ZAPISNIK
18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec, ki je bila 29.1.2022, ob 18.00 uri, v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Andrej Lisec, Branko Mavrič, Martin Metelko, Anže Pajk
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni: Milan Štajner
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 17. seje z dne 11.12.2021
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 11.12.2021
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.

Sklep:
Pripomb na zapisnik 17. redne seje z dne 11.12.2021 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:
-

Na Ponikvah, pri družini Gramc – bo postavljena solarna luč za javno razsvetljavo
Za cesto proti Boris Mlakar - potrebna soudeležba vaščana v višini 50%
soudeležb Občine Sevnica v višini 50 %

- od 1.1.2022 lokalne ceste prevzame v upravljanje Občina Sevnica – izvajalec Komunala Sevnica,
ceste je skupaj z njimi pregledal predsednik in so dobro urejena, ceste se bodo dvakrat letno
pregledale, strošek KS je krpanje cest, košnja trave, obsekovanje ob cestah…
- društva v naši KS, ki bodo želela pridobiti sredstva iz strani KS, se morajo javiti na razpis, rok
31.3.2022, komisija bo vloge pregledala, sredstva razdelila in z društvi sklenila pogodbo . Komisijo
sestavljajo: Janoš Janc, Branko Mavrič in Uroš Gorenc
- g. Gorenc pove, da je asfaltiranje na Studencu uspešno zaključeno, je pa prejel klice krajanov, ki bi
želeli, da se postavijo cestni policaji, vendar g. predsednik pojasni, da glede na to, da so postavljeni
pločniki, to ne bo možno, tako informacijo je pridobil iz Občine, podan je bil predlog, da se postavi
merilnik hitrosti, pa se bo ugotovilo nujnost postavitve nizkih ovir
- Naročena so ogledala za vas Ponikve, opravljen je bil pregled ograje, potrebno je še urediti mulde
- predlog krajana iz vasi Hudo Brezje, da bi se obnovila škarpa skozi vas in s tem bi se cestišče lahko
malo razširilo
- g. Lisec poved, da na Osredku še vedno nimajo ekološkega otoka, g. predsednik bo poklical pristojne
- na Studencu bi se na kulturni dvorani menjala streha, v naslednjem letu še nova fasada

-

AD
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19:15 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS:
Janc Janoš

