ZAPISNIK
17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 11.12.2021, ob 16.00 uri,v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Andrej Lisec, Branko Mavrič, Martin Metelko
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:Anže Pajk
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 zapisnika 16. seje z dne 2.10.2021
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 17. redne seje sveta z dne 2.10.2021
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.

Sklep:
Pripomb na zapisnik 17. redne seje z dne 2.10.2021, ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.
Ad 3
Tekoče delo

Predsednik informira člane sveta in jih povabi k razpravi:
-

-

Preplastitev ceste skozi Studenec – dela bi morala biti že končana, vendar je odvisno tudi od
vremena , upamo, da bo storitev opravljena čimprej, kajti slabo stanje na cestišču že
predolgo traja
Za cesto na Ponikvah je potrebno še izvršiti v tem letu plačilo
Sestanek z direktorjem Komunale – ceste gredo z 1.1.2022 v upravljanje Komunale in Občine
Izvedeno je bilo Miklavževanje – potrebno pokriti strošek KS
Pričelo se je pluženje in seveda tudi težave povezane s tem, problem pri Mlakar Boris, kajti
pluži se ne do njegove hiše, ker ni cesta asfaltirana. Po krajši razpravi je dal predsednik
predlog , da se plužijo ceste, ki so asfaltirane - se pravi, do konca asflata
Sklep:
- Na območju KS Studenec se ceste, na katerih je makadam – ne plužijo. Pluži se samo do
konca asfaltirane ceste.
- Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
- Sklep sprejet.
- Zastavljena dela v letu 2021, so bila v večini opravljena, mrliška vežica v Roviščah – v
planu dela za leto 2022 je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
- Poravnavamo vse tekoče obveznosti.

G. predsednik se vsem članom zahvali za dobro sodelovanje v letu 2021 in želi vse dobro v letu ki
prihaja.
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 17.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS:
Janc Janoš

