ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec, ki je bila 2.10.2021 ob 19.00 uri, v prostorih
Gasilskega doma na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Andrej Lisec, Branko Mavrič
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni: Anže Pajk, Martin Metelko
Sejo vodi: Janc Janoš – predsednik sveta KS Studenec
Predsedujoči pozdravi člane sveta ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta KS Studenec.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika 15. seje z dne 18.6.2021
Potrditev finančnega plana za leto 2022
Tekoča dela v KS
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta z dne 18.6.2021
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 15. redne seje z dne 18.6.2021 , ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.

Ad 3
Potrditev finančnega plana za leto 2022
G.predsednik Janc članom na kratko obrazloži finančni plan za leto 2022, člani so se že
seznanili z njim, zato ga v celoti potrdijo.
Finančni plan je priloga tega zapisnika. Ga. Ivačič napiše sklep , da se finančni plan za leto
2022, sprejme in potrdi.
Sklep:
Finančni plan za leto 2022, za KS Studenec se v celoti sprejme in potrdi.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.

Ad 4
Tekoče delo

Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

Obnovitvena dela na krajevnem uradu so končana
Narejena je tudi streha na gasilskem domu na Studencu
Zavratec- naredila se bo pešpot do konca, vključno z vsemi varnostnimi projekti
Izvedena je preplastitev Breška gora
Na Studencu so se pričela preplastitvena dela na glavni cesti

-

-

KS bo pomagala pri pripravi ceste v Kranjce proti domu Boris Mlakar- potrebna
soudeležba krajana, kar se tiče pluženja- je svet KS sprejel naslednji
Sklep:
Na območju KS Studenec se ceste, na katerih je makadam – ne plužijo.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.
Prispevek KS za olje za kulturno dvorano (1.000,00 EUR)
Letos se bo izvedlo Miklavževanje za otroke, tudi KS bo finančno pomagala pri izvedbi
V planu preplastiev ceste v Zavratcih – proti domačiji Jordan
Prav tako obnova cestišča Ponikve – proti Cizerle Franc Hudo Brezje
V planu preplastitev cestišča na Artu
In obnova mrliške vežice v Roviščah
Problem črnih odlagališč – potrebno ukrepanje
g. Mavrič je predlagal, da bi bilo potrebno namestiti opozorilni znak za omejitev hitrosti
(40 km) v vasi Ponikve – potrebno posredovati pristojnim

Ad 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 20.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov.

Zapisala:

Predsednik sveta KS

Ivačič Slavica

Janc Janoš

5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

44.602 €
1 2 .7 7 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

12.771 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Studenec.

06039001 Administracija občinske uprave

12.771 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski
zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih
financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60060 Materialni stroški-KS Studenec

1.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Sredstva pisarniškega materiala in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja,
znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega materiala za potrebe tajniških opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva za reprezentanco predstavljajo stroške za izvedbo miklavževanja, pogostitev
osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov, nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob
raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

100 €
1.838 €
2.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki nastajajajo v Gasilskem domu Studenec in
za kritje razsvetljave na športnem igrišču.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija

1.500 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000 €

402203 Voda in komunalne storitve
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

180 €
8.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva bodo namenjena plačilu po podjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja
krajevne skupnosti.

SEJNINE
Postavka predstavlja predvidene stroške za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS na
podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine
Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja Upravi
za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah,
servisiranje gasilnih aparatov in drugi manjši stroški, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.449 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.696 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 8 €
402999 Drugi operativni odhodki

1.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
2 9 .5 3 2 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list
RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

29.532 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo
državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

29.532 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje
javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture
(pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

29.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
Postavka predstavlja predvidene stroške za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni
skupnosti, ki se nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih površin
pri Gasilskem domu Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov. Pri letnem
vzdrževanju cest se skrbi za normalno prevoznost cestišč (gramoziranje, sanacije udarnih jam,....),
Predvidene posodobitve javnih poti v letu 2022: obnova in asfaltacija ceste Studenec - Mlakar,
priprava za preplastitev ceste v vasi Arto, priprava in asfaltacija avtobusne postaje na Artu in
ureditev ceste Zavratec proti Jordanu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

29.532 €

2 .3 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo
občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne
dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in
ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa
ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter
zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje
in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih
dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih
in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje
in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih
dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine
aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne
dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Krajevna skupnost namenja rezervirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo
na območju Krajevne skupnosti Studenec. Sredstva se delijo z izvedbo javnega razpisa in sklepom
sveta KS Studenec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.300 €

