ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 23.9.2020 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 sveta ter 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 10. redne seje z dne 8.8.2020
Potrditev finančnega plana za leto 2021
Tekoča dela v KS
Razno

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

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 8.8.2020
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 9. redne seje z dne 8.8.2020 , ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.

Ad 3
Potrditev finančnega plana za leto 2021

G.predsednik povzame glavne aktivnosti, ki so planirane za leto 2021 in sicer :
- Osredek - ureditev plomb in pomoč pri asfaltaciji
- pomoč delujočim društvom na našem območju, v takem obsegu kot leta 2020
- Ponikve – ureditev ceste in gramoziranje v vasi Ponikve
- po potrebi gramoziranje tudi po drugih vaseh
- po potrebi opravljanje zimske službe
- dodatna pomoč Športnemu društvu Arto pri ureditvi vaške sobe
- če bodo finančna sredstva dopuščala, še sanacija ceste Breška gora

Sklep:
Pripomb na predlagan finančni plan za leto 2021, ni . Finančni plan za leto 2021, se potrdi.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.

Ad4
Tekoča dela
Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

Potekal je sestanek pri županu – tudi glede ceste Osredek – izvedba je nujna
Pri razpisu za participativni proračun smo bili uspešni – Studenec - ureditev pogojev za
kolesarje ( voda, počivališče…), Arto – nabava defibrilatorja
Cesta, ki je bila urejena v Roviščah – pri družini Mlakar – dela opravljena in tudi plačana
Tudi sanacije ceste v Hudem Brezju je končana
Asfaltacija v Hudem Brezju – škarpa – ni opravljena zaradi nesoglasja krajanov
Obnovitvena dela na mrliški vežici Studenec gredo h koncu

V nadaljevanju g. Gorenc izpostavi ograjo v Zgornjem Režencu – relacija od Pšeničnik Vinkota do
Mlakar Marjan – ograja bi bila nujna, sprašuje o možnosti pridobitve kakšne stare ograje, ki bi še bila
uporabna, nadaljuje z tem, da so bila dela, ki jih je opravljala g.Lipar - škarpa v Reženci – ustavljena
G. Lisec sprašuje, kdo ureja obsekovanje ob cesti na relaciji Primož – g. Janc odgovarja, da je za to
zadolžena Komunala Sevnica
Zaradi trenutnih razmer je vprašljiva izvedba miklavževanja za otroke, če pa bo, bi bil naš prispevek
500,00 EUR (na vlogo društva).

Ad 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 20.25 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS
Janc Janoš

