Krajevna skupnost Globoko
Globoko 5, 8254 Globoko

ZAPISNIK
9.redne seje Sveta KS Globoko, ki je bila v četrtek, 20.2.2020 ob 19.uri v sejni sobi Krajevne skupnosti
Globoko.
Prisotni: Mihael Petančič, Franc Kene, Nataša Čižmek, Sebastjan Sevnik, Matjaž Žmavc, Dušan
Harapin;
Opravičeni: Slavko Bibič, Igor Kostevc, Boštjan Bratanič, Jože Radič in Martina Živič;
Ad 1
Predsednik sveta Mihael Petančič je pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja sklepčna, saj je prisotnih
6 od 10 svetnikov. Predlagal je naslednji
Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 8.redne seje sveta z dne 6.2.2020
3. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2019
4. Določitev prioritete za modernizacijo cest
5. Razno
Ad 2
Pregleda se zapisnik 8.redne seje sveta z dne 6.2.2020. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejme se

sklep: Soglasno se potrdi zapisnik 8.redne seje Sveta KS Globoko.
Ad 3
Obravnava se Letno poročilo za leto 2019, ki so ga svetniki prejeli z gradivom za sejo in je priloga tega
zapisnika. Na podano letno poročilo ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi

Letno poročilo za leto 2019.
Ad 4
Predsednik Mihael Petančič je svetnike seznanil s postavko proračuna za leto 2020 za modernizacijo
cest v KS Globoko v višini 80.000 eur. Potrebno je določit prioriteto ceste za modernizacijo. Po
razpravi je bil sprejet naslednji sklep: Kot prioriteto za sanacijo se določi cesta Rudnik

– Sveta Barbara v odseku od križišča (Košir) do porabe sredstev ( predvidoma
odseka Kržan). O sprejetem sklepu se seznani občina Brežice.
Ad 5
-

Predsednik je poročal o tem, da je potrebno sanirat balkon, ker ob nalivih teče voda v vrtec.
Prodaja se stara šola Bojsnem. Cena je 30.000 eur. Če je občina ne bo uspela prodati, bo
objekt porušila in poskušala prodat zemljišče.
Predsednik je poročal o nameri Turističnega društva Globoko, da pripravi stalno razstavo o
rudniku Globoko. Razstava bi bila v avli Prosvetnega doma. Svetniki niso imeli pripomb na
predlagano.
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-

Potrebno je podaljšati pogodbo z Davorjem Lipejem za snemanje dogodkov in urejanje
spletne strani. Sprejme se sklep: Sklene se pogodba z Davorjem Lipejem za

leto 2020.
-

Potrebno je podaljšati pogodbo za čiščenje doma in pisarn KS ter košnjo zelenic. Sprejme se

sklep: Sklene se podjemna pogodba z Ireno Preskar za čiščenje za leto
2020.
-

Nataša Čižmek je predlagala, da se Telekom opozori, da naj izvaja prekope zemljišč za
polaganje optičnega kabla čim prej, da se ne bo delala škoda na kmetijskih zemljiščih.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala: Anica Novoselović

Mihael Petančič
Predsednik sveta KS Globoko
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