
 

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE KS BOBEN 
dne 07.12.2022 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Boben. 

 
Prisotni: Urška Senčar Hočevar, Aleš Blaznik, Damjan Šubic, Jožica Hriberšek, Miha Ustar, Jože 
Gregorčič (dosedanji predsednik KS Boben) in Suzana Venko (predstavnica Občine) 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta krajevne skupnosti, 

2. Potrditev mandatov članov Sveta krajevne skupnosti; 

3. Izvolitev zapisnikarja in predsednika krajevne skupnosti. 

4. Prenos podatkov o tekočih nalogah 

 
Ad 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta krajevne skupnosti 
 
Jože Gregorčič je vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil, da so navzoči vsi novoizvoljeni člani 
Sveta krajevne skupnosti Boben. 
 

Ad 2. Potrditev mandatov članov Sveta krajevne skupnosti 
 
Jože Gregorčič in Suzana Venko sta preverila potrdila o izvolitvi vseh novoizvoljenih članov Sveta 
KS Boben in s tem potrdila mandate članov Sveta KS Boben. 
 

Ad 3. Izvolitev zapisnikarja in predsednika krajevne skupnosti  

 
Člani Sveta KS Boben so soglasno izbrali Urško Senčar Hočevar za predsednico KS, Aleša Blaznika 
za zapisnikarja in Miho Ustarja za podpredsednika KS Boben.  
 

Sklep 1: Člani Sveta KS Boben so soglasno izbrali Urško Senčar Hočevar za 
predsednico KS, Aleša Blaznika za zapisnikarja in Miho Ustarja za podpredsednika KS 
Boben. 

 

Ad 4. Prenos podatkov o tekočih nalogah 

 
- Jože Gregorčič je predal USB ključek z vsemi zapisniki in ostalimi dokumenti novi 

predsednici. Fizični arhiv naj bi se nahajal v prostorih KS Boben, nekaj pa pri Jožetu doma, 

bo uredil dokumentacijo in prinesel v prostore KS. Jože je opozoril, da s strani Občine niso 

dobili pravočasno ali pa sploh niso dobili odgovorov na vprašanja, ki so bila zapisana v 

zapisnikih, katere so redno pošiljali na Občino. Upa, da bo v bodoče hitrejša odzivnost in 

obveščenost s strani Občine do KS.  

- Jože Gregorčič, bo v tem tednu predal vse ključe od Zadružnega doma Mihi Ustarju.  

- Jože Gregorič je pojasnil, da ima Zadružni dom v zgornjih prostorih najemnico Matejo 

Laznik, katera ima frizerski salon. Z njo je sklenjena pogodba od leta 2000. Prav tako 

zgornje prostore uporabljajo Brigadirji, z njimi še ni sklenjena pogodba, prav tako ne s 

skupino Pižoni, ki uporabljajo veliko sobo v zgornjih prostorih. Gostilniški del nima 

najemnika, se je pa odkupil delni inventar od prejšnjih najemnikov (šank, mize, stoli itd. ) 

- Glede cest pove, da se jih je že veliko saniralo, nekaj jih je še ostalo. Člani Sveta sklenejo, 

da je potreben podroben pregled, nato se jih bo uvrstilo v plan dela do leta 2026.  

- Jože Gregorčič se dogovori s člani sveta, da bo stvari v lasti podjetja Alfa mikre (kateri je 

imel v najemu gostilno) odstranil iz Zadružnega doma. 



 

- Člani Sveta KS sklenejo, da je potreben celovit pregled in popis stanja zgradbe, da se 

lahko po prioritetah uvrstijo zadeve v plan dela do leta 2026.  

 

Sestanek se je zaključil ob 21.00  uri. 
 
Zapisala:        Predsednica KS Boben: 
Urška Senčar Hočevar       Urška Senčar Hočevar  
 

 

 


