KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 05.03.2021 s pričetkom ob 18. uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Martin Divjak, Jure Rak, Ladislav Zgonc in Brigita Udovč
Opravičeno odsotna: Tjaša Šantej in Jože Pirc
Prisotna tudi direktor občinske uprave Sevnica, Zvone Košmerl in župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk.
Predsednik KS Primož, Silvo Vintar je pozdravil prisotne ter predstavil dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 7.seje Sveta KS Primož
Aktivnosti od 7. seje Sveta KS
Poslovanje KS, vzdrževanje JP, financiranje delovanje društev
Obravnava in sprejem ZR za leto 2020
Rebalans 2021
Predlog plana dela 2021
Razno
I.

Večina članov je bila prisotnih in bili sklepčni in tudi soglasno potrdili dnevni red.
II.
SKLEP: Na zapisnik 7. seje ni bilo pripomb, zato je bil soglasno potrjeni.
III.
Od 25.09.2020, ko je bila 7. seja Sveta KS Primož je bila prepleskana notranjost prostorov KS in narejen
obseg javnih poti ter ceste Laze - Primož. Za opravljanje zimske službe 2020/2021 je bila sklenjena
nova pogodba.
IV.
Predsednik Sveta KS Primož je člane seznanil s poslovnim poročilom za leto 2020, ki izkazuje poslovanje
v skladu z veljavnim finančnim načrtom, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti ter s sklepi o
prerazporeditvi.
Realizacija plana del v letu 2020 je bila 15,19%, saj bomo sredstva, ki so izkazana na podračunu KS
Primož na dan 31.12.2020, prenesli v leto 2021 in s prihodki leta 2021 realizirali vzdrževanje cest na
podlagi plana 2020-2021. Proračunska sredstva enega leta so za realizacijo večjih del žal prenizka.
V letu 2020 KS Primož izkazuje prihodke od najemnin za stanovanje v višini 2.153,94 eur, prihodke iz
občinskega proračuna za tekočo porabo v višini 3.324,38 eur in prihodke iz občinskega proračuna za
investicije v višini 18.638,00 eur. Skupaj torej 24.116,32 eur prihodkov v letu 2020.
Odhodki KS Primož izkazujejo:

- Poraba vode in komunalne storitve v višini 100,72 eur,
- Poraba električne energije v višini 637,98 eur,
- Stroški provizije v višini 2,70 eur,
- Drugi splošni material in storitve v višini 209,00 eur,
- Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam v višini 200,00 eur,
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest v višini 2.805,45 eur,
- Gradnja in vzdrževanje športnih objektov v višini 9.711,61 eur ter
- Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 703,00 eur.
Skupni odhodki v letu 2020 znašajo 14.370,46 eur.
Poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.745,86 eur, bo zvišal poslovni sklad.

V.
Predsednik Silvo Vintar je predstavil spremembe rebalansa za leto 2021.

VI.
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: Četrto, peto in šesto točko smo strnili in k poslovanju ni bilo pripomb, zato smo soglasno
potrdili ZR za leto 2020 in plan dela za 2021.
VII.
Predsednik je predal besedo županu in direktorju občinske uprave, ki sta predstavila spremembe na
področju financiranja društev. Financiranje bo v bodoče mogoče le preko razpisov.
Župan Srečko Ocvirk je predstavil delovanje občine na področju vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti,
in javnih površin. Župan je predstavil tudi novosti na področju vzgoje in izobraževanja, kategorizaciji
cest, OPN.
Direktor občinske uprave Zvone Košmerl je poudaril smiselnost sestankov KS v širši zasedbi vsaj 1x
letno. Predstavil je trenutno odprte občinske razpise za društva, gospodarstvo in kmetijstvo, V
nadaljevanju je predstavil dela za ureditev ceste Češnjice Hubajnica.
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.
VIII.
Pod točko razno je vprašanje postavil Jure Rak in sicer glede postavitve igral na igrišču, pridobljenih na
razpisu, Brigita Udovč je izpostavila ureditev ceste pri kamnolomu, v lasti g. Luzarja.
Sejo smo zaključili ob 20.30 uri.

Zapisnik zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
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