ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec, ki je bila 19.12.2020 ob 18.00 uri,v prostorih
Gasilskega doma na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Anže Pajk , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Branko Mavrič, Andrej Lisec,
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
Martin Metelko
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 7 članov sveta KS Studenec.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 23.9.2020
Tekoča dela v KS
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 23.9.2020
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 11. redne seje z dne 23.9.2020 , ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.
Ad3
Tekoča dela
Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

Bliža se konec leta, poravnali smo vse svoje obveznosti
Urejena je cesta Hudo Brezje – Ponikve, zahvala g. Mavriču za odstop zemlje
Izvedena asfaltacija v Hudem Brezjeu
Cesta Reženca urejena – namestitev varovalne ograje
Zimska služba – delovala bo po potrebi

Prejeli smo dopis krajana iz vasi Osredek in sicer zaradi ureditve križišča, podali odgovor , da je bil
plan za leto 2021 je že narejen in predvideva preplastitev ceste proti vasi Osredek. Pred leti je bila
opravljena razširitev križišča in sicer toliko, kot je omogočal lastnik zemljišča.
-

Vsa društva, ki so v naši KS, morajo tako kot vsako leto, do 31.1.2021 dostaviti poročilo o delu
in porabljenih sredstvih iz strani KS.
Predvideva se preplastitev čez vas Studenec
Ad 4
Razno

Ob koncu leta se predsednik zahvali članom sveta za sodelovanje , z željo, da bi v novo leto
stopili optimistično, delavno in pa predvsem zdravo.
Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 20.25 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov.
Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS
Janc Janoš

