Številka: 0133 – 0004/2016
ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 23. februarja, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Jure Šlogar, Brigita Karlovšek, Alojz Zalašček, Janez Tramte, Vinko Knez,
Možic Ivan.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Milan Simončič,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Lisec Tomaž, Igor Glušič, Janez Stopar, Androjna Boris– opravičeno odsotni
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 7 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 9. redne seje sveta z dne 17.11.2015 in zapisnika
10. redne – novoletne seje z dne, 11.12.2015,
3. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2015,
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. Predstavitev projekta obnovitve mrliške vežice na pokopališču Boštanj,
8. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
10. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 17.11.2015 in zapisnika 10.
redne – novoletne seje z dne, 11.12.2015
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnika 9. redne seje z dne 17.11.2015 in zapisnika 10 redne – novoletne
seje z dne, 11.12.2015 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na spletni strani KS
Boštanj.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 3
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
12.3.2015 do 19.2.2016.
Spletna stran www.ks-bostanj.si je bila v omenjenem obdobju dostopna in delujoča, brez
izpadov. Ponudnik spletnega prostora Webicom je celo leto zagotavljal kakovostno storitev.
Spremembe, ki so izvedene na spletni strani od zadnjega poročanja (marec 2015) so:
- Dodana vsa obvestila, vabila, napovedi, slikovni material idr., posredovano iz strani
tajništva KS in društev. Dodane aktualne informacije iz drugih spletnih strani; Občina
Sevnica (razpisi, obravnave, obvestila ipd.), Komunala Sevnica, OŠ Boštanj. Skupaj
okoli 40 prispevkov. Po izteku veljavnosti odstranjeno, ali arhivirano na podstrani
»ARHIV NOVIC«, če je zadeva še aktualna.
- Dodani zapisniki sej sveta KS (7).
- Dodane reportaže na podstrani »DOGODKI«:
• 14. februar 2016: Kulturni praznik in praznik KS Boštanj
• 16. januar 2016: 3. Mišjakov večer,
• 13. november 2015: Postajališča kot manjše, a prav tako pomembne
pridobitve,
• 4. november 2015: Otvoritev cestnega odcepa v Dolenjem Boštanju
• 15. september 2015: Pohod po naravoslovni poti Azaleja Boštanj,
• 25. april 2015: 15. pohod društva vinogradnikov,
• 16. april 2015: Koncert seksteta Sonček in kvinteta Boštanjski prijatelji,
• 21. marec 2015: 2. Mišjakov večer.
- Podstran »DRUŠTVA«:
• Obnovitev kontaktnih oseb in naslovov društev
• Dodano »Vokalna skupina Triola«,
- V spomin: Roman Novšak
Milan Simončič pove, da je tudi statistika ugodna, saj se je povečalo število uporabnikov,
ki obiščejo spletno stran KS Boštanj. 93% je dostopov iz Slovenije. 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). Opazi, da se več dogodkov v Boštanju realizira
brez predhodne napovedi na spletni strani. 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.
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Predsednik se zahvali za poročilo in pove, da je prav g. Milan Simončič tisti, ki skrbi, da
povezave tečejo.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za skrbnika spletne strani,
Simončič Milana, v višini 200 EUR neto.
Sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po avtorski pogodbi za
urejanje spletne strani Simončič Milanu za leto 2016 v višini 200 EUR neto.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). Sklep sprejet.

Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2015
Dokumenti zaključnega računa so bili članom sveta KS posredovani v gradivu ob vabilu na
sejo. Realizacija na prihodkovni strani je znašala 223.625,62 EUR, na odhodkovni strani pa
223.088,41 EUR. Večinski del na prihodkovni strani so prejeta sredstva iz občinskega
proračuna za investicije, ki je v letu 2015 povečana za 25.000,00 EUR, ki so nastali od
prodaje dela večnamenskega objekta na Logu. Iz občinskega proračuna so prejeta tudi
sredstva za tekoče delovanje KS. KS Boštanj ima prihodke tudi od lastne dejavnosti in sicer
večjo postavko predstavljajo prihodki od vodarine in grobnin. Nekaj izrednih prihodkov je bilo
tudi iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj (okvare na vodovodih). Predsedujoči
preleti posamezne postavke in konte na odhodkovni strani ter poda dokumente v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 11. redni seji dne 23.02.2016 obravnaval vsebino zaključnega
računa za leto 2015 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). Sklep sprejet.
Ad 5
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 11.02.2016 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2015 in plane dela za leto 2016. Na prvi
del seje so bili povabljeni tudi predstavniki delujočih društev v KS Boštanj, ki so se v veliki
meri odzvali.
Člani sveta so na klop prejeli gradivo v obliki tabele, ki prikazuje zneske sredstev podeljenih
posameznemu društvu. 4 društva, ki v letošnjem letu obeležujejo okrogle obletnice bodo
prejela po 450,00 EUR, druga društva prejmejo dotacije za delovanje glede na aktivnosti in
sicer 1 društvo prejme 250,00 EUR, 1 društvo prejme 200,00 EUR, 11 društev prejme po
230,00 EUR in 8 društev po 180,00 EUR (društvu Klub boštanjske mladine je pod opombo,
plačilo z zadržkom). Iz poročila za leto 2015 in plana za leto 2016 ni razvidna prireditev ali
aktivnost, ki bi bila v dobrobit širše skupnosti. Sredstva se po mnenju komisije nakažejo šele,
ko bodo v letu 2016 pripravili kakšno množično aktivnost in o njej tudi ustrezno obvestili
javnost.
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Po pregledu gradiva predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je
pripravila Komisija za kulturo in društveno dejavnost.
Predsednik odpre razpravo.
Brigito Karlovšek je zanimalo delovanje društva AJDA Posavje. Predsednik obrazloži, da je
to vseposavsko društvo, ki ima svoj sedež na naslovu Boštanj 30 in se ukvarja z aktivnostmi
promoviranja biološko dinamičnega gospodarjenja. Vršijo tudi predavanja v prostorih TVD
Partizan Boštanj.
Knez Vinko pravi, da zaupa presoji komisije glede dodelitve sredstev posameznim društvom.
Predsednik članom obrazloži tudi, da so iz tega seznama izvzeti društvi PGD Boštanj in TVD
Partizan. Ti dve društvi se financirata iz drugih virov zaradi svoje narave poslovanja.
Krajevna skupnost Boštanj delovanje društev podpira in primere obravnava posamezno po
potrebi.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom delitve sredstev za redno delovanje
društev za leto 2016 in ga podpira v podani obliki.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 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. Se pa je zaradi neurejenosti pokopališke
dejavnosti na Logu pritožil Šlogar Jure. Predsednik poda mnenje, da bi bilo na temo ureditve
pokopališke dejavnosti na Logu sklicati sestanek, katerega bi se udeležil tudi župan Občine
Sevnica.
Sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil stroške odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče Log v
letu 2015 v znesku 761,95 EUR. Odboru za pokopališko dejavnost Log se izstavi
zahtevek za poravnavo nastalih stroškov.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). Sklep sprejet.
Ad 7
Predstavitev projekta obnovitve mrliške vežice na pokopališču Boštanj
Predsednik člane sveta seznani, da je g. Virtič Marko izdelal idejno zasnovo obnovitve
mrliške vežice v Boštanju na pobudo vaškega odbora Boštanj, saj je le-ta mnenja, da je
objekt nujno potreben zamenjave kritine. Na srečanju VO Boštanj se je porodila tudi ideja, da
se objekt mrliške vežice posodobi oz. dogradi, saj je le-ta ugled kraja samega. Ker so posegi
obnove objekta kar veliki, je potrebno za gradnjo izdelati projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki je že v fazi izdelave. Projekt PGD po predračunu projektanta znaša 4.000,00
EUR in bo izdelan do konca 1. polletja leta 2016. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo
izdelala podrobna finančna konstrukcija investicije, da se lahko oceni ali bo realizacija
investicije možna še v letu 2016. Po predhodnem mnenju projektanta naj bi ta znašala od
50.000 EUR do 60.000 EUR.
Sklep:
Svet KS Boštanj je seznanjen z aktivnostmi okrog projekta posodobitve mrliške vežice
Boštanj in se z njimi strinja.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). Sklep sprejet.
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Ad 8
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 so bile uspešno izvedene prireditve in sicer:
Ponovitev božično novoletnega koncerta godbe Sevnica, Mišjakov večer, Kulturno
krajevni praznik. Vse prireditve so bile izvedene v prostorih TVD Partizan Boštanj. ◊
4.3.2016 ob 18. uri bo v prostorih TVD Partizan potekal občni zbor, kjer so bo
formiralo novo vodstvo društva. Na občni zbor povabi tudi župana Občine Sevnica. ◊
Zimska služba poteka relativno dobro, manjše težave povzroča odsotnost
komunalnega delavca. Uvaja se že nov delavec. Opravljen je bil terenski ogled cest v
KS Boštanj, na katerem je ugotovljeno, da so mulde in propusti v slabem stanju. V
mesecu marcu se zadeve uredijo. Ogled je bil opravljen tudi na Jablanici in Križišču
(poškodovan most). ◊ Alojz Zalašček izpostavi problematiko glede prevelike količine
mešanih odpadkov, ki nastajajo na ekološkem otoku v Globoškem, zato predlaga
dodaten zabojnik za mešane odpadke. Komunala odpadke sicer odvaža redno,
vendar kljub temu nastaja težava, saj veliko ljudi dostavlja razne komunalne odpadke.
∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Janez Tramte opozori, da se je pri izvajanju zimske službe
poškodoval znak Slepa ulica. Glede reklamacije jaškov na odseku ceste Križ –
Plovna še ni bilo podanega odgovora.
∗ Kompolje: ◊ g. Brigita Karlovšek opozori, da po potrebno težave, ki nastajajo na strugi
Kobilskega potoka rešiti z Infro. Nivo vode je zelo visok, nastajajo tudi naplavine. ◊
Potrebno je pogledati jašek v Lisičjih jamah. ◊Od Revinška do Šobra se pojavljajo
luže, posledica asfaltacije Kompolje. ◊Na Mrtovcu je zaradi odvoza posekanega
drevja cesta razpokana. Predsednik komentira, da se gozdarji ne držijo reda gleda
poseka dreves oz. odvoza le-teh. Potrebno bo razmisliti kako se sočiti s to težavo.
∗ Vrh: Ivan Možic pohvali očiščenost propustov.
∗ Šmarčna: ◊ Vinko Knez opozori, da poškodba poti skozi polje ni dokončno sanirana,
zato je potrebno Infro spomniti, da se opravi po poti posutje s peskom.
∗ Log: ◊ Adaptacija sanitarij v večnamenskem objektu na Logu so v teku.
Na navezavo aktivnosti investicije preureditve sanitarij v večnamenskem domu na Logu
komentira tudi predsednik, ki pove, da se sredstva v znesku 25.000 EUR, ki so bila
pridobljena od prodaje dela objekta investirajo nazaj v območje vaškega odbora Log.
Ad 9
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Za iztočnico predsednik preda besedo županu Občine Sevnica.
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se ni osredotočil le na zadnjo sejo Občinskega sveta,
ampak na vso aktualno tematiko.
Delo v Občini Sevnica in posledično tudi v krajevni skupnosti je v letu 2016 v precejšnji meri
načrtovano, vsi detajli še niso zaključeni. V samem proračunu so zajete naslednje ureditve:
-

Ureditev ceste Kogovšek – Panorama. Zaradi preprečitve težav pri izvedbi je
potrebno najprej izvesti zakoličbo s postavitvijo mejnikov.
Pločnik od Hoferja do mostu čez Mirno, čaka se dokončanje projekta.
Predvideva se več pešpoti, ki nadomeščajo pločnike od rondoja mimo Obale proti
Mirni. Zadeva je negotova, saj ob želeni pešpoti ob železnici ARSO ne izda soglasja.
Od Mirne proti brvi čez Savo je projektna dokumentacija dokončana.
Od Radne proti Logu je projektna dokumentacija v izdelavi.
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-

-

-

-

-

-

Projektna dokumentacija za odsek JP do mosta čez Mirno od Extraforma proti mostu
čez Mirno – obstaja projektna naloga in ponudba. Potrebno bo urediti prehod čez
železnico in križišče pri železnici skladno s pogoji soglasodajalca Slovenske
železnice.
Plovba Sava – tečejo aktivnosti – vodno soglasje za koriščenje priveza v fazi
pridobivanja.
Na zadnji seji občinskega sveta je bil obravnavan OPPN Sveti Križ. Ta projekt gre z
drobnimi a vztrajnimi koraki naprej. Na javni obravnavi je bilo kar nekaj pripomb.
Dinamika napredka projekta je v največji meri odvisna od lastnikov zemljišč.
V obrtni coni bo potrebno narediti prostorska načrtovanja v delu pod Mobicom.
Investitor je znan. Investitor je tudi naročnik oziroma partner v tem OPPN.
Energetska sanacija OŠ Boštanj je zaključena. Postavljena so tudi igrala za fitnes v
naravi.
V poslovni coni ob HE Boštanj se vršijo dražbe za prodajo parcel, prav tako na Logu.
Obrtna cona Boštanj – kleti, ki so bile poplavljene so v razmerju do podjetja Infra v
reševanju, načeloma naj bi teklo naprej po načrtu.
Projekt Most Grahovica, ki je že kar nekaj časa pripravljen na realizacijo, se
predvideva izvesti v letu 2016.
Pokopališka dejavnost – stvari res niso urejene, zato bo potrebno pristopiti k ureditvi
neurejenih zadev.
Župan člane sveta opozori, da gre pri projektu Mrliške vežice Boštanj za projekt, ki
bo imel za posledico javno naročilo. Predlaga, da se vključi nekoga, ki bo nadzornik
na objektu v fazi izgradnje, sedaj je že lahko konzulant pri projektiranju, da se da
naročilo narediti na funkcionalni ključ.
Disperzija podpor društvom je precejšnja. En nivo je občinski razpis, drugi nivo so
krajevne skupnosti in še drugi vmesni razpisi. Društva so pri uveljavljanju različnih
dotacij uspešna. Kot skupnost društvom zagotavljamo tudi objekte, ki društvom
prestavljajo nizek strošek.
Komunalni odpadki so v skupnosti stalni permanentni problem, ki ga poskušamo
sistemsko urejati.
Glede omenjenega podrtega znaka župan pove, da je potrebno javne površine urejati
sistemsko z izkoriščanjem dane tehnike. Pri urejanju javnih površin gre za sprego več
dejavnosti, ki jih je potrebno izvajati vzporedno. Krajani bi morali bolj sodelovati z
lokalno skupnostjo in občino Sevnica ter podajati informacije opazk na javnih
površinah. Fotografije in opazke se lahko sporočijo na centralni elektronski naslov
Občine Sevnica. Župan smatra, da je to splošna družbena odgovornost.
V letu 2016 se bo na drugi strani mostu izvedel nov rondo. Za krajane KS Boštanj pa
je zelo pomembna posodobitev nadvoza Nadvožnjak, ki je zelo kritična točka.
Lesen most v Križišču je poglobljen zaradi kamionov. Lesen most predstavlja visoko
investicijo, ker je potrebno urediti tudi strugo po pogojih ARSA.

Predsednik se zahvali županu za poročanje. Besedo prevzame član občinskega sveta Knez
Vinko, ki pove, da je bilo na zadnji seji predstavljeno letno poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa za leto 2015.Delovanje inšpektorata se deli
na dva področja: na občinsko redarstvo, ki obsega predvsem naloge s področja mirujočega
prometa, meritev hitrosti ter nadzor javnega reda in miru in na občinsko inšpekcijo, ki ima
svoje pristojnosti opredeljene v občinskih odlokih in zakonodaji Republike Slovenije, zlasti na
področju varovanja okolja ter nadzora cest. Na obeh področjih je opaziti manj kršitev. V
bodoče se bodo poostreno izvajali nadzori zaradi komunalnih prekrškov (zbiranje odpadkov,
ločevanje odpadkov,…).
Na seji občinskega sveta je bil predstavljen tudi predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje OPPN za trgovski poslovni center Šmarje. Največja pridobitev
bosta ureditev rondoja in nadvoza.
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V letu 2015 sta bili izdani dve listini Občine Sevnica za krajana KS Boštanj in sicer Milana
Simončiča in Blaža Janca. Predstavljen je bil tudi rebalans proračuna za leto 2016, kjer ni
bistvenih sprememb.
Alojz Zalašček sprašuje župana, zakaj so ob cesti na obali postavljeni klemfiksi. Župan poda
odgovor, da je bila na Občino Sevnica prejeta Inšpekcijska odločba, ki jo je izdal inšpektor za
ceste upravljavcu CGP. Iz prometno varnostnega vidika je parkiranje ob tej cesti nedopustno.
Odločbo bo KS Boštanj prejela v vednost.
Ad 10
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Prejet je bil odgovor Občine Sevnica glede izpostavljenega vprašanja na 9. redni seji sveta
KS Boštanj in sicer je predstavnik Jablanice opozoril, da prihaja do spodjedanja lokalne
ceste na ovinku pir Gombocu. Predstavnik Občine Sevnica je podal obvestilo, da se bo v
sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest pristopilo k zaščiti brežine z nasutjem bankin. Dela
so načrtovana na spomladanske dni oz. tako, ko bodo vremenske razmere do dopuščale.
Glede neurejene okolice okrog objekta Panorama Občina Sevnica v letu 2016 predvideva,
da se mimo objekta uredi pločnik in rekonstruira cesta. Trenutno so v dogovorih z lastniki
omenjenega objekta, zato je smiselno, da se počaka do pisnega dogovora z lastniki. Župan
pove, da so že bile opravljene terenske obravnave.
19.1.2016 je bil na sedež KS Boštanj prejet dopis Marije Ješelnik, ki opozarja na ureditev
meje na parcelni številki 112/14 k.o. Kompolje. Dopis je bil v reševanje predan pravni službi
Občine Sevnica.
5.2.2016 je na sedež KS Boštanj prispel dopis Albine Jazbinšek, ki je podala pobudo za
ureditev prostora za posip pokojnikov na pokopališču Boštanj. Župan poda izkušnje glede
predmetne pobude za pokopališče v Sevnici. Predsednik bo s pobudo seznanil odbor za
pokopališko dejavnost Boštanj in Komunalo Sevnica.
V nadaljevanju poda v razpravo prejete vloge društev.
Sklep:
∗ Ženski pevski zbor Azalea / prošnja za denarno pomoč pri prevozu na nastop v
Postojnsko jamo → prošnji se odobri v višini 265,96 EUR.
∗ Kulturno športno društvo Telče / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok
→ prošnji se odobri v višini kot prejšnje leto, to je 50 EUR.
∗ Turistično društvo Boštanj ob Savi / prošnja za finančno pomoč pri organizaciji
prireditve Mišjakov večer→ prošnji se odobri v višini 300,00 EUR,
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za pripravo pogostitve na prireditvi ob
slovenskem kulturnem prazniku in prazniku KS Boštanj → prošnji se odobri v
višini 300,00 EUR,
∗ Društvo Trg Sevnica, sekcija mažoret / prošnja za sponzorstvo in donatorstvo
za delovanje → prošnji se odobri v višini 300,00 EUR.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik pove, da je bilo 2.2.2016 prejeto poročilo o porabi denarja
Kulturnega športnega društva Log. Sredstva so bila porabljena pri organizaciji izvedbe
šinjekadije. Priloženo je tudi letno poročilo o aktivnostih KŠD Log v letu 2015. V letu 2016 bo
društvo izvedlo že 30 tradicionalno šinjekadijo.
Ivan Možic sprašuje župana kako je Občina Sevnica seznanjena z graditvijo daljnovoda. Na
vladi je bila potrjena varianta trase. Gradivo je možno pogledati pri Dušanu Markošku na
sedežu Občine Sevnica. Župan pove, da je v maksimumu upoštevano, kar je bilo podano.
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Glede tematike poteka razprava, kjer sodelujejo Ivan Možic, župan, Janez Tramte, Alojz
Zalašček, Jože Udovč. Po razpravi, župan poudari, da to še ni končni projekt za izvedbo, je
samo optimizacija trase.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.55 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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