KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 05.03.2020 s pričetkom ob 18. uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Martin Divjak, Tjaša Šantej, Jure Rak, Ladislav Zgonc in Brigita Udovč
Opravičeno odsoten: Jože Pirc
Prisotna tudi direktor občinske uprave Sevnica, Zvone Košmerl in župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk.
Predsednik KS Primož, Silvo Vintar je pozdravil gosta in člane sveta ter predstavil dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika četrte seje
Sprejem zaključnega računa za leto 2019
Plan dela KS Primož za leto 2020
Beseda župana in direktorja občinske uprave
Razno

Člani smo soglasno potrdili dnevni red.
I.
SKLEP: K prvi točki dnevnega reda s strani članov ni bilo pripomb in smo zapisnik četrte seje soglasno
potrdili.
II.
Predsednik Sveta KS Primož je člane seznanil s poslovnim poročilom za leto 2019, ki izkazuje poslovanje
v skladu z veljavnim finančnim načrtom. Prihodke v letu 2019 KS Primož izkazuje kot prihodke od
najemnin v višini 2.004,00 eur, prihodke iz občinskega proračuna za tekočo porabo v višini 3.597,69
eur in prihodke iz občinskega proračuna za investicije v višini 19.969,29 eur. Skupaj torej 25.570,98 eur
prihodkov v letu 2019.
Odhodki KS Primož izkazujejo:
- Poraba vode in komunalne storitve v višini 114,61 eur,
- Poraba električne energije v višini 1.598,38 eur,
- Stroški provizije v višini 2,45 eur,
- Drugi splošni material in storitve v višini 180,00 eur,
- Izdatki za reprezentanco v višini 380,3 eur,
- Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam v višini 1.350,00 eur,
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest v višini 5.182,96 eur ter
- Rekonstrukcijo in adaptacijo javnih poti v višini 21.139,53 eur.
Poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.377,18 eur, bo znižal poslovni sklad.
SKLEP: K drugi točki člani nismo imeli pripomb in smo ga soglasno potrdili.

III:
Pod tretjo točko smo strnili želje in potrebe KS Primož, na katere sta svoje predloge in mnenja podala
župan Srečko Zvone Košmerl.
Potreb in želja je kar nekaj, vendar je v prvi vrsti sedaj ureditev in dokončanje doma na igrišču v
Češnjicah, ureditev križišča na Hubajnici, urejanje javnih poti,…
SKLEP: K predstavitvi plan dela za leto 2020 ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili.

IV:
Predsednik Silvo Vintar je besedo predal županu Srečku Ocvirku in direktorju občinske uprave Zvonetu
Košmerlu. Pohvalila sta delo prostovoljcev pri gradnji in ureditvi doma. Predstavila sta delovanje
predšolske vzgoje, pogrebne in pokopališke dejavnosti – predvsem pokopališča Studenec, kjer je novi
upravitelj Komunala Sevnica.
Ob tej temi, smo se dotaknili težave poslovilne vežice na Studencu, ki je neprimerna, za zadnje slovo
od pokojnika. Krajani KS Primož imamo na pokopališču Studenec cca tretjino grobov, ostalo jih ima KS
Studenec, kateri se plačuje letna grobnina. Predlagali smo novogradnjo vežice na novi lokaciji, saj
trenutna posega v prostor, ki je namenjen grobovom.
Sklep: Glede reševanja težav s poslovilno vežico na Studencu sta potrdila tudi župan in direktor
občinske uprave in obljubila, pomoč pri nadaljnjem reševanju.

V.
Predsednik je potrdil dotacijo RK Studenec ob srečanju starostnikov, vendar srečanja zaradi Covid-19
ni bilo.
Brigita Udovč je zaprosila za pomoč pri postavitvi WC-ja ob Kovačevi hiši na Impoljah. Pomoč je bila
potrjena tako s strani občine, kot lastnika, kakor tudi s strani KS Primož.

Sejo smo zaključili ob 20. uri.

Zapisnik zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
Silvo Vintar

