0313-0004/2016
Boštanj, 28.11.2016
ZAPISNIK
3. korespondenčne seje sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je potekala od ponedeljke 21.11.2016 do petka 25.11.2016 do 13. ure,
osebno, po pošti, po fax., po elektronski pošti oz. telefonu.

Gradivo je bilo članom sveta poslano po pošti dne 18.11.2016. Članu občinskega sveta
Občine Sevnica je bilo gradivo poslano v vednost istega dne, brez glasovnice.
ČLANI SVETA: Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Lisec Tomaž,
Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz, Tramte Janez
V VEDNOST ČLAN OS: Dane Hribar

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.

Obravnava prispelih vlog za finančno pomoč društvom,
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj krajevne skupnosti Boštanj za
leto 2017,
Razno.
Ad 1
Obravnava prispelih vlog za finančno pomoč društvom

Na sedež krajevne skupnosti so v novembru 2016 prispele 3 vloge za obdarovanje otrok ob
prihajajočih praznikih. Vse tri vloge so priloga kot gradivo. Dne 14. 11.2016 je bil opravljen
telefonski razgovor z g. Alfonsem Žibertom, Župnija Boštanj, ki je zagotovil, da pošlje vlogo
še v tem tednu.
Predlog sklepa se glasi:
Športno kulturno društvo Jablanica-Novi Grad / prošnja za sofinanciranje
veselega decembra-miklavževanje → prošnji se odobri v višini 100 EUR.
*Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi
otrok ob prihodu Božička na Lukovcu→ prošnji se odobri višini 100 EUR.
*Osnovna šola Boštanj – božično novoletno praznovanje → prošnji se odbori v
višini 300,00 EUR.
*Župnija Boštanj (vloga je še na poti) – Miklavževanje 2016 → vlogi se odbori v
višini 300,00 EUR.
*

Člani sveta so prejeli glasovnico, na kateri so ustrezno obkrožili svojo odločitev (se
strinjam/se ne strinjam) glede predlaganega sklepa.
Na KS Boštanj je pravočasno prispelo 8 pravilno izpolnjenih glasovnic.
Sklep - (3. korespondenčna seja):
*
Športno kulturno društvo Jablanica-Novi Grad / prošnja za sofinanciranje
veselega decembra-miklavževanje → prošnji se odobri v višini 100 EUR.
*Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi
otrok ob prihodu Božička na Lukovcu→ prošnji se odobri višini 100 EUR.
*Osnovna šola Boštanj – božično novoletno praznovanje → prošnji se odbori v

1

višini 300,00 EUR.
*Župnija Boštanj (vloga je še na poti) – Miklavževanje 2016 → vlogi se odbori v
višini 300,00 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 2
Dne, 16. novembra 2016 je Krajevna skupnost Boštanj izvedla razpis za zbiranje predlogov
za dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2017. Razpisna dokumentacija je kot gradivo
posredovana vsem članom sveta skupaj z vabilom na 3. korespondenčno sejo. Razpis je
odprt do 16. decembra 2016.
Seja zaključena v petek, 25.11.2016 ob 13.00 uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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