KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
Primož 5
8293 STUDENEC

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOŽ, 27.05.2021 s pričetkom ob 19. uri.
Prisotni člani: Silvo Vintar, Martin Divjak, Jure Rak, Ladislav Zgonc, Tjaša Šantej in Brigita Udovč
Opravičeno odsoten: Jože Pirc

Predsednik KS Primož, Silvo Vintar je pozdravil prisotne člane sveta ter predlagal dnevni red. Pripomb
na dnevni red ni bilo in so ga prisotni člani soglasno potrdili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika sedme seje
Pregled aktivnosti od zadnje seje
Javni razpis za sofinanciranje društev KS Primož
Participativni proračun za leto 2021
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 sedme seje soglasno
potrdili.
II.
Od zadnje seje so aktivnosti potekale na rekonstrukciji ceste Češnjice – mala Hubajnica, ki je v zaključni
fazi.
Nadaljujejo se dala v domu na igrišču. Narejeni so estrihi in slikopleskarska dela.
SKLEP: K drugi točki člani nismo imeli pripomb in smo ga soglasno potrdili.
III:
KS Primož je razpisala razpis za sofinanciranje društev v letu 2021. Prispeli sta dve popolni vlogi in sicer
vloga Prostovoljnega gasilskega društva Primož in Kulturno turističnega društva Primož. Po razpravi
vsebine in namena porabe sredstev so prisotni sprejeli sklep:
SKLEP:
• PGD Primož se dodeli 3.500,00 eur in
• KTD Primož 500,00 eur.

IV:
Razprava 4. točke dnevnega reda je bila namenjena razpravi glede Participativnega proračuna za leto
2021. Predlaga se dodatni defibrilator za Orle ter koši za smeti na igrišču.
SKLEP: Posamezniki morajo oddati prijave do 10.6.2021.

V.
Plan dela v bodoče:
- zbiranje ponudb za opremo sanitarij na igrišču
- izvedba čistilne naprave na igrišču
- zbiranje ponudb za ureditev javne poti – Rogačice – Reber – zaključek izvedbe 30.06.2021
SKLEP: Na plan dela ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili.

Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 20.45 uri.

Primož, 06.06.2021

Zapisala
Brigita Udovč

Predsednik Sveta KS Primož
Silvo Vintar

