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Številka: 0313– 0001/2017 
 

ZAPISNIK 
17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 18. maja 2017, ob 18.00 uri, 
v prostorih Lovske ko če Boštanj, Jablanica 1. 

 
Prisotni člani sveta:  
Jože Udovč, Brigita Karlovšek, Alojz Zalašček, Janez Tramte, Vinko Knez, Možic Ivan,  
Janez Stopar, Igor Glušič. 
 
Ostali prisotni: 
Marjan Vintar, predstavnik VO Log, 
Dane Hribar, član Občinskega sveta, 
Marjetka Flisek, referentka za KS.  
 
Odsotni: Tomaž Lisec, Boris Androjna 
 
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 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 16. redne seje sveta z dne 9.3.2017 
3. Seznanitev s cenikom obračuna grobnin za leto 2017, 
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.  

 
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta  z dne 9.3.2017 

 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
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Sklep: 
Pripomb na zapisnik 16. redne seje z dne 9.3.2017 n i. V potrjeni vsebini bo objavljen na 
spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Seznanitev s cenikom obra čuna grobnin za leto 2017 

 
Predsednik člane sveta seznani 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 2017. Na pokopališču Log je za obračun tekočega vzdrževanja pokopališča 
zadolžen Odbor za pokopališko dejavnost Log.  
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.  
 
Sklep: 
Pod to čko 3. 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: 8 za 0 proti (prisotnih 8).  
Sklep sprejet. 
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev mrliške vežice v Boštanju je še v fazi 
pridobivanja, saj je je potrebno počakati sprejem sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Sevnica (OPN). 
 

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: 

∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je potekala čistilna akcija, v katero so se vključili 
Osnovna šola Boštanj, posamezna društva in lovska družina. ◊ V petek 12. maja 
2017 je potekal dobrodelni koncert na katerem so sodelovali učenci Osnovne šole 
Boštanj in glasbeno instrumentalna skupina Srednje šole za gostinstvo in turizem iz 
Celja. Zbrana sredstva na koncertu v znesku cca. 830,00 EUR so namenjena nakupu 
defribilatorja. Prispevek je možno darovati tudi v posebno nastavljeni skrinjici v 
župnijski cerkvi. ◊ V obdobju od zadnje seje sta potekali še dve prireditvi in sicer 
Pohod po poteh Azaleje in koncert Pozdrav pomladi. Izvajala se je tradicionalna 
postavitev mlaja v Boštanju. 1. maja je potekala Prvomajska budnica v izvedbi 
Kulturnega društva Godba Sevnica.  ◊ Začele so se aktivnosti ureditve lokalnih cest in 
javnih poti. Aktualna je ureditev JP v Dolenjem Boštanju Podlipnik-Kelnerič-Povše-
Tkalec. Postopki javnega naročila so v teku. Predviden začetek del v juniju 2017. ◊S 
strani ureditve lokalnih cest so v teku aktivnosti sanacije ceste Extraform-most na 
Mirni. ◊ Ekipa komunalnih delavcev Komunale Sevnica d.o.o. bo opravila potrebne 
košnje v kraju. ◊V primeru nesprejetja sprememb in dopolnite OPN se bo v jeseni 
pripravil rebalans o prerazporeditvi sredstev rezerviranih za obnovo mrliške vežice. 
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◊Alojz Zalašček opomni, da je potrebna čimprejšnja realizacija udora ceste v 
Globoškem, da se ne nadaljuje nastajanje nove škode. Pri stanovanjskem objektu 
Vilija Zupančiča je potrebno obrezati oreh in porezati moteče cevi ob cesti (obvestiti 
predstavnike občinske uprave Občine Sevnica).   

∗ Jablanica: ◊ Čistilna akcija je bila uspešno izvedena izven termina poteka 
vseslovenskih čistilnih akcij. Nabralo se je za en kontejner odpadkov. Izvedeno je bilo 
kresovanje.    

∗ Kompolje: ◊ Čistila akcija je bila uspešno izvedena. Je pa opazno ponovno nabiranje 
odpadkov ob glavni cesti. Krajani so se družili ob Jurjevanju s piknikom. Brigita 
Karlovšek opozori, da je potrebno pokopališče Kompolje poškropiti proti pleveli.   

∗ Dane Hribar, predstavnik občinskega sveta Občine Sevnica sprašuje in hkrati 
opozarja, da je potrebno preveriti pri projektu izvedbe kanalizacije v obrtni coni 
Boštanj, ali sta predvidena dva kraka izvedbe kanalizacije, kot je bilo obljubljeno s 
strani predstavnikov Občinske uprave Občine Sevnica. Pri izvedbi projekta je 
smiselno v predviden kanalizacijski sistem povezati novo predvidene in obstoječe 
objekte. Predsednik se zaveže, da bo informacije preveril.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Uspešno izvedena čistilna akcija. Sodelovala je tudi ekipa 
Komunale d.o.o. Sevnica, ki je izvedla strojno pometanje cestišč. ◊Izvedeno je bilo 
kresovanje. ◊Glede športnega parka, ki je v postopku inšpektorskega nadzora, še ni 
bilo odgovora. ◊Janez Tramte prosi, da bi se očistil še en odcep ceste s strani 
komunalnega delavca.      

∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da bo čistilna akcija na Šmarčni konec maja. ◊ 
Trenutno pospešeno potekajo aktivnosti ureditve večnamenskega doma. Prenovljena 
je kompletna kanalizacija z odtoki meteornih voda in izvedbo asfalta razkopanega 
terena. Zamenjana so še preostala okna in vrata. Za lažji transport je izvedeno 
priročno dvigalo. Na mestu, kjer je bil prej postavljen rezervoar za kurilno olje, je 
urejen plato, na katerem je predvidena postavitev nadstreška. Objekt bo po novem 
ogrevan preko peči na pelete.  Fasaderska dela so v zaključni fazi. Kljub težavam 
zaradi razpisa javnega naročila, bo objekt primerno urejen in uradno predan za 
namen v soboto 4. junija 2017, ko bo na Šmarčni potekala tradicionalna veselica z 
gasilskim tekmovanjem. V fazi urejanja večnamenskega doma, je objekt pridobil še 
dodatno zemljišče, ki ga je podarila družina Dobovšek, kateri se svet KS Boštanj 
iskreno zahvaljuje. Vinka Kneza veseli, da so prostori večnamenskega doma 
obiskani, saj se v njih odvijajo različne aktivnosti (vaje skupine Jarica, rekreativna 
dejavnost in turnirju Društva invalidov Sevnica. V bližnji prihodnosti je predvidena še 
ureditev balkonskega dela in stopnišča z ograjo.   

∗ Log: ◊Predstavnik vaške skupnosti Log poroča o uspešno izvedeni čistilni akciji. ◊Na 
igrišču potekajo aktivnosti postavitve ograje. ◊ G. Vintar vse člane sveta povabi na 
prireditvi, ki bosta potekali na Logu in sicer 27. maja 2017 nogometni turnir in 3. junija 
tradicionalna šinjekadija.  ◊Predsednik glede na prejšnjo sejo poda g. Vintarju 
odgovor glede upravljanja vodovoda na Logu. Na osnovi opravljenega pogovora s 
predstavniki občinske uprave, predlaga skupni sestanek  za optimalno rešitev 
nastalega vprašanja. 

∗ Vrh: ◊Tudi na Vrhu in Okiču je bila izvedena čistilna akcija uspešna. ◊Ob prazniku 
dela je bilo izvedeno kresovanje z druženjem. ◊V tekočem tednu se je izvajala 
preplastitev lokalne ceste iz vasi proti gostišču Dolinšek in del ceste Grahovica proti 
mostu.  

∗ Konjsko: ◊Na Konjskem so postavili mlaj in izvedli kresovanje. ◊Janez Stopar prosi 
člane sveta za odobritev prevoza gramoza za ureditev ceste pri Averju. Gramoz bodo 
razgrnili krajani sami. ◊Nujno je potrebno urediti cestišče na Gavžni gori, sanirati 
zlomljen asfalt na Konjskem, urediti primeren naklon na cesti Župančič – Poljšak.  

∗ Predsednik pove, da so na Apneniku sami izvedli akcijo vzdrževanja javne poti. 
Predvidena je postavitev odbojnih ograj na treh najbolj nevarnih odsekih.  

∗ Most v Križišču bo izveden v poletnem času, v času šolskih poletnih počitnic.   
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Ad 5 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Ob činskega sveta Ob čine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj  
 
Predsednik pove, da bo prihodnja seja Občinskega sveta Občine Sevnica, 24.5.2017 na 
kateri bo tudi točka o sprejetju Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 
zaradi ugotovljenega presežka v zaključnem računu preteklega leta in spreminjanju dinamike 
pridobivanja v tekočem proračunu načrtovanih investicijskih virov. 
Na pretekli seji, ki je potekala, 26.4.2017, je bil poudarek na kadrovskih zadevah. Podani so 
bili predlogi mnenja lokalne skupnost za ravnatelja OŠ Ana Gale sevnica, OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj in OŠ Šentjanž. Na razpis sveta zavoda za delovno mesto ravnatelja v OŠ Boštanj 
sta se javila dva kandidata, ki izpolnjujeta pogoje in sicer dosedanja ravnateljica Vesna Vidic 
jeraj iz Sevnice in dr. Tadej Braček iz Ljubljane, ki pa je naknadno podal izjavo, da odstopa 
od kandidature za ravnatelja OŠ Boštanj. Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki 
Vesni Vidic Jeraj za ravnateljico OŠ Boštanj.  
V jeseni se predvideva Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017, če bo 
na državni ravni sprejeta povišana povprečnina 3,50 EUR na občana.  
 

Ad 6 
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, Društva trg (sekcija mažoret) 
Sevnica, KD Godbe Sevnica, Vrtca ciciban Sevnica, KŠD Lukovec in KŠTM Sevnica – 
kitariada. 
 
Sklep:  

∗ Društvo kmetic Sevnica Aktiv žena Boštanj / prošnja  za finan čno pomo č pri 
predstavitvi kulinarike ob postavitvi mlaja in ob i granju budnice ter ob prireditvi 
Pozdrav pomladi → prošnji se odobri v višini 298,00 EUR,  

∗ Društvo trg Sevnica, sekcija mažoret / prošnja za f inančno pomo č pri 
delovanju → prošnji se odobri v višini 400,00 EUR,  

∗ KD Godba Sevnica / prošnja za finan čno pomo č pri delovanju → prošnji se 
odobri v višini 400,00 EUR.  

∗ Vrtec Ciciban Sevnica/ prošnja za donacijska sredst va 6-letnega Mateja, ki je 
zbolel za neozdravljivo boleznijo → prošnji se odobri v višini 100,00 EUR.  

∗ KŠD Lukovec/ prošnja za finan čno pomo č pri ureditvi sobe Aktiva žena v 
kulturnem domu Lukovec → prošnji odobri v višini 1.000,00 EUR  

∗ KŠTM Sevnica/ finan čni prispevek k dogodku Kitariada Sevnica → prošnji se ne 
odobri.  

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
Ivan Možic izpostavi problematiko z divjadjo na Vrhu, saj je v okolju prisotnih večje število 
damjakov, ki se pasejo na lastniških travnikih in povzročajo škodo lastnikom. Okrog tematike 
se razvije razprava v kateri sodelujejo Ivan Možic, Janez Stopar, Vinko Knez in predsednik. 
Predstavijo se morebitni zaščitni ukrepi in poda pobuda, da vaški odbor skliče sestanek ter v 
zapisniku navede nastala dejstva in stališča vaščanov. Skupaj z lovsko družino bo potrebno 
najti ustrezno rešitev za odpravo nastalih težav.  
 
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.  
 
Seja zaključena ob 19.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
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Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
                 Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 


