KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
Datum: 16.04.2019

ZAPISNIK
03. seje Krajevne skupnosti Tržišče, ki je bila v PONEDELJEK, 16. aprila, v prostorih
Krajevne skupnosti Tržišče, z začetkom ob 19.00 uri.
PRISOTNI:
člani sveta:

Virant Janez, Marijana Jereb, Hočevar Henrik, Pungerčar Janez, Mrgole Franc,
Uroš Flajs, Valentin Škoporc, Janez Kukec. Roman Dolenšek. Erika Švigelj in Simon
Repovž

-

župan Srečko Ocvirk

OPRAVIČENO ODSOTEN:
član

sveta: Aleš Mrgole

Sejo Svet.a krajevne skupnosti Tržišče je vodil predsednik sveta KS Tržišče g. Jane~ Viranl, ki ji::
uvodoma pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, ker pripomb na dnevni red ni bilo, so
člani sveta na predlog predsednika soglasno (s 11 ZA) sprejeli dopolnjen naslednji:

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2 , seje
3. Predlog cenika za uporabo kulturne dvorane Tržišče
4. Seznanitev z Odlo.kom o pokopališki dejavnosti v KS
S. Obravnava vlog za sofinanciranje društev
6, Predlog za dobitnike priznaj ob krajevnem prazniku

7. Krajevni praznik
8. Predstavitev izvajanja projektov v letu 2019 s strani župana
9.Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta KS Tržišče
Predsednik je podal v razpravo in potrditev zapisnik 2. seje sveta.
Vsi prisotni so soglasno (s 11 glasovi ZA) sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 2. seje Krajevne skupnosti Tržišče, z dne 22.01.2019.
K 3. točki:

Predlog cenika za uporabo kulturne dvorane Tržišče

Tržišče 2:3, 8295 TRŽIŠČE
tel.: 04165:3 860

•

mR: 01:310-6450844472

davčna št.: 7.34:37200

Predsednik Krajevne skupnosti Tržišče je predlagal, da se za zunanje uporabnike določi cena
dnevne uporabe dvorane, ki bi pokrili osnovne materialne stroške, Za domača društva bi bila
uporaba še vedno brezplačna, vendar bi bilo potrebno urediti medsebojno pogodbo o uporabi
dvorane. Predlaga ceno 70€.
Po krajši razpravi so vsi prisotni soglasno (s 11 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep
SKLEP:
Cena dnevne uporabe dvorane znaša 70€.
K4. točki :

Seznanitev z Odlokom o pokopališki dejavnosti v KS
Predsednik sveta KS Janez Virant seznani člane sveta KS Tržišče z Odlokom o pokopališki
dejavnosti v krajevni skupnosti. Pove, da bo s 01. januarjem 2020 24-urno dežurno službo
prevzela Komunala Sevnica, ki bo hkrati prevzela pokopališko dejavnost (urejanje pokopališč,
izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanje, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc).
Po krajši razpravi so vsi prisotni soglasno (s 11 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep
SKLEP:
Seznanitev z Odlokom o pokopališki de javnosti v KS

K S. toč.ki:

Obravnava vlog za sofinanciranje društev
Predsednik sveta KS Janez Virant je na kratko predstavil prispele vloge na javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS Tržišče za leto
2019.
Kukec Janez predlaga, da se vsakemu društvo vzame 100€ in se ga da Društvu vinogradnikov
Malkovec z namenom izgradnja doma na Malkovcu.
Po krajši razpravi so vsi prisotni soglasno (s 11 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep

SKLEP:
Sprejme se predlagana razporeditev sredstev:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Turistično društvo Tržišče v višini 600

€,
Aktiv kmečkih žena Tržišče v višini 700 €,
Društvo vinogradnikov Malkovec v višini 6.500 €,
PGD Tržišče v višini 1.800 €,
PGD Telče v višini 1.300 € ,
Društvo upokojencev Tržišče v višini 500 €,
OŠ Tržišče v višini 400 €,
Društvo prijateljev mladine v višini 800 €,
Rdeči križ v višini 300 €,
Kulturno športno društvo Telče v višini 6 00 €,
Lovska družina Tržišče v višini 500 €,
Društvo podeželske mladine Tržišče v višini 300 €,

•

•

>

•

KOZB za vrednote NOB Tržišče v višini 100 €,
Društvo Hrast v višini 300 €,
Skavti Tržišče v višini 300 € In
Društvo Zagon 200 €.

K 6. točki:
Predlog za dobitnike priznaj ob krajevnem prazniku
Predlogi za priznanje so naslednji:
Zelič Slavka;
Zupančič Franci;
Gorenc Peter in
Klub ljubiteljev starih vozil mirenske doline - Hrast Tržišče
Po krajši razpravi so vsi prisotni soglasno (s 11 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep
SKLEP:
Sprejmejo se predlagani predlogi za priznanje.
K 7. točki:

Krajevni praznik
Proslava ob občinskem prazniku bo v četrtek 23.05.2019 ob 19.00 uri. Program pripravi OŠ
Tržišče. Za pogostitev poskrbi Aktiv kmečkih žena Tržišče, za pijačo pa poskrbi vinogradniško
društvo Malkovec.
K 8. točki:

Predstavitev izvajanja projektov v letu 2019 s strani župana
Župan Srečko Ocvirk je predstavil projekte v KS Tržišče v letu 2019:
vodooskrba- ureditev vodooskrbe v naselju Mladetiče in Pijavice v zaključni fazi;
Pijavice- projekt se zaključuje v letošnjem letu;
legalizacija parkirišča-legalizacija zaključena v lanskem letu;
ureditev v Tržištu - gradbena dokumentacija pridobljena za odstranitev magacina,;
javna razsvet/iava Pijavice - zaključeno, v pripravi na drugo fazo;
ceste- Direkcija RS v plan sanacije dala preplastitev državne ceste Tržišče-Mokronog;
Občinski prostorski načrt- sprejetje spremembe se predvideva leta 2020;
financiranje društev- občinski razpisi so v večini zaključeni;
Osnovna šola- uporaba telovadnice se uporabnikom zaračuna po simbolni ceni, predvsem
zaradi vzdrževanje sistema in reda v samih prostorih;
obnova fasade na bloku - blok je delno v občinski in delno v zasebni lasti, skupaj z
zasebniki se je potrebno odločiti o ureditvi fasade in ravno tako z gasilskem društvom
Tržišče;

vinogradniški dom na Malkovcu - pripraviti ureditveni načrt za zunanjo ureditev;
odpadne vode- razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav je odprt;
ka11a/izaciia Tržišče- ko so bo projektno urejal center Tržišča, treba doreči ali se gre v
skupno čistilno napravo;
mlekarna na Malkovcu - izvesti prodajo zainetesiranemu kupcu;
pokopališče Tržište-občina pripravi idejni projekt.

Janez Virant: pove, da je bila na terenu komisija za ogled cest (leperjek Borštnar, Pavla vas,
Škovec, Marendol pri Vinkotu, Kaplja vas, SkrovniK in Mladetiče) in predlaga prioritetni vrstni
red izdelave odvisno od vrednosti cene same gradnje.

K9. točki:

Razno

•

Janez Pungerčar - omeni problematiko razsvetljave igrišča. Potrebno poiskati rešitev
omarice za elektriko na odru.

Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 20.45 uri.
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Predsednik sveta KS Tržišče

