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Številka: 013-0002/2014 
 

ZAPISNIK 
27. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 19. junija 2014, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Knez Vinko, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Jure, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Simončič Gregor, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Lisec Tomaž.   
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi člane sveta ter prične sejo.  
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 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 26. redne seje sveta z dne 22. 5. 2014 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. Obravnava obračuna sejnin za člane sveta za mandatno obdobje 2010 – 2013,  
4. Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno 

dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj in Log),  
5. Informacija o razpisu za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica,  
6. Pregled in obravnava investicij do konca leta 2014,  
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
8. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

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

10. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
184.1.27 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje sveta z dne 22. 5. 2014  in  

imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 
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Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 26. redne seje z dne 22. 5. 2014 ter preda besedo 
Veselinovič Jasmini, ki poda povzetek realizacije sprejetih sklepov.  
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
185.2.27 sklep: 
Pripomb na zapisnik 26. redne seje z dne 22. 5. 2014 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na 
spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Šlogar Jure in Možic Ivan.     
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Obravnava obračuna sejnin za člane sveta za mandatno obdobje 2010 - 2013 

 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo predložen obračun sejnin za člane sveta za 
obdobje 2010 – 2013. Obračun za tekoče leto, bo pripravljen ob izteku mandata. Obračun 
sejnin je pripravljen skladno s sprejetimi sklepi o višini sejnin in veljavno zakonodajo. 
Predsedujoči pove, da je na občini pridobil ustrezne informacije o izplačilu sejnin za 
navedeno obdobje in da bodo le te izplačane predvidoma v mesecu septembru.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
 
V razpravi je izpostavljeno izplačilo sejnin članom sveta za preteklo mandatno obdobje. 
Podan je odgovor, da se zadeva preveri v starih zapisnikih.  
Člani sveta predlagajo, da se v zameno za izplačilo sejnin organizira strokovna ekskurzija, 
primerljiva znesku izplačanih sejnin. Podan je odgovor, da v kolikor bodo s strani ponudnikov 
za organizacijo strokovne ekskurzije pridobljene ponudbe v primernem cenovnem okvirju, se 
člane sveta naknadno obvesti po pošti. 
 
186.3.27 sklep: 
Svet KS je obravnaval obračun sejnin za člane sveta za obdobje 2010 – 2013 in ga potrdil v 
predstavljeni vsebini. Naknadno se sprejeme odločitev, ali se sejnine izplačajo neposredno 
članom sveta oz. se organizira strokovna ekskurzija v primernem cenovnem okvirju.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 4 
Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost 

po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj in Log)  
 
Predsedujoči poda informacijo o finančnem stanju, ki se nanaša na vzdrževanje pokopališča, 
pokopališko in pogrebno dejavnost na posameznem pokopališču v KS Boštanj. Pove, da 
krajevna skupnost enkrat letno, praviloma v poletnem času, izda najemnikom grobov na 
pokopališču Boštanj in Kompolje položnice za letno vzdrževanje pokopališča in letni najem 
groba. Na pokopališču Log je za obračun tekočega vzdrževanja pokopališča zadolžen Odbor 
za pokopališko dejavnost Log.  
 
Letna obveznost, ki jo je dolžan plačati najemnik – skrbnik groba, mora slediti stroškom, ki 
nastajajo na predmetnih pokopališčih. Iz naslova vzdrževanja pokopališča se krijejo stroški 
tekočega urejanja dostopnih poti, peskanje, obrez cipres in dreves, košnje zelenice, 
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škropljenja, porabe vode, odvoza mešanih in bioloških odpadkov ter odpadnih nagrobnih 
sveč. Letni strošek odvoza odpadkov predstavlja največji delež odhodkov, kar je prikazano 
tudi v priloženi tabeli v gradivu. Iz naslova najemnine pa se zbirajo sredstva za kritje manjših 
investicijskih del, ureditev ozvočenja, zelenega dela na pokopališču, parkirnih prostorov, 
zasaditve dreves.  
Zadnje povišanje cen na pokopališču Boštanj je bilo v letu 2011, medtem ko se cene na 
pokopališču Kompolje niso spremenile. Glede na porast stroškov v zadnjem obdobju in 
opravljenem preračunu, je v gradivu za sejo podan predlog povišanja cen na pokopališču 
Boštanj in Kompolje za 20%. Pri analizi cen na drugih pokopališčih v Občini Sevnica ima 
Krajevna skupnost Boštanj najnižje cene za letni najem groba in vzdrževanje pokopališč.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
 
V razpravi se člani sveta strinjajo, da je potrebno cene grobnin povišati, v kolikor se s 
sedanjimi cenami stroški ne pokrivajo, upoštevati pa je potrebno tudi faktor povišanja cen 
tekočih stroškov in minimalno rezervo sredstev za nepredvidene odhodke skozi leto.   
 
187.4.27 sklep: 
Svet KS je obravnaval predlog povišanja cen za najem groba in vzdrževanje pokopališča 
Boštanj in Kompolje ter potrdil sledeče cene (brez 22% DDV): 
ZA 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 

 
ZA POKOPALIŠČE KOMPOLJE 

- za enojni in družinski grob: vzdrževanje pokopališča: 16,00 EUR.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).  
Sklep sprejet.  
 
188.5.27 sklep 
Svet KS je sprejel sklep, da cene za letno vzdrževanje na pokopališču Log ostanejo 
nespremenjene, ker je za oblikovanje cen zadolžen Odbor za pokopališko dejavnost Log. 
Grobnina za letno vzdrževanje pokopališča Log znaša za enojni grob 15,00 EUR, dvojni grob 
20,00 EUR in grobnino 40,00 EUR.  
Svet KS Boštanj predlaga Odboru za pokopališko dejavnost Log, da cene za letno 
vzdrževanje pokopališča Log prilagodi povišanju cen, ki veljajo za pokopališče Boštanj in 
Kompolje.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Informacija o razpisu za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica 

 
Predsedujoči poda informacijo, da bo v mesecu juliju odprt razpis za zbiranje predlogov za 
dobitnike priznanj Občine Sevnica in predlaga, da tudi krajevna skupnost poda predloge za 
društva, ki v letošnjem letu praznujejo visoke jubileje. To so Društvo za športno rekreacijo 
Partizan Boštanj za 60. obletnico delovanja, Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj za 90. 
obletnico delovanja in Oktet Jurij Dalmatin za 50. obletnico delovanja.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
 
Člani sveta podprejo podane predloge.  
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189.6.27 sklep: 
Svet KS je sprejel sklep, da se za dobitnike priznanj Občine Sevnica predlaga:  

- Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj za dobitnika Grba Občine Sevnica,  
- Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj za dobitnika Zlate plakete Občine 

Sevnica in  
- Društvo Oktet Jurij Dalmatin za dobitnika Srebrne plakete Občine Sevnica.  

 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Pregled in obravnava investicij do konca leta 2014  

 
Predsedujoči pove, da je bilo letos izvedenih že kar nekaj investicij: asfaltacija ceste Dobje – 
odcep Orehovec, rekonstrukcija cestišča in izgradnja hodnika za pešce na odseku od 
pokopališča Boštanj proti vodohranu Boštanj, asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna in izgradnja 
balinišča oz. večnamenske površine za gasilskim domom v Boštanju.  
Nerealizirana ostaja adaptacija gasilskega doma Boštanj, ki se bo predvidoma pričela konec 
meseca junija. V sklopu predvidenih del bo zamenjana strešna kritina, izvedena toplotna 
izolacija, obnovljeni žlebovi in strelovod, v podstrešnem delu se bodo uredili prostori za 
potrebe arhiva in večnamenski prostor oz. učilnica za potrebe izobraževanja in društvene 
dejavnosti. Sočasno bo obnovljena tudi zunanja podoba doma z novo fasado. Vsa dela bodo 
zaključena predvidoma do konca meseca avgusta. Dom bo v prenovljeni podobi uradno 
predan namenu 7. septembra 2014, ko bo tudi gasilska veselica z ansamblom Modrijani.  
 
Občina Sevnica se je pred časom prijavila na razpis pridobitve evropskih sredstev za 
izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Glede na to, da večino tras 
kanalizacijskega omrežja poteka po cestah, bodo sočasno obnovljena cestišča v Boštanju in 
Dolenjem Boštanju. Sredstva bo potrebno v prihodnje vložiti tudi v dokončanje izgradnje 
manjkajočih delov pločnikov v Boštanju (odsek Panorama – lešniki, odsek Zagrajšek – 
Povše, odsek ŽP Boštanj – most čez Mirno).   
 
Predsedujoči poda povzetek dela sedanjega sveta krajevne skupnosti in pove, da je bilo 
njihov delo kvalitetno in učinkovito, kar je vidno tudi po številnih investicijah, ki so bile 
izvedene v minulih letih.  
 

Ad 7 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Boštanj: ◊ Izveden je bil terenski ogled Komisije za pokopališko dejavnost Boštanj, na 
katerem so bile določene smernice glede načrta pokopavanja na novem delu 
pokopališča, potrebna dela za obnovo mrliške vežice in ureditev zunanje podobe 
pokopališča (postavitev oglasne deske, označitev grobov, …) 

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ V zadevi makadamskega vzdrževanja na JP Gabrje – Križ bo 
izvajalec del, Gradnje Boštanj, pristopil k sanaciji poškodovanega cestišča.   

∗ Log: ◊ Izpostavljena je problematika odlaganja odpadkov v skupne zabojnike na 
Golem Vrhu (obravnavano že na prejšnji seji). ◊ V mesecu juliju bo sklican sestanek z 
Odborom za pokopališko dejavnost Log.  

∗ Šmarčna: ◊ Zaključena so dela na cesti Šupa – Šmarčna, ki je velika pridobitev za 
kraj in v zadovoljstvo krajanov.  ◊ Dana je zahvala v imenu Gasilske trojke Šmarčna 
za dodeljene dobitke za izvedbo srečelova na gasilski veselici. ◊ Izpostavljena je 
nerešena izgradnja kanalizacijskega omrežja na Šmarčni.  
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∗ Vrh: ◊ Zaključena so dela na cesti Dobje – odcep Orehovec. Poravnane so tudi vse 
finančne soudeležbe s strani krajanov.  ◊ Pred zimsko sezono je potrebno izvesti 
obsek drevja na LC Boštanj – Vrh – Brezovec. ◊ Podano je vprašanje, v kateri fazi so 
aktivnosti za DLN daljnovod Boštanj – Mokronog – Trebnje.   

∗ Konjsko: ◊ Potrebno je zagotoviti sredstva za dograditev javne razsvetljave v naselju 
Konjsko. ◊ Na odseku Lukovec – Konjsko je potrebno izvesti obsek drevja in ureditev 
brežin.   

 
V gradivu za sejo so bili predloženi sledeči dokumenti:  
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor / dopis v zadevi postavitve prometne 

signalizacije (kažipota za naselje Konjsko) na državni cesti R1-215 na odseku za 
Radno;  

- Občina Sevnica / odgovor na vprašanje Irene Tomažin v zadevi izgradnje pločnika ob 
državni cesti Sevnica – Krško v Dolenjem Boštanju (obala);  

- Občina Sevnica / odgovor na podano vlogo za kategorizacijo ceste na Vrhu pri 
Boštanju, Dobje – odsek Orehovec. 

 
Ad 8 

Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 
 
Ni znanih novih aktivnosti glede izgradnje HE  na spodnji Savi.  
 
Stopar Janez poda vprašanje, ali bo stopnišče narejeno tudi na drugo stran platoja na brvi 
čez Savo in ali bo pešpot do odseka za Lukovec tudi asfaltirana.  
 
Šlogar Jure pove, da nekatera ureditvena dela ob Savi že potekajo.  
 

Ad 9 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da je bil na zadnji seji sprejet rebalans proračuna Občine Sevnica za leto 
2014, obravnavani so bili tudi avtobusni prevozi šoloobveznih otrok v Občini Sevnica.  
 

Ad 10 
Razno – prošnje, dopisi  

 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj:  
190.7.27 sklep: 

∗ Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri izvedbi 
srečanja starostnikov → prošnji se odobri v višini 200 EUR.  

∗ KŠD Log / prošnja za sponzorsko pomoč za izvedbo tradicionalne 28. šinjekadije → 
prošnji se odobri v višini 120 EUR.  

∗ Vaščani Artič / prošnja za finančno pomoč za obnovo kapelice v Artičah  → član sveta 
Knez Alojz pridobi s strani vaščanov predračunske vrednosti za obnovo kapelice. 
Višina dotacije se določi naknadno.  

∗ Družina Zupančič, Radna / vloga za sanacijo ceste Siliko (Poljšak) – Lukovec  → 
prošnji se odobri. Izda se naročilnica za sanacijo poškodb na makadamskem 
cestišču.  

∗ Vaški odbor Vrh – Okič / prošnja za dobavo peska za makadamsko ureditev cestišč 
na območju Okič  → prošnji se odobri. Izda se naročilnica v višini 50 m3 gramoza.  

∗ Partizan Boštanj / prošnja za dotacijo za delovanje društva in pokritje obratovalnih 
stroškov doma / prošnja – predlog za povračilo vloženih finančnih sredstev za 
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adaptacijo in opremljanje doma TVD Partizan  → prošnjama se odobri v skupni višini 
1.500 EUR.  

 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 
Seja zaključena ob 21.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
     Možic Ivan    Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


