ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec, ki je bila 30.1.2021 ob 18.00 uri, v prostorih
Gasilskega doma na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Anže Pajk , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Andrej Lisec, Martin Metelko
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
Branko Mavrič – opravičeno
Srečko Ocvirk – opravičeno
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.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 19.12.2020
Beseda župana, g. Srečka Ocvirk
Potrditev zaključnega računa za leto 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 12. redne seje sveta z dne 19.12.2020
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 12. redne seje z dne 19.12.2020 , 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
Beseda župana

Že uvodoma je g. predsednik prenesel opravičilo g.župana, ker zaradi drugih obveznosti ni uspel priti
na sestanek.

Ad 4
Potrditev zaključnega računa
G. predsednik , je člane sveta seznanil z dokumenti zaključnega računa KS Studenec, za leto 2020. Že
med letom so bili člani sproti seznanjeni o poslovanju KS, zato so soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Člani sveta potrjujejo zaključni račun, za KS Studenec, za leto 2020 in predlagajo Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.

Ga. Ivačič pripravi sklep.

Ad 4
Tekoče delo

Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

-

-

Vse obveznosti sproti poravnavamo, tudi nekaj sredstev je še ostalo na računu, za leto 2021
Članom sveta je g.predsednik prebral dopis g. Matko Kristijana, ki se je pritoževal nad
izvajanjem zimske službe. Svet KS se je z omenjeno problematiko seznanil in ugotovil, da je
vse potekalo po določenih normativih.
Urejeno je bilo posipavanje
V obnovljeno mrliško vežico dobimo novo kuhinjo
Mrliška vežica v Roviščah bo prenovljena v naslednjem letu – potrebno preveriti kaj bi
potrebovali in narediti popis
Pri županu je bil sklican sestanek vseh predsednikov KS – še vedno so ključne naloge :
preplastitev Studenec, preplastitev in razširitev Ponikve, prav tako tudi na Osredku
Vzdrževanje javnih poti bo prevzela Komunala Sevnica
Objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na našem območju, rok za razpis je
31.1.2021, po tem roku se sestane komisija in preglede vloge in jih točkuje. Na podlagi točk
bo društvo prejelo sklep o višini dodeljenih finančnih sredstvih.
Za asfaltiranje v Breški gori je potrebno sklicati sestanek z krajani, ugotoviti kje bodo mulde,
kam bo odtekala meteorna voda in podobno
G. predsednik je na Občini podal pobudo, da bi na Studencu zamenjali reflektorje z bolj
varčnimi in tako privarčevali pri plačilu električne energije.
G. Gorenc je predlagal, da bi označili kje je na Studencu avtobusno postajališče, sedaj je pri
Šoli, vendar ni označen- dopis je poslan
G.Pajk sprašuje o poteku projekta prestavitev avtobusnega postajališča na Brezovem –
potrebno pripraviti dokumentacijo, tudi KS bo finančno pomagala pri izvedbi.

Ad 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.40 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov.

Zapisala:

Predsednik sveta KS

Ivačič Slavica

Janc Janoš

