Številka: 013-0002/2014
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 16. decembra 2014, ob 17.00 uri v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj,
z nadaljevanjem ob 18. uri v mali dvorani TVD Partizana Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Janez Tramte, Alojz Zalašček, Janez Stopar, Ivan Možic, Vinko Knez, Jurij Šlogar, Jože
Udovč, Boris Androjna, Brigita Karlovšek.
Ostali prisotni:
Župan občine Sevnica, Ocvirk Srečko, direktor občinske uprave Košmerl Zvone, Novšak
Roman, Šraj Mira, Judež Tone, Povše Franc, Ivan Snuderl, Lojze Klemenčič, Lojze Rupar,
Janez Levstik, Matjaž Vrisk, Franci Redenšek, Alfonz Žibert, Alojz Knez, Irena Zakšek,
Slavko Zakšek, Robert Kaše, Mitja Udovč, Rado Gobec, Tanja Žibert, Tone Zgonec, Judith
Zgonec, Ciril Udovč, Vesna Vidic Jeraj, Gašper Dolničar, Milan Simončič, Jože Bizjak, Mirko
Hribar, Jelka Bec, Alojz Udovč, Lisec Matija.
Odsotni člani sveta: Lisec Tomaž, Glušič Igor.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Seja sveta se je pričela v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj, kjer so zbrani člani KS Boštanj
obravnavali 1. in 2. točko dnevnega reda. Seja se je nadaljevala ob 18. uri v mali dvorani
TVD Partizana Boštanj, kjer so se obravnavale 3. 4 in 5. točka dnevnega reda.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
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. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2015,
3. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2014,
4. Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov,
5. Razno.
Razprave ni.
Sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v vsebini kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2015

Predsedujoči članom sveta predstavi Predlog finančnega načrta za leto 2015. Na začetku
predstavi prihodkovno stran plana, kjer so predvideni prihodki od kvote iz občinskega
proračuna v znesku 100.239,00 EUR za investicijski del in 20.227,08 EUR za delovanje. Iz
naslova vodarin in grobnin je planiran prihodek 70.000,00 EUR, prihodki od nakazanih
sredstev občanov 8.000,00, ostala sredstva v znesku 619,94 EUR, ki se nanašajo na
najemnine, kabelske TV in obresti. Skupna vrednost vseh prihodkov je planirana v znesku
199.050,00 EUR.
V nadaljevanju predsednik predstavi še odhodkovni del finančnega načrta:
 Delovanje krajevne skupnosti v znesku 26.300,00 EUR,
 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v znesku 83.550,00 EUR,
 Cestna razsvetljava v znesku 2.000,00 EUR,
 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v vrednosti 54.200,00
EUR, kamor sodijo stroški vzdrževanja vodovodov in delovanje pokopališke
dejavnosti. V letu 2015 je poleg rednih stroškov planirana tudi zamenjava oken na
mrliški vežici v Boštanju.
 Kultura, šport in nevladne organizacije v znesku 35.000,00 EUR. Iz tega zneska se
pokrivajo dotacije za delovanje aktivnim društvom na območju KS Boštanj, kakor tudi
za posamezno obravnavanje prispelih vlog. V prvem kvartalu leta 2015 je načrtovana
tudi adaptacija Gasilskega doma, za kar je predvidenih 15.000,00 EUR sredstev.
Na koncu predstavitve finančnega načrta predsednik pove, da se bodo za aktivnosti 2015
dogovarjali na podlagi zaključnega računa 2014.
Predsednik odpre razpravo.
Jurij Šlogar spregovori da je zasledil predlog interventnega zakona, ki predvideva med
ostalim zmanjšanje sredstev za občine in ukinja pravni status krajevnih skupnosti. Po
predlogu tega zakona se vse naloge in finančna sredstva prenesejo na občine. Člani sveta
krajevne skupnosti bi po tem zakonu bili samo posvetovalno telo. Poda predlog, da se na
občinskem svetu predlaga in zavzema stališče za obstoj krajevnih skupnosti kot pravnega
telesa.
Po tej končani razpravi člani sveta sprejmejo sklep.
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Boštanj se je na 3. redni seji dne 16.12.2014 seznanil z
dokumenti finančnega načrta Krajevne skupnosti Boštanj za leto 2015 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da je v planu selitev pošte v trgovski center
Mercator v Boštanju, ki naj bi se izvedla v mesecu marcu 2015. Njeno delovanje bo prevzela
Lindič Cvetka. Cene storitev ostajajo nespremenjene.
Po razpravi med člani KS, člani podajo stališče, da ta poslovna odločitev ni pravična do
krajanov.
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Brigita Karlovšek izpostavi problematiko projekta Slovenskih železnic za vzpostavitev
digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju. Zasledila je, da bi del
projekta potekal tudi čez naselje Kompolje. Ker je mnenja, da je omenjeni projekt škodljiv za
prebivalce, apelira, da se trasa prestavi na manj naseljeno območje. Po razpravi zaključijo,
da bo Vinko Knez predmetno težavo vzpostavil in podal vprašanje na seji občinskega sveta.
Janez Stopar izpostavi težavo pri sporočanju odgovornim službam v primeru poledenelosti
posameznih odsekov cest, ker je že prišlo do poledice, cest pa ni posipal nihče. Predsednik
razloži, da je za zimsko službo glede javnih poti odgovorno podjetje Gradnje d.o.o., za ostale
lokalne ceste pa Komunala Sevnica. Glede načina komuniciranja med krajani in odgovornimi
bo predsednik podal vprašanje na seji občinskega sveta.
Po zaključku prvega dela 3. redne seje KS Boštanj, kjer sta se obravnavali 1. in 2. točka
dnevnega reda, se vsi prisotni prestavijo v malo dvorana TVD Partizana Boštanj.
Ad 3
Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2014
Predsedujoči v svoji sredini pozdravi župana Občine Sevnica in vse ostale goste, katere tudi
povabi na kratko druženje po končani seje. V nadaljevanju predstavi poročilo o izvedenih
investicijah v letu 2014.
Največ investicijskih sredstev je bilo vloženih v posodobitev cestne infrastrukture. V letu 2010
je naselje Boštanj dobilo novo pešpot z javno razsvetljavo, ki povezuje novo naselje in
zgornji del Boštanja s pločniki pri OŠ Boštanj, zasajena so bila drevesa na odsekih od cerkve
proti Novšak Hildi, pred Gasilskim domom Boštanj in ob pločnikih pri OŠ Boštanj,
posodobljen je bil odsek z novo asfaltno prevleko od kapelice v Dolenjem Boštanju do
Kogovška. Proti Vrhu pri Boštanju smo se v tem letu popeljali po novem, težko pričakovanem
asfaltu. Sredstva so bila vložena v makadamsko ureditev cest po celotni krajevni skupnosti,
največji delež pa na Logu za odsek Možic – Lakner in Cerov breg.
Leto 2011 je bilo zaznamovano z rekonstrukcijo in asfaltacijo 1.100 metrov dolgega odseka
na Vozenku in v Lazah na odseku Gavžna Gora – Rak. Makadamsko je bil urejen ravninski
del na cesti Gabrje – Križ in asfaltirane klančine v skupni dolžini 500 metrov. Dela so se
pričela tudi na Radni na odseku od regionalne ceste do podjetja Siliko z izgradnjo pločnika in
javno razsvetljavo.
Leto 2012 si bomo zapomnili po celoviti prometni ureditvi 1. faze projekta rondo Povše –
vključno z rondojem Teraž, ki je zajemala rekonstrukcijo cestišča, izgradnjo hodnika za
pešce, javno razsvetljavo in ureditev kanalizacijskega omrežja ter po izgradnji novega
betonskega mostu na reki Mirni. Rekonstruirana in asfaltirana je bila javna pot Poganka in
javna pot proti cerkvi na Logu ter izvedene prve aktivnosti za makadamsko ureditev cestnega
odseka na Lukovcu – čez Kavc. Na področju hortikulture so bile izvedene ureditve za
dokončanje zasaditve ob pločniku pri OŠ Boštanj, ob cesti proti pokopališču in na spodnji
strani parkirišča na pokopališču Boštanj. Dolgotrajno zimsko obdobje 2012 – 2013 je pustilo
globoke sledi na cestah in v proračunu, vendar smo kljub vsemu zaključili makadamska dela
na cestnem odseku Lukovec – čez Kavc, z asfaltno prevleko smo izboljšali cestno povezavo
na javni poti od Veternika do Klavsa in odcepa Veternik – Reber. Sočasno je bila delno
sanirana z novim asfaltom tudi javna pot na Kremenu. Na Logu so se krajani razveselili
posodobljenega cestnega odseka Goli Vrh – odcep Selak, na Jablanici pa posodobljenega
odseka Jablanica – Dobje. Dela pa so se nadaljevala tudi v sklopu prometne ureditve
Boštanja na odseku od rondoja pri Teražu od bara Tinca. Občina je finančna sredstva
namenila tudi sanaciji plazu na lokalni cesti Radna – Lukovec in nadaljevanju asfaltnih del na
lokalni cesti Križ – Plavne.
V letu 2014 so bila proračunska sredstva krajevne skupnosti in občine vložena v cestno
infrastrukturo na območju Vrha na odseku Dobje – Orehovec z asfaltacijo ceste, Boštanja na
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odseku od pokopališča Boštanj do VH Boštanj z rekonstrukcijo cestišča in izgradnjo hodnika
za pešce, preplastitvijo v Kozji vasi in Apneniku ter asfaltacijo na lokalni cesti Križ.
K večji prometni in splošni varnosti pa prispeva tudi javna razsvetljava, ki je bila zgrajena na
pokopališču Boštanj – spodnje parkirišče, ob pločniku pri OŠ Boštanj vključno s pešpotjo v
novo naselje, na odseku proti Radni, na cestnem odseku od pokopališča Boštanj do VH
Boštanj ter od rondoja Povše do bara Tinca, celovita ureditev javne razsvetljava na Logu ter
osvetlitev prireditvenega prostora za Gasilskim domom Boštanj.
Pomemben prispevek h kvaliteti bivanja naših krajanov daje poleg cestne infrastrukture tudi
kakovostna vodooskrba in izgradnja kanalizacijskih omrežij. Tako smo v letu 2010
vodovodno in elektro povezali vrtini B-2 in B-4 v Grahovici ter zgradili povezovalni vod za
naselje Radna. Svojemu namenu je bila predana centralna čistilna naprava na Logu in
podpisana pogodba med občino in izvajalcem za izvedbo projekta kanalizacija Log. V
naslednjem letu je bil na Logu zaključen projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja s
priključitvijo na čistilno napravo, vzporedno pa so bile izvedene še asfaltacije posameznih
cestnih odsekov in ulic v naselju, položitev cevi za optični kabel, posodobitev vodovoda,
razširitev javne razsvetljave in ureditev potoka Mivka. S strani Komunale je bila zaključena
investicija priključitve vodovoda Apnenik na vodovodni sistem Boštanj – levi breg. V letu
2013 je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje na območju Boštanja in Radne, Komunala
Sevnica je zgradila vodovodno povezavo od VH Laze do obstoječega vodovoda Konjsko,
zgrajena je bila tudi vodovodna povezava vodovoda Vrh na javni vodovod Boštanj. Celovito
se je pristopilo k obnovi in rekonstrukciji dotrajanih vodovodnih povezav na sistemu Boštanj –
levi breg v skupni dolžini 6 kilometrov. Oba vodna vira, ki oskrbujeta kar nekaj naselij v naši
krajevni skupnosti, tudi ob največjih obremenitvah delujeta brezhibno, povprečno s polovično
zmogljivostjo, kar daje zagotovilo za zadostno količino tudi za prihodnja obdobja.
Na območju celotne krajevne skupnosti so se v letu 2011 pričela dela za izgradnjo
širokopasovnega omrežja, v prvi fazi so se gradili primarni vodi, nato pa sekundarni vodi, ki
so pripeljani do hiš naročnikov. Vsa gradbena dela, ki so potekala po cestni infrastrukturi, so
bila primerno zaključena in sanirana. V letu 2013 in 2014 pa so se pričele postopne
priključitve naročnikov na optično omrežje, ki končnemu uporabniku nudi izboljšano
kvalitetno storitev telefona, televizije in interneta.
Naša pozornost v 4-letnem mandatu je bila usmerjena tudi v obnovo sakralnih objektov –
izgradnja cerkve na Šmarčni in Kovačevem hribu, zunanja obnova cerkve na Topolovcu in
Lukovcu ter v obnovo večnamenskih objektov v naši krajevni skupnosti – obnova doma TVD
Partizana Boštanj z okolico, postavitev ograje na igrišču na Kompolju, izgradnja športnega
igrišča pri OŠ Boštanj z ureditvijo okolice, zamenjava vrat in oken na večnamenskem objektu
na Logu, asfaltacija dvorišča pred Domom krajanov na Okiču ter ureditev podstrešnih
prostorov, obnova in dozidava Gasilskega doma Boštanj ter izgradnja balinišča.
Na področju pokopališke dejavnosti in infrastrukture je bila največja pozornost usmerjena k
celovitemu pristopu obnove pokopališča Boštanj z ureditvijo povezovalnih poti in osrednjega
dela pokopališča, izvedena je bila asfaltacija spodnjega parkirišča in urejena vegetacija
(odstranitev poškodovanih cipres, nova zasaditev na zunanjem delu škarpe, ozelenitev
osrednjega dela na starem delu pokopališča).
Vsa leta je bilo aktivno dogajanje tudi na kulturnem in društvenem področju. Krajevna
skupnost del svojih sredstev namenja delovanju društev, ki s svojim delom prispevajo k
družbenemu utripu v kraju, povezovanju krajanov, promociji kraja in ohranjanju starih
običajev. DŠR Partizan Boštanj je ob obeležitvi obletnic začetka gradnje doma in sokolskega
gibanja izdalo priložnostno brošuro o domu TVD Partizana Boštanj z naslovom »Športni duh
Boštanja praznuje«, za potrebe prireditev je bila s strani KS nabavljena clavinova,
postavljene so bile informativne turistične table o učni poti Azaleja, nabavljena so bila otroška
igrala, ki so postavljena pred OŠ Boštanj, sofinancirana je bila ureditev zemljišča za
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postavitev kozolca na Jablanici, ki nudi zatočišče za nadaljnje uspešno delovanje ŠKD
Jablanica – Novi Grad. Več društev je v našem 4-letnem mandatu obeležilo tudi okroglo
obletnico delovanja – 10. let Pevskega zbora Azalea, 40. let Društva vinogradnikov Sevnica
– Boštanj, 20. let Aktiva žena Boštanj, 50. let Okteta Jurij Dalmatin, 60. let Društvo za
športno rekreacijo Partizan Boštanj in 90. let Gasilskega društva Boštanj. Pomemben člen pri
povezovanju društev, krajanov in promociji kraja pa bo imelo tudi lanskoletno ustanovljeno
Turistično in hortikulturno društvo Boštanj, pod okriljem katerega bo potekala organizacija že
tradicionalnih prireditev in srečanj v KS Boštanj (pohod po učni poti Azaleja, prireditev Veselo
v pomlad, čistilne akcije, …).
Posameznikom in društvom so bila za njihov prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju krajanov, razvoju in ugledu krajevne skupnosti ter občine Sevnica
podeljena krajevna in občinska priznanja.
Dobitniki priznanja – plakete krajevne skupnosti so bili: Knez Branko iz Loga, Pernovšek
Boris iz Dolenjega Boštanja, Habinc Marija in Anton iz Lukovca, Imperl Janez iz KŠD Log,
Košak Franc in Milka iz Dolenjega Boštanja, Aktiv žena Boštanj in Kodeh Janez iz Vrha.
Zahvala za prepoznavno in uspešno delo v kulturi sta prejela Bec Tine in zborovodja Pfeifer
Jože.
Dobitniki priznanja Občine Sevnice so bili: Šraj Mira iz Boštanja, Knez Vinko iz Šmarčne,
Novšak Neža iz Lukovca, Bec Jelka iz Boštanja, Oktet Jurij Dalmatina, PGD Boštanj in DŠR
Partizan Boštanj.
Ob zaključku našega mandatnega obdobja še enkrat poudari, da so bile vse sklicane seje
sklepčne, kar kaže, da so člani sveta svojo nalogo zastopanja v svetu krajevne skupnosti
vzeli z vso resnostjo in odgovornostjo, kar se kaže tudi v številu uspešno izpeljanih investicij.
Tudi v bodoče si želi, da bi svet krajevne skupnosti deloval kvalitetno in učinkovito ter
odgovorno sprejemal svoje odločitve, ki se bodo kazale pri razvoju in napredku kraja,
investicijah v dobrobit krajanom, promociji kraja, povezovanju ljudi, spodbujanju kulturne,
športne in društvene dejavnosti ter v celostnemu razvoju krajevne skupnosti.
Ad 4
Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov
Sledi pozdrav s strani župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, ki zbranim predstavi
prihajajoči investicijski ciklus glede na načrtovani proračun. Samo realizacijo preteklega
obdobja pa ocenjujejo kot dobro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

 Načrtovanje prometne ureditve ob državnih cestah, ki zajemajo:
ureditev pločnika »Obala« (odsek od lokala na obali do trgovine Extraform –
projektna naloga je že potrjena s strani DRSC in Občine Sevnica,
povezovalne poti v Dolenjem Boštanju – rondo pod železniškim mostom – Extraform projektna naloga je že potrjena s strani DRSC in Občine Sevnica,
povezovalne poti v Dolenjem Boštanju (Extraform – most čez Mirno – Hofer in brv
Radna) - projektna naloga je že potrjena s strani DRSC in Občine Sevnica,
pločnik Hofer – most Čez Mirno z ureditvijo križišča LC za Siliko in AP – izdelan IDZ,
v pripravi PZI,
rondo pri HE Boštanj z ureditvijo priključne LC v Boštanju – projektna naloga je v
potrditvi na Direkciji RS za ceste (DRSC),
povezovalna pot Globela – Graščina Boštanj - projektna naloga je že potrjena s strani
DRSC in Občine Sevnica.
 Ureditev občinskih cest v Dolenjem Boštanju, ki zajemajo:
obnovo odsekov občinskih cest od Extraform do Panorame in navezav na Globelo ter
most čez Mirno. Predvidena je ureditev križišč, vozišča in dograditev manjkajočih
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odsekov pločnikov. Za predvidene projekte je PZI že v izdelavi. Predstavi slikovni
material teh najbolj potrebnih ureditev – posodabljanje Boštanja.
-

-

-

-

 Sanacije cest, ureditve plazov po neurjih
Trajne sanacije po letošnjih naravnih nesrečah ni bilo mogoče zaključiti, saj je
ocenjena škoda prevelika.
 Kolesarske steze
Vzpostavljene kolesarske steze dobro delujejo, ljudje jih koristijo in prav je, da se že
danes načrtuje projekte, ki bodo v prihodnjih letih postopoma realizirani. Da bi razvili
kolesarsko omrežje kot celoto, se je Občina Sevnica pridružila projektu SAVA-KRKA
BIKE. Projekt načrtuje povezave obstoječih in izgradnje novih državnih kolesarskih
povezav. To je skupna pobuda 14 občin Posavja in Dolenjske, projekt koordinirata
regionalni agenciji (RRA Posavje in RC Novo mesto). Za projekt so pripravljene
strokovne podlage z investicijskim elaboratom. Za kolesarske steze je uporabljen
koridor ob Savi. Idejna zasnova je narejena, da le ta poteka po obeh bregovih reke
Save zaradi intenzivne poselitve tudi v Boštanju in na Logu.
 Gradnja optičnega omrežja
Zgrajenih je cca 2400 hišnih priključkov, cca 1400 gospodinjstev to najsodobnejše
omrežje že uporablja. Glede na dosedanja naročila bo v sklopu projekta gradnje
optičnega omrežja skupaj zgrajenih 2700 priključkov. Ob upoštevanju priključkov še
na drugih omrežjih, bo imelo dostop do širokopasovnega omrežja 70% vseh
gospodinjstev v občini Sevnica.
 Mreža javne vodooskrbe v KS Boštanj
Po vseh investicijah, ni večjih območjih vasi ali zaselkov, ki bi trpele sušo. S
koriščenjem razvojnih sredstev za okoljsko infrastrukturo se je veliko območij
uspešno uredilo, v prihodnje pa se bodo uredila še manjša neurejena območja.

-

 Naselje Dvorec
Dolg podjetja Infra in Hess za ureditev poplavne varnosti zaselka. Aktivnosti v
predmetni zadevi napredujejo, saj že pridobljeno gradbeno dovoljenja.

-

 Obrtna cona v Dolenjem Boštanj
Župan ocenjuje, da se bo težava poplavljenih kleti v doglednem času razrešila
podobno kot na Dvorcu.

-

-

 Log - Radna
Cilj je vzpostaviti povezovalno pot med Radno in Logom.
 Prostorsko načrtovanje v Boštanju in okolici
OPPN stanovanjska soseska Boštanj – Sv. Križ (izdelan je geodetski načrt, v teku
postopek izbora izdelovalca OPPN, aktivna komunikacija z lastniki zemljišč),
Zazidalna cona »lešniki« - potrebuje samo projekt za izvedbo komunalne
infrastrukture, ki so z OPPN zazidljive,
Poslovna gradnja – PC pri HE Boštanj (stečajni upravitelj podjetja, ki je bilo prej
lastnik prodaja zemljišče, ki ima vso komunalno opremo za gradnjo v poslovni coni,
Poslovna gradnja – PC Boštanj (pod Radno) - to območje je po OPPN-ju zazidljivo in
ni več v poplavnem območju,
OPPN Lidl – izvedena je prometna študija, ki bo recenzirana v začetku leta 2015, v
izdelavi je OPPN (pomembna pridobitev bo rondo proti Orehovem).
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-

-

 Energetska sanacija OŠ Boštanj
V prihodnjem letu 2015 bo to osrednji projekt, ki bo ob izdatnem sofinanciranju
zmanjšal porabo ogrevanja in povečal kvaliteto bivanja v šolskih prostorih.
 Bogato društveno življenje v Krajevni skupnosti
V KS Boštanj delujejo veliko društev, ki jim je potrebno pomagati tudi v nadalje.

Župan, Srečko Ocvirk se Svetu krajevne skupnosti in vsem zbranim zahvali za pozornost in
poda optimistične besede za prihodnost.
Predsedujoči se zahvali županu za spodbudne besede in zbrane goste povabi k besedi.
Šraj Mira pozdravi vse zbrane v imenu PGD Boštanj in pove, da so imeli veliko investicijo pri
obnovi gasilskega doma. Ob tej priložnosti zahvali sodelovanju občine Sevnice in Krajevne
skupnosti Boštanj za realizacijo projekta v upanju po nadalnjem sodelovanju.
Župnik Fonzi Žibert se zahvali vsem za dobro sodelovanje, kajti le sodelovanje krajanov in
institucij je ključ do uspeha. Prisotnim predstavi nov koledarček in vsem zaželi lepe praznike.
Roman Novšak se zahvali za podporo svetnikom in županu za prejeto priznanje društvu TVD
Partizan Boštanj.
Predsednik Udovč pove, da so prostori v sklopu TVD Partizana zelo dobro izkoriščeni.
Prepričan je, da bo tako tudi s prostori v gasilskem domu, saj je povpraševanje društev za
koriščenje prostorov že zelo veliko.
Jurij Šlogar se zahvali županu za sodelovanje pri projektu izvedbe kanalizacije na Logu.
Župana sprašuje glede obljubljene gradnje mostu čez Savo na Logu. Poda svoje stališče
glede ukinitve pravnega statusa krajevnih skupnosti in apelira k nadalnjemu obstoju krajevnih
skupnosti.
Župan glede mostu odgovori sledeče. Ta most je bil zapisan v protokol v dogovor med
občino in državo. Občina Sevnica je pripravila prostorski načrt za rešitev mostu, ki je bil
potrjen in predan Direkciji za ceste kot nosilcu in investitorju projekta. Most Log je še vedno v
načrtu razvojnih programov. Ker pa Direkcija za ceste nima potrebnih sredstev, se ne ve,
kdaj bo projekt dokončan, saj je opustila skoraj vse investicije. Župan je užaloščen, ker
železniški koridor Ljubljana - Zagreb ni na prioritetni listi razvoja železniških koridorjev, ker je
bil tudi eden od virov financiranja ukinjanja nivojskih prehodov zaradi česar bi se ta most
gradil. V državnem proračunu 2015-2016 ni realnega vira financiranja za projekt mostu na
Logu.
Glede ukinjanja pravne subjektivitete župan pojasni, da so imeli v Šentjurju vseslovensko
srečanje županov, katerega tema pogovora je bil proračun za leto 2015. Kot je znano, je
vlada predvidela enega izmed ukrepov ukinitev pravne subjektivitete manjšim javnim
zavodom. Na tem srečanju so prisotni župani podpisali, da odstopajo od tega predloga.
Stališče župana Srečka Ocvirka je, da je ta ukrep kratkoviden, saj se morajo vse naloge na
lokalni ravni opravljati nemoteno, zato v ukrepu ne vidi možnosti prihrankov.
Predsednik se zahvali županu in vsem prisotnim ter jih povabi v večjo dvorano, kjer se je
nadaljevalo druženje.
Seja zaključena ob 19.00 uri.
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Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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