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Z A P I S N I K
21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični,

ki je bila dne 6. 2. 2018, s pričetkom ob 20.10 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Šentvid
pri Stični.

Sejo je vodil predsednik Sveta KS gospod Vojko Urbas.
Navzoči člani KS: Vojko Urbas, Uroš Dežman, Petja Mihelič, Silvo Praznik, Alina Cunk Perklič, Nejc
Rus, Drago Kastelic, Boris Sadar, Tone Kastelic
Upravičeno odsotni: Andrej Žnidaršič, Mitja Poljšak, Nada Primc
Ostali prisotni: Domen Piškur, Občina Ivančna Gorica; ga. Tadeja Medved
Skladno s prvim odstavkom 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančne Gorice (Uradni
list RS, št. 92/11, 98/13 in 11/15, v nadaljevanju: Poslovnik), predsednik ugotovi, da je na seji prisotnih
9 članov Sveta KS od skupno 12 in, da je Svet KS v skladu z 31. členom Poslovnika sklepčen ter da
lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Svet KS je skladno s 32. členom Poslovnika potrdil naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika in izvedbe sklepov 20. redne seje sveta KS;
2. Aktualno dogajanje – poročilo predsednika;
3. Sprejem zaključnega računa za leto 2017;
4. Finančni načrt za leto 2018;
5. Načrt dela za leto 2018;
6. Vzdrževanje in investicije na pokopališču;
7. Energetska sanacija in notranja ureditev kulturnega doma;
8. Poročila in predlogi predsednikov odborov;
9. Predlogi članov sveta;
10. Vloge krajanov.

S k l e p št. 97
Svet KS je potrdil dnevni red 21. redne seje Sveta KS.
(9 ZA, 0 PROTI)
K točki 1: Pregled zapisnika in izvedbe sklepov 20. redne seje Sveta KS

Stran 1

Svet KS je v roku s poslovnikom prejel osnutek zapisnik 20. redne seje Sveta KS.
Predsednik Sveta KS poda podatke o izvedbi sklepov 20. redne seje, ki so bili v celoti izvedeni.
Svet KS je sprejel naslednji sklep:
S k l e p št. 98
Svet KS je potrdil zapisnik 20. redne seje Sveta KS z dne 24.10.2017.
(9 ZA, 0 PROTI)
K točki 2: Aktualno dogajanje – poročilo predsednika
Predsednik g. Urbas poda kratko poročilo o dogajanju v času od 20. seje, in sicer:













občinska proslava v KD ob 19.00 ob Kulturnem prazniku,
obnova asfalta: cesta na Culko, parking nad pokopališčem, obnova asfalta na Kal…
obnova poti do Ribiča,
pluženje poteka po planu, nekaj težav s pločniki in v okolici cerkve,
Tabor pevskih zborov: za novega predsednika sta bila predlagana Matej Šteh in Janez
Peterlin, odločitve še ni; določen je že program in potekajo izobraževanja,
zavarovanje objektov: police so bile obnovljene januarja 2018, skupna vrednost cca 900 € gre
iz proračuna 2018,
javna razsvetljava: sicer postavljena v centru Šentvida, vendar je postavitev drogov ni v celoti
izvedena – stebri niso dovolj fiksirani, kar predstavlja varnostno tveganje ob poslabšanju
vremena, kakor tudi v primeru stika prebivalcev z drogom,
pokopališče: ko bo vreme dopuščalo, nadaljujemo z deli (kanalete, asfalt), občina je poslala
dopis – pripraviti je potrebno evidence naloga pokopališkega odbora skupaj z go. Tadejo,
razčistiti je potrebno glede odstranjevanje snega s platoja ob poslovilnem objektu
kulturni dom, z rebalansom določen znesek 2500,00 evr, kar ni dovolj niti za ogrevanje, glede
obnove bo poročal g. Domen Piškur,
prireditev Srečanje z Božičkom in novoletno srečanje: zelo uspešno izvedeno,
Konjeniško društvo: preselitev iz prostorov v GD Dob v KS Šentvid (prostor v 2. nadstropju na
Klančku): pregled prostorov je bil opravljen, potrebna je še odločitev društva in sveta KS
nadzor je bil izveden, poročila še ni

K točki 3: Sprejem zaključnega računa za leto 2017
Ga. Tadeja Medved poroča o izdatkih in prihodkih na računu KS. V razpravi se je ugotovilo, da je sicer
postavka za vzdrževanje KD v proračunu 4.500,00, vendar pa stroški v celoti niso bili refundirani.
Refundiran znesek ni pokril niti stroškov ogrevanja. Ugotavlja se, da refundirana vsota ne zadošča za
ustrezno vzdrževanje KD, zato se občini predlaga, da se upošteva proračun 2017. Po razpravi je
predsednik dal zaključni račun na glasovanje:
Svet KS je sprejel naslednji sklep:
S k l e p št. 99
Svet KS je potrdil zaključni račun za leto 2017.
(8 ZA, 0 PROTI)
K točki 4: Finančni načrt za leto 2018
Potrebno je povečati postavko za vzdrževanje KD.
Sredstva za obnovo KD (zunanja in notranja ureditev) v 2018 so po besedah predstavnika občine
zagotovljena v proračunu (rebalans) v višini dobrih 100.000,00€.
G. Nejc Rus zapusti sejo ob 21.20.
K točki 5: Načrt dela za leto 2018

Stran 2

Predsednik bo dopolnil Načrt dela za 2018 in ga posredoval na občino.
Pripraviti je treba načrt grobov (dopis občine).
K točki 6: Vzdrževanje in investicije na pokopališču
Investicijska dela je prekinilo slabo vreme. Dela (ostala dela prekinil sneg in se nadaljujejo marca
(kanalete, odvodnjavanje, stranske obrobe) se bodo nadaljevala ob ustreznem vremenu, predvidoma
marca.
Pripravlja se požarni načrt za vežico. Pregledali so se gasilni aparati.
K točki 7: Energetska sanacija in notranja ureditev kulturnega doma
G. Domen Piškur poroča o stanju na obnovi KD:
- ker je objekt v območju naselbinske dediščine vasi Šentvid pri Stični, je bilo potrebno zaprositi za
kulturno-varstveno soglasje,
- prvi idejna zasnova je bila posredovana že v začetku jeseni, pridobljeni so bili dodatni pogoji (razen
prednje strani, je objekt dovoljeno izolirati; posebne zahteve za fasado in balkon),
- prenovljena idejna zasnova novembra poslana na Zavod za kulturno dediščino LJ v ponovno
odobritev, odgovor se pričakuje v kratkem,
- po prejemu pozitivnega odgovora s strani ZKD se prične s postopkom javnega naročila.
K točki 8. Poročila in predlogi predsednikov odborov
a) Odbor za komunalne dejavnosti
G. Sadar pove, da pluženje poteka po planu, prav tako posipavanje cest.
Javna razsvetljava v Starem trgu je sicer izvedena, vendar ni dokončana (fiksiranje drogov).
Cesta na Golem vrhu je cesta v zelo neugodnem stanju, obljubljena je sanacija v začetku spomladi.
Predlogi za odmero in kategorizacijo zemljišč: KO Šentvid parc.št. 427/53, 634/8, 944, 954 in KO
Češnjice parc. št. 894.
b) Odbor za družbene dejavnosti
Ga. Cunk Perklič poroča o izvedbi prireditve Srečanje z Božičkom. Obdarjenih je bilo cca 230 otrok,
cca 60 daril dveh starostnih skupin je bilo vrnjeno dobavitelju, cca 20 daril, ki so bila namenjena
starostni skupini 0-2 leti, je bilo predanih Vrtcu Ivančna Gorica, izpostava Šentvid pri Stični.
G. Sadar poroča o izvedbi prireditve za Silvestrovo.
c) Poravnalni svet
/
d) Odbor za gospodarstvo in nadzor porabe finančnih sredstev
/
e) Pokopališki odbor
Glej točko 6.
K točki 9. Predlogi članov sveta
Predsednik poda pobudo, da se občini predlaga potrditev finančne pomoči za izvajanje trgovinske
dejavnosti v Šentvidu. Svetniki so predlog soglasno podprli.
Go. Cunk Perklič zanima uporabnost starega objekta za vodno zajetje ob parkirišču za Zmajem.
Predvsem zakaj objekt zaradi varnostnih razlogov ni zaklenjen.
K točki 10. Vloge občanov
1. Asfaltna pridobitev za vasico Mali Kal
Družina Korevec naproša za asfaltiranje ceste vsaj nekaj metrov do ceste.
Svet KS bo cesto vzdrževal še naprej, zaenkrat asfaltiranje ni na prioritetni listi.
2. Asfaltiranje krajevne ceste do hišne številke Male Češnjice 11 in 20
Investicija je že v planu investicij KS.

Stran 3

3. Asfaltiranje ceste med cerkvijo v Bukovci in Malim Kalom v dolžini cca 530 m.
Obnova ceste ni na prioritetni listi investicij KS.
4. Asfaltiranje ceste na parc.št. 54/2 KO Šentvid
Obnova ceste ni na prioritetni listi investicij KS.
5. Ureditev ceste na parc. št. 212/9 KO 1817
KS bo uredila cesto.

Predsednik se članom Sveta KS za udeležbo in delo na seji zahvali ter ob 24.00 uri sejo zaključi.

Zapisala:
Alina Cunk Perklič
Podpredsednica Sveta KS
Predsednik Sveta KS Šentvid
Vojko Urbas

Poslano:
- članom sveta, po elektronski pošti
- občina Ivančna Gorica, po elektronski pošti
- a. Sonja Maravič, po elektronski pošti
- ga. Brigita Primc, po elektronski pošti

Stran 4

