ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec, ki je bila 18.6.2021 ob 19.00 uri, v prostorih
Gasilskega doma na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Anže Pajk , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Andrej Lisec, Martin Metelko,
Branko Mavrič
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.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika 14. seje z dne 24.4.2021
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 14. redne seje sveta z dne 24.4.2021
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 14. redne seje z dne 24.4.2021 , 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
Tekoče delo

Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

-

Pričela so se izvajati dela na cesti Ponikve – vas, do konca maja naj bi bila izvedena tudi
asfaltacija
Priprave na preplastitev ceste Osredek, dobijo tudi ekološki otok in pa solarno luč
G. predsednik pozove člane, da se uredijo prijave na razpis za participativni proračun, za leto
2022, na Artu je že postavljena avtobusna čakalnica iz razpisa za leto 2021, na Studencu se bo
začelo izvajati konec maja počivališče za kolesarje
Glede avtobusnega postajališča na Brezovem – dobili dopis RS – za infrastrukturo, da
pridobimo dokumente, soglasja, ki jih je trenutno nemogoče pridobiti
Glede projekta Breška gora – sam projekt je vprašljiv, kajti z krajani ni dosežen sporazum
V prihodnosti se bo obnavljala državna cesta Zavratec, na dolžini približno 1350 m, se bodo
robničili, vendar jih je ne bodo asfaltirali
Preplastitev skozi vas Studenec se predvideva konec poletja
Glede obnove stavbe Krajevnega urada – se še čaka na predračun
Poravnali bomo strošek pluženja
Podan je bil predlog za znižanje brežine na Brezovem in postavitev prometnega ogledala

Ad 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.30 uri.

Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov.

Zapisala:

Predsednik sveta KS

Ivačič Slavica

Janc Janoš

