KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 31. 5. 2022 s pričetkom ob 19 uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Martin Divjak, Jure Rak, Ladislav Zgonc in Brigita Udovč
Opravičeno odsotna: Tjaša Šantej, Jože Pirc

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

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 11. seje sveta KS Primož
Pregled aktivnosti od 11. seje
Obravnava vlog za sofinanciranje in delovanje društev v KS Primož
Načrtovanje aktivnosti
Razno

Člani smo soglasno potrdili dnevni red.

II.
SKLEP: K drugi točki dnevnega reda s strani članov ni bilo pripomb in smo zapisnik enajste seje
soglasno potrdili.
III.
Aktivnosti od enajste seje:
- vgradnja kuhinjske opreme v domu Češnjice,
- pridobitev soglasja za sanacijo ceste Loke – Impolje – predviden začetek junija 2022
- postavitev defibrilatorja na Dolnjih Orlah pri Divjaku
SKLEP: K tretji točki člani nismo imeli pripomb.
IV.
Predsednik Silvo Vintar je predstavil razpis za sofinanciranje delovanja društev s sedežem v KS Primož.
Na razpis se je javilo KTD Primož. KS Primož bo društvu namenilo 500,00 eur.
SKLEP: Člani so soglasno potrdili višino sofinanciranja KTD Primož.

V.
Načrtovane aktivnosti Sveta KS Primož za bližnjo prihodnost:
- predsednik KS Primož se je udeležil sestanka na Občini Sevnica glede sofinanciranja globinske
sanacije ceste Mala Hubajnica – Dolge,
- pri domu se bo asfaltiralo dvorišče,
- v sejni sobi KS želimo zamenjati dotrajano pohištvo in ogrevanje.
VI.
Pri točki razno se je postavilo vprašanje glede izvedbe otvoritve doma in sanirane ceste Češnjice – Mala
Hubajnica, ki je v lanskem letu zaradi Covid-19 odpadla.
Podana je bila tudi pobuda glede postavitve ekološkega otoka pri domu v Češnjicah.
Predsednik je prevzel pobudo in jo bo realiziral s pristojnimi službami.

Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 20.30 uri.

Primož, 15.6.2022

Zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
Silvo Vintar

