Številka: 0313– 0001/2018
ZAPISNIK
22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 1. marca 2018, ob 18.00 uri,
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Janez Tramte, Vinko Knez, Možic Ivan, Janez Stopar, Alojz Zalašček, Tomaž
Lisec, Boris Androjna.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave,
Branko Knez, predstavnik VO Log,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Igor Glušič (opr.), Brigita Karlovšek (opr.).
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 8 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 21. redne seje sveta z dne 12.1.2018,
3. Pregled realiziranih projektov in planiranih investicij na območju KS Boštanj,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017,
5. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo
v KS Boštanj,
6. Sklep za refundacijo sredstev plačil odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče
Log,
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
9. 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 21. redne seje sveta z dne 12.1.2018
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev. Predsednik izpostavi točko Tekoče
aktivnosti po vaških skupnostih in pove, da so bila vsa vprašanja in pobude posredovane
ustreznim strokovnim službam na Komunali Sevnica in Občini Sevnica. Nekatere zadeve so
se že uredile, nekaj zadev pa je še v teku.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 21. redne seje z dne 12.1.2018 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled realiziranih projektov in planiranih investicij na območju KS Boštanj
Predsedujoči preda besedo županu Občine Sevnica, ki se vsako leto udeleži ene izmed
začetnih sej v krajevni skupnosti Boštanj z namenom predstavitve zastavljenih projektov za
tekoče leto in realizacijo končanih projektov, ki se nanašajo predvsem na območje krajevne
skupnosti Boštanj.
Generalni izzivi za območje celotne krajevne skupnost Boštanj so:
- Novost na lokaciji državne ceste Boštanj- Krško je podana ponudba Direkcije RS za
infrastrukturo za odkup stanovanjskega objekta Papež in Tomažin. Predmetna aktivnost
sicer za trenutno življenje krajanov ne pomeni nič, predstavlja pa močan nastavek za naprej,
predvsem s stališča ureditve križanja glavne ceste z železnico v Boštanju.
- V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo mostu na Logu.
- Na državni cesti Boštanj-Trebnje se pripravlja projekt ureditve pločnikov od Gostišča
Felicijan do križišča na mostu čez Mirno. Glede celovitosti projekta so potrebni dogovori
Občine Sevnica z Direkcijo RS za infrastrukturo glede razporeditve nalog posameznih delov
investicije.
- Za ureditev tekočega vzdrževanja državne ceste Boštanj – Trebnje so želje, da se
aktivnosti zaključene v KS Tržišče nadaljujejo po cesti naprej, vse do Boštanja.
- V letu 2018 je predvidena ureditev lokalne ceste v Grahovici. V planu so še ureditve
nekaterih drugih odsekov na območju KS Boštanj, če bodo finančna sredstva dopuščala
glede na rezultate izvedbe zimske službe v sezoni 2017/2018.
-Vodooskrba v KS Boštanj je dobra, saj je tako količina kot kvaliteta pitne vode v stanju, ki
omogoča preskrbo vseh krajanov na kvalitetni ravni. Občina Sevnica je v fazi priprave
projekta »Sanacija vodooskrbnih sistemov«. Nekaj manjših aktivnosti se dotika tudi
vodooskrbnih sistemov v KS Boštanj.
- Kanalizacijsko omrežje je bilo v letu 2017 obnovljeno v Obrtni coni Boštanj in pri podjetju
Siliko na Radni. V letu 2018 se bo kanalizacijsko omrežje dopolnjevalo skladno z interesi
zasebnih vlagateljev, tako stanovanjskih kot poslovnih objektov.
- Na področju prostorskega umeščanja je potrebno kljub nezadovoljstvu nekaterih krajanov
opraviti vse potrebne postopke za korektnost izvedbe. Izdelava OPN je v zaključni fazi, čaka
se še na nekatera končna mnenja. Potrditev OPN je predvidena na prvi organizirani seji
Občinskega sveta. Na področju urejanja prostora bodo izdelani tudi podrobni prostorski
načrti, ki obsegajo eno ali več poslovnih con, na področju pri hidroelektrarni in obrtni coni pod
Radno, kjer imajo investitorji že odkupljena zemljišča za postavitev poslovnih objektov.
-Na območju stanovanjske soseske Boštanj –Sv. Križ je potrebno pridobiti služnosti lastnikov
zemljišč, da se bo lahko sprostila možnost gradnje zainteresiranih investitorjev. Z začetkom
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poseljevanja predmetne soseske bo zagotovljena možnost za bodoči razvoj celotnega
območja naselja Boštanj.
- V teku so razprave med podjetjem Siliko, Občino Sevnica, Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. Reševanje problematike Tariškega gradu zaradi nadaljevanja urejevanja poslovne
cone Siliko je zahteven proces
-V letu 2017 je bila dokončno odkupljena stanovanjska hiša Sušinski, kar predstavlja velik
napredek za načrtovanje ureditve vaškega jedra Boštanj. S strani lastnikov zemljišč na
relaciji od dvorane TVD Partizan Boštanj do cerkve je pridobljeno načelno soglasje. Pred
izdelavo projekta je ključnega pomena strinjanje vseh lastnikov zemljišč, kajti le tako je
izvedba projekta lahko realizirana.
- Izvedena je bila analiza predšolske vzgoje na ravni občine Sevnica. Smo v trendu
povečanja rojstev otrok, kakor tudi vključevanja le-teh v predšolsko varstvo. V občini Sevnica
je že presežena meja 80% vključitve otrok v vrtce, nacionalni cilj je 95%. Zaradi potrebe po
povečanju prostorov za izvajanje predšolske vzgoje je potrebno, smiselno in racionalno
vztrajati pri površinah ob Osnovni šoli Boštanj. Za premostitev težav staršev vključevanja
otrok v vrtec, je Občina Sevnica uredila z odprtjem novega oddelka v Loki.
Po predstavitvi župan preda besedo direktorju občinske uprave, ki pove, da je proračunsko
leto 2017 uspešno realizirano, proračun za leto 2018 je usklajen, kar zagotavlja izpolnjevanje
vseh nalog tako na lokalnem nivoju kot tudi izvajanje obveznih nalog občine kot so
zagotavljanje javne osnovne šole, javnega vrtca in mreže javnega zdravstva, zagotavljanje
izbirnih socialnih javnih služb, skrbi za domsko oskrbo starejše populacije, skrbi za razvoj na
področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti,... Sam ocenjuje, da se realizacija
proračuna Občine Sevnice odvija korektno do vseh sodelujočih partnerjev med katere se
štejejo tudi krajevne skupnosti. Najbolj je na očeh tisti del proračuna, ki se bo poskušal v čim
večji meri realizirati s pomočjo sodelovanja svetov krajevnih skupnosti. Na nivoju Občine
Sevnica trenutno potekajo postopki za pridobitev ustreznih izvajalcev za izvajanje
zastavljenih projektov. Izvedbo proračuna oz. zastavljene cilje bo potrebno prilagoditi tudi
podražitvim nekaterih storitev in materiala (cene asfalta so 20% višje). Pomembna aktivnost
je v ureditvi cestnega prehoda Log. Za postavitev ograje ob igrišču na Logu je že izdana
naročilnica. Končana je projektna dokumentacija za ureditev pločnikov od mostu do trgovine
Hofer. Od Direkcije RS za vode je prejeto končno soglasje za ureditev brežine ob Savi (od
odcepa za Lukovec do naselja Log). Intenzivni pogovori potekajo za prenos objektov
zgrajenih ob hidroelektrarni v upravljanje Občini Sevnica. Sprejeta je Uredba o plovnem
režimu na reki Savi. Občina Sevnica ima v svojem pororačunu zagotovljena sredstva za
začetek ureditve pomolov. Predvidena so investcijska sredstva za ureditev LC Radna –
Konjsko na najbolj poškodovanih odsekih. V 2018 je predvideno širjenje kanalizacijskih
odsekov na območju Boštanja.
V nadaljevanju direktor predstavi odgovore Oddelka za okolje in prostor, Občina Sevnica,
glede izpostavljenih vprašanj na 21. redni seji sveta KS Boštanj:
-umiritev prometa bife Lipar-Bife Teraž – zaenkrat se bodo na cestišču izvedle zvočne talne
črte,
-naselje Konjsko – vodenje prometa — postavljen je že prometni znak »slepa ulica«,
-most Jelovec — most je v seznamu TEHNIŠKE DEDIŠČINE, dogovorjeno je, da se izdela
specifikacija potrebnih aktivnosti na mostu Jelovec, katero mora potrditi Zavod za varstvo
kulturne dediščine iz Celja. Specifikacija del je naročena,
-Kompolje – kanalizacija - podjetje INFRA se z dopisom obvesti o problematiki,
-ureditev rondoja pri kapelici Teraž— na zunanji rob sredinskega dela rondoja se bodo
vgradili nizki elementi,
-LC ŽP – most Mirna – na prvem delu omenjene ceste ( pri EKO otoku ) se cesta razširi.
Pred razpravo predsednik poudari, da je glavna investicija v letu 2018 na postavki
pokopališke dejavnosti, in sicer rekonstrukcija mrliške vežice. V prvi fazi je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, nadalje pa izvesti postopek javnega naročanja za izbiro potencialnega
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izvajalca. Glede investicijskega oz. tekočega vzdrževanja na javnih poteh so že določene
prioritete. Natančneje se aktivnosti opredelijo v spomladanskih mesecih, ko bo znan strošek
izvedbe zimske službe v sezoni 2017/2018.
Predsednik povabi člane sveta k razpravi, postavitvi vprašanj oz. pomislekov.
Alojz Zalašček sprašuje, ali oz. kdaj bo Direkcija RS za infrastrukturo odkupila še tretji objekt,
ki je predviden za rušenje zaradi ureditve podvoza.
Župan v odgovor poda razmišljanje, da je realizacija predvidenih projektov v prometnem
smislu zelo zapletena. Občina Sevnica je bila investitor ureditve pločnikov ob državni cesti za
izboljšanje prometne varnosti. Ureditev podvoza je projekt na državni ravni. Leta 2019 je
predvidena s strani države ureditev ceste Radeče – Zidani Most in Zidani Most kot celota,
trenutno potekajo aktivnosti ureditve ceste Sevnica – Planina. Pred ureditvijo podvoza v
Boštanju bo zaradi organizacije prometa potrebno izvesti investicijo gradnje mostu na Logu.
Ključna naloga Direkcije za infrastrukturo je odkup potrebnih objektov oz. ureditev zemljišč
za izvedbo investicije glede podvoza. Tudi na strani Občine Sevnica so se povečale
aktivnosti ureditve zemljiško knjižnih razmerij med Občino Sevnica in občani.
Alojz Zalašček sprašuje kakšno so predvidne ureditve na lokalni cesti proti Grahovici in kako
bo potekal prometni režim v času gradnje. Poda pobudo, da se dela organizirajo v smislu
čimprejšnjega dokončanja, saj so pretekle izkušnje glede izvedbe ureditve cest trajale
predolgo.
Župan poda v odgovor, da se bo na cesti razširila ožina in saniral plaz. Kakšen bo prometni
režim še ni znano.
Janez Tramte poda vprašanje ali je predvidena ureditev počivališča ob državni cesti v
Jelovcu. Ker podatek ni znan, bodo strokovne službe Občine Sevnica preverile pri Direkciji
RS za infrastrukturo.
Ivo Možic poda pomislek in vprašanje glede možnosti realizacije vseh predstavljenih
projektov zaradi pričakovanega visokega stroška za izvedbo zimske službe. Župan poda v
odgovor, da so v načrtu vzdrževalna dela proti Vrhu in dokočanje pločnika od »Club Tinca«
do konca vrta v smeri proti Grahovici. Za uskladitev projekta je potrebno izvesti še odmero
zemljišča z lastnikom.
Ivo Možic sprašuje kako je z ureditvijo plazu na Okiču, saj so bile v preteklosti podane
pobude, da se le-ta začasno sanira z ureditvijo odvodnjavanja. Predsednik pove, da je bil
narejen terenski ogled s strani predstavnika Komunale Sevnica in Občine Sevnica. Z
ureditvijo odvodnjavanja se začne takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale.
Janez Tramte sprašuje, kako potekajo prostorske aktivnosti za ureditev športno družabnega
parka na Križu. Župan odgovori, da aktivnosti tečejo. Ker je zadeva specifične narave, je
potrebno slediti vsem potrebnim predpisanim postopkom.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z realizirani projekti 2017 in planiranimi investicijami v
Občini Sevnica za območje krajevne skupnosti Boštanj za leto 2018.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017

Dokumenti zaključnega računa za leto 2017 so bili članom sveta KS posredovani v gradivu
ob vabilu na sejo. Prihodke proračuna predstavljajo nedavčni prihodki in obresti v znesku
74.621,26 EUR-OV, in vključujejo: prihodke od obresti v znesku 0 EUR-ov, prihodki od
najemnin za poslovne prostore v znesku 1.206,65 EUR-ov, druge prihodke od premoženja v
znesku 0 EUR-ov, prihodke od prodaje blaga in storitev (letni najem groba in letno
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vzdrževanje pokopališča Boštanj in Kompolje, uporaba mrliške vežice v Boštanju, povračilo
stroškov za porabljeno električno energijo na odjemnem mestu črpališča B-1, vodarina) v
skupnem znesku 69.738,63-ov, ter drugih nedavčnih prihodkov v skupnem znesku 3.675,98
EUR-ov (drugi nedavčni prihodki, prispevki občanov za izvajanje določenih programov
tekočega in investicijskega značaja, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj).
Skupni znesek prejetih sredstev iz občinskega proračuna za leto 2017 je bil 117.420,28
EUR-ov in sicer: za tekoče delovanje 19.721,40 EUR-ov, ter za investicije 97.698,88 EUR-ov
na podlagi Sklepa o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Sevnica za leto
2017.
Odhodkovna stran: Za celotno administracijo KS je bilo porabljenih 18.912,54 EUR-ov, ki se
deli na naslednje stroške:
- Za pisarniški, čistilni material in storitve, reprezentanco in drugi splošni material in storitve
je bilo porabljenih 1.204,57 EUR-ov.
- Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 2.925,84 EUR-ov.
- Drugi operativni odhodki v višini 14.782,13 EUR-ov predstavljajo: plačilo organizacijam
pooblaščenim za plačilni promet, nakazila po podjemnih pogodbah in nadomestilo
predsedniku za vodenje krajevne skupnosti, zavarovalne premije, sodni stroški, stroški
odvetnikov in sodnih izvedencev ter druge operativne odhodke, ki se nanašajo stroške
povezane z izvedbo kulturne prireditve in podelitvijo priznanj krajevne skupnosti.
Pri upravljanju in vzdrževanju cest smo porabili 18.639,34EUR-ov in sicer za: tekoče
vzdrževanje javnih poti in površin, tekoče vzdrževanje javnih poti - zimska služba.
Za gradnjo ter investicijsko vzdrževanje cest in gradnjo cest je bilo porabljeno 47.074,63
EUR-ov in sicer za: izvedbo rekonstrukcije Tkalec – Povše – Kelnerič – Podlipnik vključno z
ureditvijo javne razsvetljave.
Pri oskrbi z vodo smo v letu 2017 porabili 54.837,85 EUR-ov in sicer za: tekoče vzdrževanje
vodovodnega sistema, električno energijo, opravljene analize pitne vode, plačilo vodnega
povračila, zavarovanje opreme ter tekoče stroške, ki se nanašajo na pošiljanje položnic
komitentom (poštnina, računalniške storitve EPPS).
Na področju KS Boštanj aktivno delujejo društva in ostale neprofitne organizacije, katerim je
KS s svojimi sredstvi pomagala pri izvajanju njihovih programov in sicer v znesku 20.715,58
EUR-ov. Dotacije so se društvom dodelila na podlagi sklepov na sejah sveta krajevne
skupnosti.
Za urejanje pokopališča in pogrebno dejavnost smo porabili 7.930,29 EUR-ov in sicer za:
tekoče vzdrževanje pokopališč, stroške porabe vode in odvoz smeti iz pokopališč ter tekoče
stroške, ki se nanašajo na pošiljanje položnic najemnikom grobov za letno vzdrževanje
pokopališča in letni najem groba na pokopališču Boštanj in Kompolje.
Za tekoče vzdrževanje večnamenskih domov v KS Boštanj v letu 2017 nismo porabljali
sredstev. Smo pa izvedli investicijsko vzdrževanje in izboljšavo v večnamenskem domu na
Šmarčni v vrednosti 10.154,19 EUR.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
192.041,54 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 178.264,42 EUR-ov.
Predsednik poda vsebino gradiva v razpravo.
Razprave ni.
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Presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.777,12 EUR-ov, bo višal poslovni sklad in bo
namensko prenesen v leto 2018 za realizacijo investicije Rekonstrukcija mrliške vežice
Boštanj.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 22. redni seji dne 1.3.2018 obravnaval vsebino zaključnega
računa za leto 2017 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.
Ad 5
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 13.2.2018 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2017 in plane dela za leto 2018.
Člani sveta so na klop prejeli gradivo v obliki tabele, ki prikazuje zneske sredstev podeljenih
posameznemu društvu. Kulturno umetniško društvo Umek Okiški, ki v letošnjem letu
obeležuje jubilej prejme 600,00 EUR, medtem ko preostala društva prejmejo zneske od
250,00 EUR do 400. Merila razdelitve so določena glede na aktivnosti. V letu 2017 je
poročilo oddalo novo društvo Klub malega nogometa Sevnica, katero ima svoj sedež na
Radni in mu predseduje krajan krajevne skupnosti Slavko Zakšek. Za delovanje društev je
bilo razdeljenih 7.000,00 EUR.
Po pregledu gradiva predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je
pripravila Komisija za kulturo in društveno dejavnost.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom delitve sredstev za redno delovanje
društev za leto 2017 in ga podpira v podani obliki.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.

Ad 6
Sklep za refundacijo sredstev plačil odvoza komunalnih odpadkov za
pokopališče Log
Predsednik člane sveta KS seznani z gradivom, ki so ga prejeli skupaj z vabilom na sejo. V
razpredelnici so razvidni posamezni stroški odvoza nagrobnih sveč in stroških drugih
odpadkov, ki so nastali na pokopališču Log s strani izvajalca Komunala Sevnica. Glede
predmetne tematike se razprava ni odvijala.
Sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil stroške odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče Log v
letu 2017 v znesku 954,69 EUR. Odboru za pokopališko dejavnost Log se izstavi
zahtevek za poravnavo nastalih stroškov.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.
Ad 7
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
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Boštanj: ◊ Predsednik pove, da se je bila uspešno izvedena prireditev ob kulturnem
prazniku in prazniku krajevne skupnosti Boštanj. ◊ Predsednik vse prisotne povabi na
prireditev Pozdrav pomladi, ki bo potekala 17.3.2018. ◊V mesecu marcu in aprilu se
bodo izvajale čistilne akcije. Predvideni termini so: 23.3. in 24.3.2018 ter 6.4. in
7.4.2018.
Lukovec: ◊ Pohvali izvajanje zimske službe na območju Lukovca. V razpravo se
vključi predsednik, in pove, da je prišlo na sedež KS nekaj klicev glede izvajanja
zimske službe. Težave so se sprotno uspešno reševale. Je pa poudaril, da bi morali
biti tudi krajani potrpežljivejši.
Šmarčna: ◊ Izveden je bil sestanek vaške skupnosti na katerem je bilo postavljeno
vprašanje okrog kanalizacije. Predlaga, da se točka okrog tematike kanalizacije uvrsti
na dnevni red ene izmed naslednjih sej sveta KS Boštanj.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Janez Tramte opozori, da mu je sedanji izvajalec zimske
službe povedal, da v naslednjem letu ni zainteresiran za pluženje in posipavanje
krajevnih poti na območju Jelovca, Gaberja in Križ, kajti že v tekoči sezoni ni zmogel
pluženja opravljati ažurno. ◊ V razpravo se vključi župan, ki pove, da se več
izvajalcev umika iz posla izvajanja zimske službe, saj je le-ta sezonske narave. Tukaj
je prepoznati težavo. Sistem izvajanja se je v zadnjih letih zelo spremenil, saj se
izvajanje zimske službe preko podjetja Komunala d.o.o. Sevnica vrši z GPS sledilniki
in tako se lažje določijo ključi razdelitve izvedbe glede na kategorizacijo ceste. V
prihodnje je potrebno razmisliti o točkah, kje bi se skladiščil posipni material, saj bi
tako omogočili lažje in cenejše izvajanje posipavanja cest.
Log: ◊ Branko Knez izpostavi, da je opazil, da ni bil plužen odsek proti Kirarjevim.
Predsednik predlaga, da za pomoč pokličejo prisotne izvajalce na terenu (Čajko,
Hribar). Opozoriti je potrebno tudi na težavo, ko na očiščene pločnike izvajalci, ki
plužijo ceste le-te ponovno zasnežijo.

Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Besedo predsednik poda Vincencu Knezu, ki predstavi glavne točke, ki so bile obravnavane
na zadnji seji Občinskega sveta.
-

-

Predstavitev letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško
Radeče in Sevnica za leto 2017, in plan dela za leto 2018 (posebej izpostavljena
parkirišča za invalide in intervencijske poti)
- Pregled aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri zaključevanju projekta izgradnje
verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju Občine Sevnica (izpostavljeno je
bilo: skrb za zatiranje vodnih rastlin, vpliv podtalnice v Obrtni coni Boštanj).
- Predstavitev poročila o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017,
- Predstavitev Poslovnega načrta JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018,
- Predstavitev nadaljnjega razvoja destinacije Lisca Sevnica,
- Predstavitev Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Sevnica,
- Obravnava Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018,
- Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu industrijske cone Sevnica (Kmečka Zadruga – postavitev regalov)
- Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica,
Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.
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Alojz Zalašček sprašuje v kakšni fazi je izgradnja stadiona v Sevnici. Župan odgovori, da
je pridobljeno gradbeno dovoljenje in podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo
stabilizacije terena (400 m tekaške steze) s potrebnimi drenažami, ki se začne izvajati
takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. V prvi polovici leta je predvidena
izvedba projektna dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo
športnih objektov.
Ad 9
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.
Sklep:
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za pripravo pogostitve na prireditvi
Večer Brodwaya v Boštanju in na prireditvi praznika Krajevne skupnosti
Boštanj 9.2.2018 → prošnji se odobri v višini 650,00 EUR,
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik pove, da je na sedež KS Boštanj prispela tudi vloga družin
Zakšek in Zupančič s prošnjo glede možnosti asfaltacije odske javne poti v dolžini cca 300 m
proti Poljšaku. Prošnja se bo obravnavala, ko bodo natančno znani stroški izvedbe zimske
službe in rekonstrukcije mrliške vežice na pokopališču v Boštanju.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.15 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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