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Krajevna skupnost Globoko 
Globoko 5 
8254 Globoko 
 

Z A P I S N I K 
 
17.redne seje Sveta Krajevne skupnosti Globoko, ki je bila v torek, 10.10.2017 ob 19. uri v sejni sobi 
KS Globoko. 
 
Prisotni: Mihael Petančič, Igor Kostevc, Bojan Hotko, Franc Zevnik, Anton Kmetič, Boštjan Bratanič,  
                 Roman Kržan;  
 
Predsednik sveta KS Globoko Mihael Petančič je pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 

Dnevni red: 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16.redne seje dne 18.5.2017 
3. Ureditev zimskega vzdrževanja javnih poti 
4. Obravnava prispelih vlog 
5. Pobude in vprašanja 

 
Ad 1 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi predlagani 
dnevni red. 
 
Ad 2 

Pregleda se zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se 
potrdi zapisnik 16.redne seje sveta KS Globoko z dne 18.5.2017. 
 
Ad 3 
Predsednik je prisotne seznanil s tem, da zimsko službo v sezoni 2017/2018 organizira krajevna 
skupnost, kljub temu, da je vse KS občina spomladi seznanila, da bo za zimsko službo po celi občini 

izdala skupni  javni razpis. Po razpravi se sprejmejo naslednji sklep: K oddaji ponudbe za 
zimsko vzdrževanje JP V KS Globoko se povabi Zvonko Cizl s.p., HPG d.o.o. 
Brežice in Kunej Karl s.p.. Ponudbe morajo v zaprti kuverti oddati na KS 
Globoko najkasneje do 24.10.2017. Ponudbe bo na občini Brežice odpirala 
tajnica Anica Novoselović ob prisotnosti vodje oddelka Alenke Laznik. 

 
Ad 4 
Obravnava prispelih vlog: 

- Občina Brežice je pozvala vse KS k podaji predlogov za spremembe in dopolnitve Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice. Pogoj za kategorizacijo cestnega odseka 
je, da poteka do aktivnega gospodinjstva in da je cesta javno dobro. Po razpravi so svetniki 
podali naslednje predloge: 

- Bojsno Verstovšek – Žitko (do gospodinjstva Žitko, Globoko 42 a) 
- Bojsno Žmavc -  odcep Bojsno 1 
- Bojsno - odcep Brenko, Bojsno  59 
- Bojsno – Pšeničnik (Bojsno 55 a) 
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- Piršenbreg Slopno – odcep Pavlič Sašo 
- Piršenbreg Preskar – Uršič Veronika , Piršenbreg 7 – Novak, Piršenbreg 10 
- Bojsno- odcep Tisovič Jožica, Bojsno 11 e 
- Piršenbreg Bibič, Piršenbreg 2 – Cizl Ivica 

 

Po razpravi se sprejme sklep: Občini Brežice se predlaga, da z zgoraj navedenimi 
cestnimi  odseki dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

- Prispela je vloga krajanov, ki živijo ob cesti Pajdaš – Flis v Globokem.  JP  je v zelo slabem 

stanju. Očistiti bi bilo potrebno grabe in propust. Sprejme se sklep: Zadevo si ogleda 
predsednik sveta in naroči  čiščenje grabe in izdelavo propusta  iz 
sredstev za  redno vzdrževanje javnih poti. 

- Vlogo za sanacijo poškodovane ceste so poslali krajani, ki živijo ob cesti Germovšek – 

Hode v Globokem. Prosijo za ogled in sanacijo. Sprejme se sklep: Cesto si ogleda 
predsednik in naroči se popravilo ceste in čiščenje obcestnih jarkov in 
propustov. 

- Duštvo Mravljica je poslalo vlogo za uporabo dvorane Prosvetnega doma Globoko 

brezplačno za telovadbo za krajane. Po razpravi sprejme svet sklep: Društvu 
Mravljica se odobri uporaba dvorane za vadbo brezplačno do preklica. 

Ad 5 
Pobude in vprašanja: 

- Anton Kmetič je opozoril, da je potrebno sanirati cesto Bojsno Pečnik – šola po 

sanaciji plazu. Sprejme se sklep: Na občino se pošlje dopis za sanacijo po 
izvedenih delih na plazu Bojsno. 

- Svetniki so opozorili, da  ne gori več luči od Ureka do Župelevca.  
- Na občini se  preveri, kaj je s sanacijo plazu na Bojsnem pri Pšeničniku 

in v Brezjem pri Levičarju. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.uri. 
 
 
Zapisala: Anica Novoselović                                                      Mihael Petančič 
                                                                                          Predsednik sveta KS Globoko 
  


