ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 08.08.2020 ob 19:30 uri,v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Anže Pajk , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Branko Mavrič, Andrej Lisec,
Martin Metelko
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
/
Sejo vodi: Janc Janoš – predsednik sveta KS Studenec
Predsedujoči pozdravi člane svetater prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Studenec.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.5.2020
Tekoča dela v KS
Osnutek priprave proračuna za leto 2021
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 16.5.2020
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 9. redne seje z dne 16.5.2020, ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 8za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.

Ad 3
Tekoča dela
Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

Dela na mrliški vežici Studenec potekajo
Gramoziranje Ponikve – dogovorjeno je bilo, da se to v letošnjem letu ne izvede
Sproti poravnavamo svoje obveznosti, poravnani so tudi računi za asfaltiranje na
Brezovem
Dela na škarpi v Hudem Brezju so dokončana
Ponikve – še vedno čakamo na preplastitev
Ureditev poti od Hudega Brezja do odcepa za vas Novo – projekt je obljubljen tudi iz
strani župana, prav tako tudi križišče
Asfaltacija proti družini Metelko v Hudem Brezju bo izvedena v mesecu septembru
Obravnavana je bila vloga Društva za razvoj podeželja Rovišče – prosijo za sredstva za
nakup igral, odobreno 500,00 EUR, poleg se redna dotacija v višini 300,00 EUR
Nakazali bomo še redno dotacijo za Aktiv žena Studenec in KUD Studenec (izvedeno)
V Roviščah potrebno gramoziranje na več koncih – potrebno bo dati javni razpis
Tudi po drugih krajih potrebuje gramoz, Studenec – proti Kranjcem – 3 kamione, v
Roviščih 4 kamione, v Zavratcih 3 kamione
V Roviščah , pri druži Mlakar Franci potrebno preplastiti cesto v dolžini 50 m, če bodo
sredstva , predviden strošek znaša 1.600,00 EUR
Križišče pri Mihaeli Hočevar – to naj bi uredila Občina , potrebno pa bo tudi
sofinanciranje KS , v višini 2.000,00 EUR
Na Občino je potrebno dati dopis in sicer naj preverijo, če Lipar Ivan uredil potrebno
dokumentacijo glede izgradnje škarpe v Zgornjem Režencu

-

Brezovo – ureditev varne poti za otroke do postajališča avtobusne postaje – čakamo
odgovor Direkcije za ceste
Potrebno poslati dopis za ogledalo v vasi Brezovo in sicer dostop na cesto iz smeri
Zavratec – Bučka , na eni strani je že, potrebno še na drugi (poslano)

Ad 4
Osnutek priprave proračuna za leto 2021

Predlaga se:
- Pluženje po potrebi
- Asfaltacija ceste Osredek – v dolžini 400 m, tu je župan obljubil finančno pomoč
- Če bodo sredstva in če bo župna priskočil na pomoč z dodatnimi sredstvi – bi izvedli
sanacijo ceste Breška gora
- Arto – izgradnja večnamenski dom

Ad 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 20,40 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS:
Janc Janoš

