil
obešen na večnamenskem objektu. Pridobili so že ponudbo v znesku 1.800,00 EUR,
ki vključuje tudi 20 urni tečaj. ◊Predsednik pove, da bo pridobil informacijo glede
financiranja oz. sofinanciranja tudi iz proračuna Občine Sevnica. Glede same nabave
in organizacije izobraževanje je podana pobuda, da bi se nabava vršila v domeni
Zdravstvenega doma Sevnica zaradi poenotenja tipa defibrilatorejv tudi z vidika
lažjega nadalnjega vzdrževanja. Za nabavo defibrilatorja so zainterisirani tudi v vaški
skupnosti Log, Lukovec in ŠKD Jablanica – Novi grad, ki je vlogo s prošnjo za nakup
defibrilatorja že oddala. Predsednik predlaga, da interesenti podajo pisne vloge na
naslov KS Boštanj, na podlagi katerih se bo izdelala stroškovna ocena in prioritna
postavitev naprav. ◊Brigita Karlovšek opozori, da je potrebno dobaviti gramoz za
ureditev peš poti ob Savi in očistiti jašek na cesti Lisičje jame proti Levstiku.
◊Predsednik pove, da se bo glede ureditve peš poti ob Savi obvestilo podjetja Infra,
čiščenje jaška in poti na Lisičje jame bo organiziral na Komunali Sevnica. ◊Brigita
Karlovšek sprašuje, če je predvidena asfaltacije JP na Lisičje jame. ◊Predsednik
pove, da se bo okrog predvidenih asfaltacij vedelo več do naslednje seje sveta KS
Boštanj.
∗ Konjsko: ◊Janez Stopar sprašuje, kdaj je predvidena asfaltacija ceste na Lazah.
◊Predsednik pove, da je ta predvidena po ureditvi ceste na Konjsko. ◊Janez Stopar
sprašuje zakaj se nikoli ne očisti oz. pomete cesta skozi vas. ◊V razpravo se vključijo
ostali člani sveta, ki povedo, da v nekaterih vaških skupnostih krajani sami pometejo
cesto, ponekod pa se poslužujejo storitev Komunale Sevnica.
∗ Jelovec, Gaberje, Križ: Izvedena je bila čistilna akcija. Janez Tramte opomni, da je
potrebno v bodoče organizirati čiščenje terena ob glavni cesti med Jelovcem in
Gaberjem, saj trenutno na tem delu čistilne akcije ne potekajo. ◊Janez Tramte pove,
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da bo izvajalec Pungerčar do konca aprila dokončal dela v Jelovcu. ◊Na pristojnih
službah Občine Sevnica je potrebno preveriti informacije glede obnove mostu v
Jelovcu, krožijo namreč govorice, da poteka postopek zbiranja ponudb izvajalca.
◊Janez Tramte je opazil, da izvajanje čiščenja oz. pometanja lokalnih cesti po občini
Sevnica ne poteka enakovredno. ◊Poda pobudo za asfaltiranje 200 m odseka javne
poti. ◊Predsednik Janeza Tramteta opozori, da je potrebno urediti volišče v Jelovcu
tako, da bo dostopno gibalno oviranim osebam.
∗ Lukovec: ◊ Boris Androjan pove, da je cesta do Lukovca razkopana. Pri Miru Žibertu je
zgrajena visoka škarpa, cesta je poširjena, mulda je odrezana, potrebno jo je
asfaltirati. O težavi so seznanjen predstavnik na Občini Sevnica, kateri je zagotovil,
da bodo posrbeli za ureditev izpostalvjenih težav. ◊Dogovrjena je ureditev dveh
plazov. ◊ 7.4. je bila izvedena čistilna akcija. Opaziti je je povečano osveščenost
krajanov, saj se količina odpadkov v naravi z leti zmanjšuje. ◊S strani Rdečega križa
je potekala predstavitev defribrilatorja.
Ad 7
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik poudari glavne točke zadnje seje Občinskega sveta, ki je potekala 11. aprila
2018:
-

Potrditev in sprejem zaključnega računa proračuna Občine sevnica za leto 2017,
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017,
Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM Sevnica za leto 2017,
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017,
Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi.

Tomaž Lisec je pod točko vprašanja in pobude članov občinskega sveta izpostavil
problematiko glede potrebne preureditve LC od Železniške postaje do mostu čez reko Mirno.
Ad 8
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Prejeta je bila vloga Aktiva žena Boštanj in KD Godba Sevnica z zahvalo.
Sklep:
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za predstavitveno kulinariko na
prireditvi Pozdrav pomladi 17.3.2018 → prošnji se odobri v višini 240,00 EUR,
∗ KD Godba Sevnica/ prošnja za sponzorstvo v letu 2018 → prošnji se odobri v
višini 300,00 EUR
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik pove, da 17.4.2018 na sedež KS Boštanj prispela tudi vloga KUD
Anton Umek Okiški s prošnjo za dotacijo pri izvedbi proslave ob 180 letnici rojstva Antona
Umeka Okiškega, ki bo 9. junija 2018. Podrobneje se vloga obravnava na naslednji seji sveta
kS Bošanj.
Vaščani Vrha in zaselkov so na svet KS podali naslednje pismo namenjeno Lovski družini
Boštanj:
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Citiram vsebino: »Vaščani Vrha in zaselkov se obračamo na LD Boštanj ne s prošnjo temveč
z zahtevkom, da zagotovite prenehanje povzročanje škode divjadi damjakov. Pred 15 leti in
več nazaj smo se odpovedali njivam in posevkom na njih, da bomo imeli travnike. Danes
ugotavljamo, da nam hočete vzeti še to pravico, a zavedajte se da lastniki te zemlje smo še
vedno mi vaščani. Ker je LD Boštanj v 70 letih na naše območje pripeljala damjake, ste edini
odgovorni, da poskrbite za prenehanje povzročanja škode le teh in jo poplačate.
Nismo proti bivanju živali v naravi, vendar, da vidimo čredo tudi do 25 komadov damjakov v
skupini na naših travnikih pa presega vse meje normalnega razuma. Prepričani smo, da ste
izgubili nadzor nad razmnoževanjem v naših krajih. Ker se zavedamo, da bomo morali za
našo pravico odpreti še kakšna vrata, kar smo se tudi odločili, upamo, da boste našo zahtevo
vzeli s polno mero resnosti in preprečili povzročanje nadalnje škode. Za odgovor ne rabimo
obrazložitev pravilnikov LDS. Podpis vaščanov, Vrh pri Boštanju 10.4.2018«.
Predsednik pove, da bodo potekali dogovori o ureditvi problematike takoj, ko LD poda
odgovor.
V razgovor se vključi Tomaž Lisec, ki pove, da je sam predsednik odbora za kmetijstvo in
člane sveta seznani, da so lovske družine tiste, ki izvajajo odstrele po navodilih Ministrstva
za kmetijstvo in pozna nezadovoljstvo lastnikov gozdov.
Branko Knez izpostavi težavo vzdrževanja večnamenske poti ob Savi proti Logu v izmeri cca
2,5 km.
Predsednik članom sveta poda gradivo oz. predlog organizacije strokovne ekskurzije, ki so jo
člani sveta dogovorili v začetku mandata.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.20 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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