Številka: 031-0001/2021
ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 5.2.2021, ob 17.45 uri,
v prostorih TVD Partizan Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič,
Jože Krajnc, Alojz Zalašček, Tomaž Lisec, Janez Stopar, Ivan Podlogar.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Jože Bizjak, dobitnik priznanja KS Boštanj,
Rafael Blas, dobitnik priznanja KS Boštanj,
Brigita Karlovšek, članica OS,
Franc Povše, član OS,
Klaudija Redenšek, moderatorka.
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 11 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 12. redne seje sveta z dne 14.1.2021,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020,
4. Razno,
5. Svečana podelitev dobitnikom priznanj KS za leto 2021,
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.

1

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta z dne 14.1.2021
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot
gradivo.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 12. redne seje z dne 14.1.2021 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020
Člani sveta so gradivo zaključnega računa prejeli na domače naslove kot prilogo vabilu. KS
Boštanj je v letu 2021 V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov beležila znesek
celotnih prihodkov za 214.453,59 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 213.335,02 EURov. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.118,57 EUR-ov bo zvišal poslovni sklad.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je na 13. redni seji dne 5.2.2021 seznanil z dokumenti zaključnega
računa KS Boštanj za leto 2020 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
sprejme.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet.
Ad 4
Razno
Pri točki Ad4 ni bilo razprave.
.
Ad 5
Svečana podelitev dobitnikom priznanj KS za leto 2021
Na začetku predsednik nagovori vse prisotne z govorom, ki je posvečen vsem krajankam in
krajanom ob Slovenskem kulturnem prazniku in prazniku Krajevne skupnosti Boštanj.
Citirano:
»Ob prazniku kulture imamo v mislih predvsem izjemno veličino pesnika Franceta Prešerna.
Slovenci smo na njegovi bogati zapuščini zgradili svoj dom, svojo državo in se skozi
zgodovino nismo nikoli odpovedali jeziku svojih dedov, ker nas domača beseda, barve in
glasovi objamejo s posebno toplino, nežnostjo in varnostjo doma.
Koliko dobrih človeških lastnostih je bilo v Prešernu. Nepoštenost mu je bila tuja. Po toliko
letih, ki so pretekla, žal danes ne moremo reči, da smo se kot demokratična družba
preobrazili na stopnji poštenosti in spoštovanja človekovih pravic.
Marsikaj bomo v prihodnosti morali postoriti za boljšo podobo slovenskega človeka, pa tudi v
svetu, da bomo odpravili splošno bedo, diktatorske in avtoritarne režime.
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Prav današnji čas, ki ga živimo, še bolj terja od nas, da optimistično gledamo na naš nadaljnji
razvoj, v duhu Prešerna, ki je kljub krivicam in ponižanju iskal dobre ljudi in verjel v njihovo
lepšo bodočnost.
Slovenski kulturni praznik je tudi praznik Krajevne skupnosti Boštanj. Tako je pred leti
razmišljal in odločil Svet KS Boštanj. To je praznik vseh marljivih, strpnih, medsebojno
razumevajočih ljudi, kar sigurno smo krajanke in krajani KS.
Mir, strpnost, veselje je mogoče le, če se krajani medsebojno spoštujejo, si zaupajo, so si
pripravljeni pomagati in so strpni do različnosti.
Preteklo leto je bilo samo meseca januarja in februarja normalno, od marca pa nas je pestila
epidemija korona virusa. Življenje se je tudi v krajevni skupnosti spremenilo. S spoštovanjem
ukrepov je zamrlo tudi društveno življenje. Svet Krajevne skupnosti je deloval po
prilagojenem programu.
Kljub izrednim razmeram smo zastavljene naloge izpolnili bolj ali manj v celoti. Asfaltiranih je
bilo kar nekaj cestnih odsekov, izboljšana komunalna in vodovodna infrastruktura,
pokopališča so bila prenesena v upravljanje javnemu podjetju Komunala in so bila tudi
vzorno urejena skozi celo leto. Izvedena so bila vlaganja v obnovo kulturno društvenih
objektov v mesecu januarju in februarju. Žal pa je društvena dejavnost zaradi omejitvenih
epidemioloških ukrepov bolj kot ne zamrla.
V leto v katerega smo že krepko zakorakali moramo postoriti še marsikaj na materialnem,
kulturnem in duhovnem področju.
V prvi vrsti pa moramo krajanke in krajani, s spoštovanjem ukrepov epidemiološke stroke
pomagati in storiti vse, da se čim preje vrnejo učenci, dijaki in študentje v šolske ustanove in
da se bodo v vsakodnevno življenje povrnile društvene aktivnosti. To pa bomo storili tako, da
bomo upoštevali ukrepe in se v čim večji meri odločali za cepljenje z ustreznimi cepivi.
Zaradi epidemiološke situacije praznik letos obeležujemo nekoliko drugače, na svojih
domovih. Del tradicije pa se ohranja. Svet Krajevne skupnosti Boštanj je skladno z
ustaljenimi postopki izvedel razpis za dobitnike priznanj za leto 2021. Prejeta in potrjena sta
dva predloga:
Priznanje se na predlog Krajevne organizacije Rdečega križa Boštanj nameni gospodu
Rafaelu Blasu, iz Jablanice in sicer za vsestransko nesebično delovanje v kraju.
Na predlog Vaške skupnosti Okič in Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj priznanje
prejme gospod Jože Bizjak, z Vrha pri Boštanju in sicer za vsestransko sodelovanje s krajani
in Krajevno skupnostjo Boštanj.
Prejemnikoma iskreno čestitamo.
Vsem krajankam in krajanom čestitam za kulturni in krajevni praznik z veliko željo, da
optimistično prebrodimo krizo in da se čimprej povrnemo v normalno življenje, brez ukrepov
in omejevanj.«
V nadaljevanju predsednik preda besedo Klaudiji Redenšek, ki seji prida praznični občutek z
recitacijo poezij dr. Franceta Prešerna in domačina Antona Umeka Okiškega. Na seji
spregovori tudi župan Občine Sevnica, ki prisotne nagovori o pomembnosti sodelovanja vseh
krajanov in prisotnih institucij v okolju za kvalitetno delo in življenje v skupnosti, še prav
posebej v teh težjih trenutkih, ko se soočamo z epidemijo. Posebno vlogo v povezovanju
predstavljata dobitnika priznanja KS Boštanj, ki ju odlikuje nesebično delovanje pri različnih
aktivnostih na območju KS Boštanj in širše.
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V nadaljevanju je bila izvedena slavnostna podelitev priznanj Krajevne skupnosti Boštanj za
leto 2021. Plaketo KS Boštanj je na predlog Krajevne organizacije Rdečega križa Boštanj
prejel Rafael Blas z Jablanice, in sicer za vsestransko nesebično delovanje v kraju. Na
predlog Vaške skupnosti Okič in Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj je Plaketo KS
Boštanj prejel tudi Jože Bizjak z Vrha pri Boštanju, in sicer za vsestransko sodelovanje s
krajani in Krajevno skupnostjo Boštanj.
Ob zaključku podelitve je nagovorila tudi Klaudija Redenšek, kot predsednica Društva TVD
Partizan Boštanj in se zahvalila svetu KS Boštanj, ki je iz svojega finančnega načrta
prispeval sredstva za poslikavo dvorane s portretoma Franceta Prešerna in Antona Umeka
Okiškega. Pridobitev je izredna kulturna popestritev večnamenske dvorane.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 18.40 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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