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Krajevna skupnost Globoko 
Globoko 5 
8254 Globoko 
 

Z A P I S N I K 
 
12.redne seje  Sveta KS Globoko, ki je bila v petek, 26.2.2021 ob 19.uri v sejni sobi Krajevne skupnosti 
Globoko. 
 
Prisotni: Mihael Petančič, Franc Kene, Boštjan Bratanič, Nataša Čižmek, Igor Kostevc, Sebastjan 
Sevnik, Matjaž Žmavc; 
 
Opravičeni: Slavko Bibič, Jože Radič; 
 
Ad 1 
Predsednik sveta KS Globoko Mihael Petančič je pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja sklepčna, saj 
je prisotnih 7 od 10 svetnikov. 
Predlagal je naslednji 
 

dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnikov 11.redne seje z dne 14.10.2020 in korespondenčne seje z dne 

4.2.2021 

3. Obravnava in potrditev Letnega poročila KS Globoko za leto 2020 

4. Razno 

 

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

Pregledajo se zapisniki zadnjih sej. Na zapisnike ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se 
potrdita zapisnika 11.redne seje z dne 14.10.2020 in korespondenčne seje z 
dne 4.2.2021. 

 
Ad 3 
Letno poročilo Krajevne skupnosti Globoko za leto 2020 je podala tajnica Anica Novoselović in je 

priloga tega zapisnika. Na poročilo ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi 
Letno poročilo Krajevne skupnosti Globoko za leto 2020. 
 
Ad 4 

Razno: 
- Obravnava se vloga Lidije Rus in krajanov, ki uporabljajo cesto pod šolskim igriščem 

za popravilo ceste. Delno bodo popravilo sofinancirali krajani sami. Sprejme se 

sklep: Izda se naročilnica za dobavo gramoza. 
- Predsednik je seznanil svetnike o stanju na področju napeljevanja optike. Telekom je 

prevzel glavno traso. Rune je prepočasen in samo projektirajo. V tem času pa 
Telekom polaga optične kable po naseljih. 
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- Franci Kene je opozoril, da je potrebno očistiti obcestni jarek od bloka do Globoko 11. 

Sprejme se sklep, da se naroči čiščenje obcestnega jarka. Preveri se, kje 
poteka javno dobro. 

- KS in TD Globoko bo tudi letos v začetku marca organizirala čistilno akcijo. Akcija bo 
potekala na način, da vsak počisti ob cestah in smeti odloži pri ekoloških otokih. 
Zaradi epidemije malice ne bo organizirane. Predsednik je apeliral na svetnike, da se 
akcije udeležijo. 

- Pogodba za čiščenje prostorov in košnjo  z Ireno Preskar se sklepa samo za eno leto. 

Sprejme se sklep: Sklene se pogodba za čiščenje in košnjo  z Ireno Preskar 
za leto 2021. 

- Predsednik je svet seznanil, da pri Molanovih na Malem vrhu plaz vleče na cesto. Plaz 
si ogleda tajnica in ga prijavi na občino Brežice. 

- Proračun zagotavlja na postavki modernizacija cest v KS Globoko 50.000,00 eur. 

Sprejme se sklep, da se KS drži sprejetega plana in se letos modernizira 
cestni odsek Bojsno – Makovce. 

- Matjaž Žmavc je opozoril, da je cesta Žmavc – Bojsno 1 v slabem stanju. Sprejme se 
sklep, da se gramozira omenjen cestni odsek in odsek Bojsno – Hum.  

- Na Bojsnem je potrebno očistit obcestni jarek od Germovška do Ureka. Sprejem se 
sklep, da se jarek očisti. 

- Sprejem se sklep, da se nabavi računalnik za potrebe poslovanja KS 
Globoko.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala: Anica Novoselović                                                                      Mihael Petančič 
                                                                                                                   Predsednik sveta KS Globoko 


