ZAPISNIK
19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 22.4.2022, ob 19:30 uri,v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Gorenc Uroš, Branko Mavrič, Martin Metelko, Anže Pajk, Štajner Miha
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:Oto Pavkovič, Andrej Lisec
Sejo vodi: Janc Janoš – predsednik sveta KS Studenec
Predsedujoči pozdravi člane svetater prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta KS Studenec.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika 18. seje z dne 29.1.2022
Sofinanciranje društev – zaključek razpisa
Tekoča dela v KS
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 6za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje sveta z dne 29.1.2022
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .

Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 18. redne seje z dne 29.1.2022 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 6za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.
Ad 3
Sofinanciranje društev – zaključek razpisa

Predsednikinformira člane sveta , da se je sestala komisija v sestavi Janc, Janoš, Uroš Gorenc in
Branko Mavrič, pregledala prispele vloge. Vsa društva, razen Društvo vinogradnikov Studenec, se je
javilo na razpis. Sredstva bodo razdeljena :
-

AKTIV ŽENA STUDENEC – 400,00 EUR
ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENEC – 500,00 EUR
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA ROVIŠČE – 350,00 EUR
KULTURNO DRUŠTVO STUDENEC – 300,00 EUR
ŠPORTNO DRUŠTVO ARTO - 350,00 EUR
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STUDENEC - 400,00 EUR
SKLEP : IZVEDE SE SOFINANCIRANJE DRUŠTVOM PO ZGORNJI RAZDELITVI .

Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6)
Sklep sprejet.
Na Občino je bil posredovan sklep o sofinanciranju. Ko bodo podpisane pogodbe obeh strank v
postopku, se bo izvedlo nakazilo.

AD4
Tekoča dela v KS

Predsednik KS Janc Janoš informira člane svete in jih povabi k razpravi:
-

Iz strani staršev je bila dana pobuda o odprtju še enega oddelka vrtca , člani sveta so bili
seznanjeni s tem, da nekateri starši osnovnošolskih otrok temu nasprotujejo, v mesecu maju
bo sklican sestanek z šolo, vrtcem, občino, starši…

-

-

Kar se tiče asfaltacije na splošno in tudi v naši KS- občina dala razpis za izvajalca – trenutno so
vsa ta dela ustavljena
Dosežen je bil dogovor z uporabniki ceste proti Mlakar Boris, pobrana je bila soudeležba,
dosežen je bil tudi dogovor o sofinanciranju z Občino Sevnica, predvidena izvedba asfaltacije
bi bila v mesecu maju
Pridobili dve ponudbi za ureditev kulturne dvorane na Studencu – ureditev drenaže, v
naslednjem letu še fasada
Potrebno je razširiti cesto v Gobavce – pridobili ponudbo, obvezno sofinanciranje krajanov,
finančno bo pomagala tudi KS in Občina Sevnica
Izvajalo se bo barvanje oznak na cestišču – prehodi za pešce
Uspešni smo bili na razpisu za participativni proračun, sredstva za izvedbo projektov bodo
dobili v vasi Studenec, Rovišče in Arto
Za pokopališče - v teku pridobivanje ponudb za izvajanje - posip pepela
Opravljen je bil sestanek z županom v vezi obnove strehe na Kulturnem domu Studenec –
denar za streho je zagotovljen
Dosežen dogovor za ureditev škarpe v Hudem Brezju - lastnik prispeva ½ sredstev, ostalo
Občina Sevnica
Zavratec- dogovor o zaključevanju pešpoti – težave z lastniki zemljišč
Pri družini Smerdelj in Cesar bi bilo nujno potrebno razširiti ovinek, cesta je ozka , zelo
nevarna – potekajo dogovori
Trenutno nimamo javnega delavca ker je v bolniškem staležu, potrebno bi bilo pokositi po
javnih površinah
Imamo še neporavnan račun za zimsko službo – pluženje in posipavanje
G. Mavrič pove, da na Ponikvah odbojna ograja ni pritrjena z dovolj vijaki – potrebno urgirati
Na Ponikvah je postavljena nova luč

AD 5
Razno

Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19:15 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica Janc Janoš

Predsednik sveta KS:

