KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 24. 2. 2022 s pričetkom ob 18 uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Martin Divjak, Jure Rak, Jože Pirc, Ladislav Zgonc in Brigita Udovč
Opravičeno odsotna: Tjaša Šantej
Prisotni tudi: Župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in direktor JP Komunala
Sevnica Mitja Udovč

Predsednik KS Primož, Silvo Vintar je pozdravil prisotne člane sveta, potrdil sklepčnost sveta ter
predlagal dnevni red;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 10. seje sveta KS Primož
Pregled aktivnosti od 10. seje
Obravnava in sprejem ZR za leto 2021
Delovanje KS
Plan dela
Razno

Člani smo soglasno potrdili dnevni red.

II.
SKLEP: K drugi točki dnevnega reda s strani članov ni bilo pripomb in smo zapisnik desete seje
soglasno potrdili.
III.
Aktivnosti od desete seje:
- navoz gramoza na lokalne ceste,
- nabava in vgradnja dveh dvižnih vrat za objekt v Češnjicah,
- predvidena otvoritev ceste Češnjice- Hubajnica je zaradi epidemije Covid-19 odpadla.
SKLEP: K tretji točki člani nismo imeli pripomb.
IV.
Predsednik Silvo Vintar je predstavil realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2021 in jih razčlenil po
proračunskih postavkah.
Ker smo bili s poslovanjem seznanjeni že tekom poslovnega leta 2021, pripomb na ZR ni bilo.
SKLEP: Zaključni račun Krajevne skupnosti Primož za leto 2021, se soglasno sprejme.

V:
K peti točki dnevnega reda je predsednik k besedi povabil župana, direktorja občinske uprave in
direktorja JP Komunala k besedi.
Župan je izpostavil delovanje vzgoje in izobraževanja ter socialno varstvo starejših v Občini Sevnica. Za
leto 2022 je za KS Primož predstavil nujno potrebno prenovo cestnega odseka Loke – Dolnje Impolje,
za kar bodo pobrana soglasja za odmero zemljišča.
Direktor občinske uprave je pohvalil sodelovanje občine in KS Primož. Predstavil je razpise za leto 2022.
Predstavljene so bile tudi investicije predvidene za leto 2022 (ureditev nadvoza v Šmarju, ureditev
železniške postaje v Sevnici, Začetek gradnje za potrebe OŠ Ane Gale…). Krajša razprava se je pojavila
ob upravljanju javnih poti s strani JP Komunale. Pri tem se je izpostavila tudi ureditev ceste mimo
kamnoloma Črvivc. Po obrazložitvi in pojasnilih - tudi direktorja JP Komunale dodatnih vprašanj in
pojasnil ni bilo.

VI.
Za leto 2022 KS Primož načrtuje asfaltacijo pri objektu v Češnjicah ter globinsko sanacijo poti Mala
Hubajnica – Dolge.

Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 20. uri.

Primož, 24. 2. 2022

Zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
Silvo Vintar

