KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 10.06.2020 s pričetkom ob 18. uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Jože Pirc, Jure Rak, Ladislav Zgonc in Brigita Udovč
Opravičeno odsotna: Martin Divjak in Tjaša Šantej

Predsednik KS Primož, Silvo Vintar je pozdravil člane sveta ter predstavil dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika pete seje
Pregled aktivnosti od zadnje seje
Plan dela
Razno

Člani smo soglasno potrdili dnevni red.
I.
SKLEP: K prvi točki dnevnega reda s strani članov ni bilo pripomb in smo zapisnik pete seje soglasno
potrdili.
II.
Od zadnje seje so aktivnosti potekale predvsem pri gradnji in urejanju doma v Češnjicah. Ostale
aktivnosti so se zaradi pandemije odvijali okrnjeno.
SKLEP: K drugi točki člani nismo imeli pripomb in smo ga soglasno potrdili.
III:
Plan dela v bodoče:
- zamenjava ventila v hidrantu na Dolnjih Impoljah – pri Rženu,
- ureditev javne poti – od Gornjih Orl do Požuna, mimo Bajca do Češnovarja ureditev
odvodnjavanja s prepusti ter posek oz. čiščenje brežin
- z Občino Sevnica se dogovoriti glede čistilne naprave pri domu v Češnjicah. Predlagamo
vgradnjo pretočne »greznice«, ker bo pretočnost zelo majhna in čistilna naprava ne bi bila
uporabna,
- košnja brežin ter čiščenje jaškov ob občinskih cestah.
SKLEP: Na plan dela ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili.

IV:
V točki razno je član Zgonc Lado KS zaprosil za sofinanciranje razvoda lokalne vode pri vaškem
vodohranu.

Član Jure Rak je predstavil vlogo za pristop k Participativnem razpisu, ki ga je razpisala Občine Sevnica,
Vložil bo vlogo za nakup zunanjih igral in zunanjega fitnesa ob igrišču v Češnjicah.
Sklep: Prošnja g. Zgonca glede sofinanciranja je bila zavrnjena, saj je vodooskrba v KS urejena in je
tovrstno sofinanciranje neutemeljena, ureditev pa je volja posameznikov.
Soglasno pa je bil potrjen predlog g. Raka za sodelovanje pri razpisu Občine Sevnica.

Sejo smo zaključili ob 19.15. uri.

Zapisnik zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
Silvo Vintar

