Številka: 031-0003/2020
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 9. marca 2020, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Jože Krajnc, Andrej Simončič, Janez Stopar, Ivan Podlogar,
Danilo Marin, Vinko Knez, Tomaž Lisec.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Milan Simončič, urejevalec spletne strani KS Boštanj,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Milan Jermančič (opr.), Alojz Zalašček.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane sveta ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 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 8. redne seje sveta z dne 14.1.2020,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019,
5. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
6. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo
v KS Boštanj,
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: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 14.1.2020
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot
gradivo.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 8. redne seje z dne 14.1.2020 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020
Predsednik preda besedo g. Srečku Ocvirku, županu Občine Sevnica, ki uvodoma poudari
pomembnost povezanosti akterjev urejanja okolja pri izvajanju aktivnosti v kontekst oz.
celoto, ki daje pozitiven utrip v kraju.
Pregled smernic delovanja občine Sevnica:
- Osnovna šola, vrtec → potekajo aktivnosti ureditve zemljišč v okolici šole (postopki
menjave); pravno se je uredil dostop do kmetijskih zemljišč, ki so v neposredni okolici
osnovne šole; kapacitete za izvajanje predšolskega varstva in vzgoje na nivoju
občine Sevnica so preobremenjene, zato se predvidoma v maju prične gradnja novih
igralnic v centralnem vrtcu v Sevnici (povečanje skupnih kapacitet); Odbor za
družbene dejavnosti je opravil oglede vseh objektov za šolske in predšolske
dejavnosti na območju občine Sevnica. Na podlagi teh ogledov in statistike velikosti
objektov bo pripravljen predlog zagotovite zadostnih prostorov. Za Boštanj je možna
dogradnja kapacitet pri osnovni šoli. Potekali so tudi razgovori z lastnikom objekta
Panorama, ki bi oddal svoje prostore v najem za potrebe igralnic. Dokončna ponudba
se pričakuje v roku dveh do treh mesecev.
- Državne ceste → Most na Logu (Direkcija RS za infrastrukturo bo v letu 2020
pridobila gradbeno dovoljenje s pridobitvijo potrebnih zemljišč. Z izgradnjo mostu je
predvidena ukinitev nivojskih železniški prehodov; Podvoz Boštanj (Na Direkciji RS
za infrastrukturo potekajo aktivnosti za odkup zemljišč oz. rušenje objektov); Državna
cesta G1-5 → predvidena je preplastitev ceste na Šmarčni; Cesta R-2 Boštanj –
Trebnje (projekt pločniki Hofer – Felicijan; iz ceste je predvidena ureditev križišča
proti Radni (OPPN Radna). Prometna študija je namreč pokazala potrebo izvedbe
krožnega križišča pri Hoferju.
- Ureditev pešpoti od podjetja Extraform do reke Mirne in naprej čez reko Savo
(priprava projekta);
- Ureditev pešpoti med Radno in Logom (projekt DRSI; v okviru vzdrževalnih del
brežine reke Save (sodelujoči partnerji pri izvedbi projekta so Infra, HES, Občina
Sevnica);
- Lokalna cesta Boštanj – Grahovica (od Tince naprej); v teku so aktivnosti izbora
izvajalcev, izvedba je predvidena skladno s sprejetim proračunom;
- Ureditev varnosti na mostu čez Mirno pri Podpadcu;
- Sanacija plazovite brežine pod Žužkom;
- Most v Jelovcu (aktivnost je usklajena z Zavodom za kulturno dediščino, predvidi se
metlan beton);
- Ureditev kanalizacije v Dolenjem Boštanju (V teku so pogovori z državnimi Plinovodi,
ki upravljajo tranzitni vod plina in se zainteresirani za postavitev raztežilne postaje
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proti Gramatu. Če bodo analize pokazale interes krajanov za priključek na plinovodno
omrežje, je smiselno ob gradnji kanalizacije vzpostaviti tudi infrastrukturo za plin);
V teku so aktivnosti ureditve zemljiško pravnih zadev na območju gasilskega doma in
doma TVD Partizan Boštanj. Občina sledi dogovorom in je plačnica geodetskih
storitev.
Izvajajo se aktivnosti na področju OPPN Poslovna cona Radna;
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj-Sv. Križ (na sedež Občine Sevnica so bile
podane pobude za spremembo OPPN);
Predvidena je ureditev poti ob reki Savi Kompolje – Dvorec;
Dom na Kompolju; podan predlog
Predvidena je postavitev zunanjih fitnes naprav na Logu;
Na Šmarčni je predvidena postavitev avtobusne postaje in ureditev križišča;
Hidrantna mreža – predvidena je postavitev enega do dveh hidrantov;
Predvidena je širitev mreže z novimi defibrilatorji (poziv vsem za iskanje prvih
posredovalcev);
Vodooskrba je v razvoju;
Vzdrževanje javnih površin (potrebno je strmeti k učinkovitejšemu pristopu
vzdrževanja javnih površin, saj je opaženo da krajani manj samoiniciativno urejajo
javne površine, potrebna je stalna komunikacija med KS in Komunalo);
V objektu TVD Partizan Boštanj se je preuredila soba Aktiva žena Boštanj;
Projekt ureditve starega vaškega jedra Boštanj je dosegel svoj cilj; Svet KS Boštanj je
podal pozitivno soglasje, Občina Sevnica sledi projektu;
V teku je vzdrževanje lokalnih cest z obseki dreves in vzdrževanjem brežin (težava je,
da je potreb po preplastitvah cestišč več kot kažejo možnosti za izvedbo);
Cene izvajalskih storitev v letu 2020 so v primerjavi z letom 2019 nižje;
Sprememba prostorskega akta v OC od Hribarja proti retenziji (interes novega
zasebnega investitorja);
Podjetje Siliko d.o.o. ima željo v prihodnjem letu investirati v nov objekt v sklopu
svojega kompleksa, ki bi omogočil 55 novih delovnih mest;
Investitor Trbovc – znano je, da ima urejene potrebne dokumente, kdaj bo začel z
aktivnostmi ni znano.
Lipa les – zemljišča so v državni lasti, katere upravlja Direkcija za vode; potekajo
razgovori, da se zemljišča parcelno uredijo, v javno dobro se prenese zemljišča po
katerih poteka javna infrastruktura, poslovna raba se dogovori.
Dvigala Prijatelj – ureja dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja;
CGP – podjetje ureja potrebno dokumentacijo za ureditev manjše ceste baze na
lokaciji bivše betonarne.

Predsednik se zahvali županu za predstavitev in poudari, da je potrebna strpnost pri
izvajanju zastavljenih aktivnosti. Odpre razpravo.
Ivan Podlogar izpostavi dotrajane ceste na območju Jablanice. Najbolj je kritična lokalna
cesta Grahovica – Podzavrh – Vitovec - Novi Grad – navezava na Gorelce in naprej na
Radeče ter Šentjanž saj jo je zaradi udarnih jam težko plužiti, ni urejenega odvodnjavanja.
Podana je že bila pobuda za ureditev nove trase, katera bi omogočila tudi avtobusne
prevoze in prevoze tovornjakov ter večjih kmetijskih strojev. Krajanom se zdi cesta
pomembna tudi za razvoj kraja, zato so pripravljeni pri ureditvi sodelovati.
Na pobudo odgovori župan, ki pove, da ima Občina Sevnica pripravljen nabor potreb
vzdrževanja cestnih odsekov glede na stanje cest in količine prometa. Omenjena cesta je v
naboru potrebnih ureditev. Župan ne more obljubiti, da bo do realizacije prišlo v letu 2020,
zagotovo pa v prihodnjem obdobju.
Janez Stopar sprašuje kako se bo nadaljevalo urejanje ceste Radna – Konjsko.
Župan pove, da trenutno ni v planu, obstaja pa želja po ureditvi ceste s plombami in
preplastitvami.

3

Župan v nadaljevanju obrazloži težavo kondicije proračuna kljub zvišanju povprečnin. Ker so
se povečali stroški na vsebini varstva otrok in starejših občanov, ostaja manj sredstev za
vlaganje v posodobitev cestne mreže in drugih investicijskih potreb.
Jože Krajnc pove, da so krajani sami izvajali aktivnosti čiščenja muld in obseka dreves ob
glavni cesti. Opaženo je nekvalitetno vzdrževanje ceste v Grahovici, katera služi tudi kot
obvozna cesta.
Župan pove, da bo zadevo preveril. Veliko težavo predstavlja tudi povečana gostota
prometa, ki zahteva kvalitetno utrjevanje bankin.
Predsednik sprašuje, če je predvideno krožno križišče v obrtno cono Gramat.
Župan pove, da je v prostorskem planu za poslovno cono pri Hidroelektrarni Boštanj le-to
predvideno. Sama izvedba je odvisna od potreb investitorjev, ki bi v primeru gradenj
trgovskih objektov dobili pogoj ureditve krožišča s strani Direkcije za ceste. V nasprotnem
primeru je ta projekt investicija Direkcije za ceste, Občina Sevnica investicije nima v planu.
Predsednik se zahvali za razpravo in pove, da podpira vse predstavljene pobude in bo
skušal s sodelovanjem vseh akterjev realizirati čim več potrebnih ureditev.
Tudi župan se zahvali predsedniku za konstruktiven način dela, saj je potrebno pri vseh
aktivnostih slediti določenim postopkom, za kar je zelo pomembno sodelovanje lokalne in
širše skupnosti.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019
Dokumenti zaključnega računa so bili članom sveta KS posredovani v gradivu ob vabilu na
sejo. Realizacija na prihodkovni strani je znašala 220.549,95 EUR, na odhodkovni strani pa
219.383,34 EUR. V letu 2019 so beleženi večji prihodki glede na zastavljen finančni načrt,
ker se je na predlog revizorke izvedel poračun DDV. Realizacija prihodkov je beležena tudi
na kontu prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Predsedujoči preleti
posamezne postavke in konte na odhodkovni strani ter poudari, da so bila investicijska dela
na mrliški vežici na pokopališču v Boštanju prioritetna, zato se na cestni infrastrukturi niso
izvajala investicijska vzdrževanja. Poskrbljeno je bilo le za nujna vzdrževalna dela na
poškodovanih cestah. Predsednik poda dokumente v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je na 9. redni seji dne 9.3.2020 seznanil z dokumenti zaključnega
računa KS Boštanj za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
sprejme.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Ad 5
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Pri predmetni točki predsednik poda besedo Milanu Simončiču, ki urejo spletno stran KS
Boštanj. Simončič Milan je pripravil pisno poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj od
1.3.2019 do 8.3.2020.
Spletna stran »www.ks-bostanj.si« je bila v zadnjem letu dostopna in delujoča, brez izpadov.
Ponudnik spletnega gostovanja in tehničnega vzdrževanja (Webicom) še naprej zagotavlja
kakovostno storitev (strošek okvirno 35 EUR+DDV/leto). Nekajkrat je ponudnik posodobil
programsko opremo in naredil druge tehnične nadgradnje, o čemer sem redno informiran
preko e-pošte.
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Vsebinski del: izvedene spremembe na spletni strani od zadnjega poročanja (marec 2019):
 Dodana vsa obvestila, vabila, napovedi idr., posredovane iz tajništva KS Boštanj.
 Dodani vsi zapisniki sej Sveta KS – posredovano iz tajništva KS Boštanj (vsi zapisniki
od oktobra 2010 dalje so razpoložljivi).
 Povzete aktualne informacije iz spletne strani Občine Sevnica, ki se tičejo KS Boštanj,
oz. krajanov Boštanja (javne razgrnitve in razprave, razpisi, obvestila o delovanju
bazena, vozni redi avtobusa idr.).
 Objavljene informacije / vabila na dogodke, ki so jih posredovala društva (predvsem
Turistično društvo, TVD Partizan, Oktet Jurij Dalmatin in Društvo vinogradnikov).
 Dodane nekatere aktualne informacije in rezultati, ki jih dosega OŠ Boštanj, športniki
iz Boštanja idr., tj. povzeto iz drugih spletnih strani, ki so na voljo.
 Dodana vabila in prispevki za dogodke, ki jih obiščem sam ali dobim informacije od
članov Sveta KS in drugih krajanov (čistilna akcija na Vrhu in v Boštanju, Pohod po
poti A. Umeka Okiškega, otvoritev prenovljene mrliške vežice, vinogradniški pohod,
prednovoletna dogajanja v kraju, koncerti, napovedi veselic in drugih dogodkov,
postavitev defibrilatorjev in demonstracija delovanja, praznik KS ipd).
 V arhivu je za zadnje leto ostalo 31 objavljenih prispevkov (od tega so bili nekateri
brisani, ker niso več aktualni).
 Posodobitev kontaktov za društva iz KS Boštanj.
 Podstrani »Boštanj danes«, »Boštanj nekoč«, »Znamenitosti«, «Boštanjčani«,
»Povezave«, »Pokopališka dejavnost«, »Vodovod«, »Pravilniki« - se niso bistveno
dopolnjevali.
Spletna stran je pomembno sredstvo informiranja krajanov in vseh drugih, ki jih zanima, kaj
se dogaja v Boštanju. Brezplačnega obveščanja o dogodkih, ki so zanimivi za krajane, še
vedno ne izkoriščajo vsi organizatorji (društva). Poziva vsa društva in druge organizatorje, da
napovedi oz. vabila na različne dogodke posredujejo administratorju strani ali tajništvu KS
Boštanj. Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo in kratke reportaže iz različnih dogodkov.
Predsednik se zahvali za poročilo in pove, da je prav g. Milan Simončič tisti, ki skrbi, da
povezave tečejo in se dogodki sprotno ažurirajo.
Župan pove, da je bo potrebno spletno stran Občine Sevnica tehnološko posodobiti, ker ne
podpira sodobne tehnologije. Na spletni strani Občine Sevnica so predvideni zavihki tudi za
krajevne skupnosti, zato bi bilo smotrno, da spletna stran KS Boštanj deluje povezano.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo nagrade za skrbnika spletne strani, Simončič
Milana, v višini 250 EUR neto.
Sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo nagrade po podjemni pogodbi za urejanje
spletne strani Simončič Milanu za leto 2019 v višini 250 EUR neto.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
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Ad 6
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 26.2.2020 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2019 in plane dela za leto 2020.
Člani sveta so na klop prejeli gradivo v obliki tabele, ki prikazuje predlog zneskov sredstev
podeljenih posameznemu društvu. Skupno se je za namen delovanja društev v KS Boštanj
razdelilo 7.250,00 EUR-ov. V znesku je upoštevana tudi naknadno obravnavana vloga
Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj, ki je se pomotoma odložila v predalčnik KS
Boštanj.
Po pregledu gradiva predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je
pripravila Komisija za kulturo in društveno dejavnost. Pri odločitvi za delovanje MPeZ Zvon,
je bila upoštevana tudi vloga za finančno pomoč pri pokritju stroškov prevozna na pevsko
tekmovanje v Mengeš.
PGD Boštanja in Društvo TVD Boštanj se ne financirata iz razdeljenih sredstev.
Dotacija 2020
1.
TENIS KLUB LIJA
2.
LOVSKA DRUŽINA
3.
ŠKD JABLANICA – NOVI GRAD
4.
V.K. BOŠTANJSKI PRIJATELJI
5.
VOKALNA SKUPINA VILINKE
6.
RDEČI KRIŽ, KO BOŠTANJ
7.
DRUŠTVO IZGNANCEV
8.
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
9.
AKTIV ŽENA ŠMARČNA
10.
AKTIV ŽENA BOŠTANJ
11.
ŠKD VEČNO MLADI ŠMARČNA
12.
KŠD LOG
13.
KŠD LUKOVEC
14.
ŽPZ AZALEA
15.
OKTET JURIJ DALMATIN
16.
VOK. SKUPINA CORONA
17.
LJUDSKI PEVCI BOŠTANJ
18.
MEPZ ŽUPNIJE BOŠTANJ
19.
MEŠANI PEVSKI ZBOR ZVON
20.
TURISTIČNO DRUŠTVO BOŠTANJ OB SAVI
21.
AJDA POSAVJE
22.
KUD ANTON UMEK OKIŠKI
23.
KLUB MALEGA NOGOMETA SEVNICA
SKUPAJ

250
250
250
250
425
250
250
250
250
250
250
250
425
425
700
250
425
250
600
250
250
250
250
7.250

Predsednik odpre razpravo. Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom delitve sredstev za redno delovanje
društev za leto 2020 in ga podpira v podani pisni obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
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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:
 Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je bila prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku in
prazniku krajevne skupnosti Boštanj zelo odmevna z bogatim kulturnim programom.
Dobitnika priznanj KS Boštanj sta bila Osnovna šola Boštanj, kot najbolj kulturna šola
v Sloveniji in Ivo Renko, katerega je predlagalo PGD Boštanj. ◊V mesecu marcu so
odpovedane vse kulturne in druge prireditve (OŠ Boštanj) ter občni zbori zaradi
priporočil širjena korona virusa. 21.3.2020 bi imel Ženski pevski zbor Azalea koncert
skupaj z Dijaki srednje turistične in gostinske šole Celje. Na koncertu se bo podelilo
posebno priznanje za delovanje na kulturnem področju, katerega koncept bo izdelal
Tone Zgonec. ◊Tomaž Lisec ponovno izpostavi pešpot (klančina mimo Požar Petra),
ki za pešce ni varna, sploh za starejše občane. Predlagana je bila postavitev držala.
◊Potrebno je urediti jašek pri železniški postaji. ◊Tomaž Lisec poda pobudo, da se
pred izvedbo aktivnosti gradnje kanalizacije v naselju Boštanj, krajane pisno z letaki
in po sredstvih javnega obveščanja obvesti o poteku aktivnosti oz. o morebitnih
zaporah ceste.
 Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da so na svet KS Boštanj podali prošnjo za finančno
pomoč za ureditev sanitarnih prostorov v dvorani kulturnega doma Lukovec, za lažji
dostop invalidov in starostnikov (sedaj so wc-ji v spodnjih prostorih, nove sanitarije se
uredijo v zgornjih prostorih). Za ureditev sanitarij bo potrebna delna rušitev sten in
nova pozidava prostora za sanitarije, napeljava instalacij (voda, elektrika, ogrevanje,
odtoki, keramika in oprema), za čajno kuhinjo pa nakup kuhinjskih elementov in
električnih pripomočkov. ◊Boris Androjna poda pobudo za nakup defibrilatorja, saj le
tega še ni na območju Lukovca in Konjskega.
 Vrh - Okič: Jože Krajnc pove, da so namestili defebrilator na objektu gasilskega doma
Okič. Določena pooblaščena oseba za skrb naprave je Knez Uroš. 29.2.2020 je bil
izveden prikaz uporabe defebrilatorja s strani Zdravstvenega doma Sevnica.
Izobraževanja se je udeležilo 28 krajanov Vrha in Okiča.
 Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so na Kompolju dobili defibrilator. 25. marca
2020 bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica potekala predstavitev
uporabe in namen naprave. ◊Iz participativnega proračuna so odobrena sredstva za
ureditev kritine na večnamenskem domu na Kompolju. Izvajalci so izbrani. Potrebno
se je dogovoriti za termin izvedbe. ◊S strani strokovnih služb Občine Sevnica je bil
izveden terenski ogled uničene ceste na Lisičjih jamah. Krajani so pri urejevanju
ceste pripravljeni pomagati s svojim delom in s svojimi razpoložljivimi stroji.
Predsednik pove, da je predmetna cesta investicija KS Boštanj, predračuni so
pridobljeni. Ko bodo znani potencialni izvajalci storitev, se pristopi k postopku javnega
naročanja. Star asfalt bodo odstranili krajani sami ter uredili brežino ob potoku.
 Konjsko: ◊Janez Stopar opozori, da je potrebno organizirati spomladansko čiščenje
cest za območje Konjsko. ◊Na cesto proti Njivam je potrebno navoziti 3 tovornjake
gramoza.
 Log: ◊Danilo Marin pove, da je je bil pri županu Občine Sevnice organiziran sestanek,
kjer so sodelovali predstavniki vaške skupnosti Log, predsednik sveta KS Boštanj.
Županu Občine Sevnica je bil predstavljen katalog potrebnih investicij za območje
vaške skupnosti Log. Obravnavali so vsi problemi z določitvijo prioritetnega seznama.
 Jablanica, Novi Grad: ◊Na cesti Podzavrh – Novi grad se dogajajo določene
aktivnosti. ◊V zaselku Zavine je potrebno urediti odvodnjavanje cestišča, saj je opaziti
nanos gramoza na travnik Papež Jožeta. ◊Predstavnik Občine Sevnica, g. Rado
Gobec je opravil terenski ogled na tematiko postavitev tabel z imeni zaselkov in
kažipotov. Ogledal si je tudi odsek ceste pri Šintlerju, kjer je potrebno izravnati cestni
ovinek ter križišče pri Šalamon Mitju, ker je en del ceste zelo ozek in predstavlja
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nemogoče srečevanje vozil. Ker se je na tem odseku zgodilo že nekaj nesreč, se
predlaga razširitev cestišča za cca 1 m do 1,5 m. ◊Pri Jožetu Papežu je potrebno
urediti muldo, saj voda iz cestišča zateka na njegovo dvorišče. ◊Saniran je bil
vodovod na Bobnu. ◊Predsednik izpostavi cesto, ki poteka od Lužarja čez Boben do
Đurota, ki preozka za prevoz gasilskega vozila. Nujno je potrebno pristopiti k
pogovorom, da bi se spodnji del javne poti od Mirta speljal na Kremen. Ivan Podlogar
pove, da ta cesta predstavlja tudi težavo pri pluženju v zimskem času.
Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da so imeli sestanek vaškega odbora, kjer so
obravnavali tematiko oz. aktivnosti izvedene v letu 2019. Postavili so štiri letni plan
dela. ◊V nadaljevanju predstavi delovanje mreže defibrilatorjev ter predstavi
delovanje sistema prvih posredovalcev.

Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik preda besedo Vinku Knezu, ki je poročal o glavnih točkah, ki so bile obravnavane
na zadnji seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 4.3.2020.
Predstavljeno je bilo:
- Člani Občinskega sveta so se seznanili s poročilom o delu Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2019,
- Člani občinskega sveta so se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa (SPO) občinskih uprav Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019. Skupni prekrškovni organ je
podal tudi Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto
2019. V letu 2020 imajo namen zaposliti še enega sodelavca, tako da se bo delo
medobčinskega inšpektorata lahko izvajalo tudi izven sedaj določenega delavnika.
- Občinski svet se je seznanil s projektom Strategija in model vzpostavitve različnih
oblik integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. in sprejel sklep, da se Občina
Sevnica vključi v Konzorcij 17. Izpostavljen je problem starajoče se družbe in
predlagane rešitve za oblikovanje sistema integrirane dolgotrajne oskrbe starejših.
- Predstavljen je bil Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za prvo polovico leta 2020.
- KVIAZ – imenovani so bili predstavniki v svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Sevnica, v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica, predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Lakarna
Sevnica.
- Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica.
- Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2019.
- Vprašanja in pobude članov sveta – pohvaljena je bila zasaditev. Podana je bila
pobuda, da se z lipami zasadi območje Globele. Podan je bil na pobudo širitve
odseka od ŽP Boštanj proti mostu Mirna. Podana je bila pobuda o preučitvi prometne
varnosti na prenovljenem cestnem odseku od Boštanja proti CGP. Obravnavana je
bila problematika strelišča Radna. , Na eni od naslednjih sej se bo obravnavala
tematika tretje razvojne osi.
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Ad 9
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Sklep:
 Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri ureditvi
sanitarnih prostorov v dvorani Kulturnega doma Lukovec in posodobitev čajne
kuhinje→ prošnji se odobri v višini 2.000,00 EUR,
 Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri
obnovitvi sejne sobe v GD Boštanj→ prošnji se odobri v višini 2.000,00 EUR.
 Aktiv žena Boštanj / prošnja za dodelitev dotacije za predstavitveno kulinariko
na prireditvi ob kulturnem prazniku in prazniku KS Boštanj 8.2.2020 → prošnji
se odobri v višini 455,00 EUR,
 KŠD Log/ prošnja za finančno pomoč pri nabavi klimatske naprave → prošnji se
odobri 923,61 EUR (Ponudba Cool-Line Županec Boris s.p).
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.04 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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