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031-0003/2020 
 
Boštanj, 9. september 2020  
 
 

ZAPISNIK 
2. korespondenčne seje sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je potekala od srede, 2.9.2020 do srede, 9.9.2020, do 12. ure, 
osebno, po pošti, po fax., po elektronski pošti oz. telefonu.  

 
Gradivo je bilo članom sveta poslano po elektronski pošti dne 2.9.2020. Članom sveta, ki 
nimajo elektronskih naslovov, se je gradivo fizično predalo.  
 
ČLANI SVETA: Androjna Boris, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Stopar Janez, Udovč Jože, 
Zalašček Alojz, Danilo Marin, Milan Jermančič, Jože Krajnc, Andrej Simončič, Ivan Podlogar.  
 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Obravnava predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020 
 

Ad 1 
Dne 11.8.2020 je Občina Sevnica objavila Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj 
Občine Sevnica za leto 2020. Z razpisno dokumentacijo so bili seznanjeni tudi vsi člani 
sveta.  
 
Do 2.9.2020 je bil na sedež krajevne skupnosti podan en predlog za dobitnika priznanja 
Občine Sevnica za leto 20209, in sicer za:  

1. Matjaž Pohar , dr.med.spec. splošne kirurgije 
 
Obrazložitveni predlog je bil podan v prilogi gradiva. Rok za oddajo predlogov dobitnikov za 
priznanje na občino je 11.9.2020.  
 
Predlog sklepa se glasi: 
Svet KS Boštanj je na 2. korespondenčni seji obravnaval predlog za dobitnika priznanja 
Občine Sevnica za leto 2020. Za dobitnika priznanja Občine Sevnica za leto 2020 se 
predlaga Matjaža Poharja, dr. med. spec. splošne kirurgije. 
 
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 11 pravilno izpolnjenih glasovnic.  
 
Sklep - (korespondenčna seja): 
Svet KS Boštanj je na 2. korespondenčni seji obravnaval predlog za dobitnika 
priznanja Občine Sevnica za leto 2020. Za dobitnika priznanja Občine Sevnica za leto 
2020 se predlaga Matjaža Poharja, dr. med. spec. splošne kirurgije. 
 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Seja zaključena v četrtek, 9.9.2020 ob 12.00 uri. 
 
Zapisala:        Udovč Jože 
Marjetka Flisek     Predsednik sveta KS Boštanj 
   


