ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 20.2.2020 ob 18.00 uri,v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Anže Pajk , Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Branko Mavrič, Andrej Lisec,
Martin Metelko
Ostali prisotni:
Ocvirk Srečko – župan občine Sevnica
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
/
Sejo vodi: Janc Janoš – predsednik sveta KS Studenec
Predsedujoči pozdravi člane sveta, posebej še župana g. Srečka Ocvirk ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 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 in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 15.11.2019
Beseda župana - predstavitev projektov na območju KS Studenec
Tekoča dela
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta z dne 15.11.2019
Ga. Ivačič poda zapisnik v obravnavo in potrditev .
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 7. redne seje z dne 15.11.2019 , ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica – Krajevna skupnost Studenec.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8)
Sklep sprejet.
Ad 3
Beseda župana - predstavitev projektov na območju KS Studenec

Župan občine Sevnica, g. Srečko Ocvirk najprej pozdravi vse prisotne in člane sveta seznani o
dogajanjih , vezanih na našo KS:
-

Občina Sevnica je vedno v navezi z predsednikom KS Studenec, pohvali dobro sodelovanje
V nadaljevanju župan izpostavi, da finančna situacija sicer ni najbolj ugodna glede na potrebe
in pričakovanja krajanov, vendar se bomo skupaj potrudili za čimboljše rezultate
Problematika šole in vrtca : vrtec je polno zaseden, vendar navkljub potrebam, ki se že kažejo
glede povečanja vrtca, se ta v prihodnosti ne planira
Opravljala se bodo vzdrževalna dela okoli šole, vrtca in igrišča
Predvidena je ureditev mrliške vežice na Studencu , predstavlja precejšen finančni zalogaj,
kasneje tudi ureditev vežice v Roviščah, letos bi se v Roviščah uredila vsaj okolica
Za Studenec – v dodelavi je načrt prostorske zazidave
Ceste – v večini so projekti zaključeni v prejšnjem letu
Na Ponikvah, Hudo Brezje se predvidevajo določena dela na področju cest
Prav tako na Brezovem – če bo možnost
Stavba KU na Studencu je lepo urejena
G.župan poudari dobro vključevanje društev na našem območju z javnim življenjem,
Zaradi mile zime je zimska služba manj obremenjena, vendar obstaja možnost poletnih
neurij, kar pomeni dodatno uničenje cest in seveda strošek sanacije le teh
Na koncu zaželi dobro delo tudi v bodoče.

Ad 4
Tekoča dela
Predsednik se zahvali g.županu za vzpodbudne besede in v nadaljevanju sestanka povabi k razpravi
člane svete:
-

-

-

-

-

-

G. Gorenc : na Studencu imamo novo otroško igrišče, je sicer potrebno še nekaj dokončnih
opravil, pohvali tudi javnega delavca, ki dela na našem območju, kajti odlično opravlja svoje
delo, poudari, da je bilo veliko postorjenega na Studencu – izpostavi pa preplastitev, ki ni bila
opravljena tako kot je bilo pričakovano, predlaga, da bi v okolici Gostišča Janc postavili
možnost dostopa do vode, za npr. kolesarje, ki se lahko ustavijo
Odg. g.župana : - vse javne površine je potrebno urejati, tako ročno kot tudi strojno, v ta
sklop spadajo tudi pokopališke površine, kar se tiče dostopa do vode je potrebno zagotoviti
primeren prostor, narediti skico in narediti finančno konstrukcijo
G. Štajner – Rovišče : po neurjih so bile krajevne poti zelo uničene, zanima ga sanacija le teh
Odg. G. Janca – v letošnjem letu se bo začela potrebna sanacija, kar se tiče muld v sami vasi
Rovišče je potrebno urediti s CGP
G. Pavkovič –Zavratec – tudi on izpostavlja vzdrževanje cest
G. Mavrič , g. Janc – kdaj se predvideva preplastitev ceste Ponikve
Odg. g. župana : – najprej je potrebna ureditev križišča-razširitev, dela bi se lahko spomladi
začela
G. Lisec – Osredek –nimajo javne razsvetljave in sprašuje o možnosti solarne razsvetljave,
prav tako izpostavi problematiko uničenih cest, potrebna bi bila razširitev, preplastitev
približno v dolžini 500 m, na določenih delih je cesta že tako uničena, da je zelo ozka
Odg.g.župana: - možnost solarne razsvetljave obstaja, sicer ima taka razsvetljava tudi
slabosti, vendar funkcionirajo dokaj v redu, strošek na eno luč je približno 2-3 tisoč eur, tako
da je to potrebno dobro preučiti
G. Metelko – Hudo Brezje, vprašanje okoli škarpe, možnost prestavitve ceste pri domačiji
Metelko in pa možnost pridobitve čistilne naprave v Hudem Brezju
Odg. g. župana : - dela okoli škarpe potekajo in se bližajo h koncu, radi bi opravili tudi
razširitev ceste, vendar še niso urejena soglasja lastnikov , do takrat pa direkcija za ceste tega
ne potrdi, zato je nujno najprej pridobiti soglasja , kar se tiče prestavitev ceste – najprej
potreben ogled terena, čistilna naprava – preučiti smiselnost , kajti naložba je zelo draga,
glede na velikost kraja
G. Pajk – Brezovo – krajani so zelo zahvalni ob opravljeni preplastitvi cestišča, izpostavlja pa
varno pot v šolo – do avtobusne postaje
Odg.g. Janc – potrebno bo urediti in nasipati ob poti, da bo varneje za otroke
G. Janc – Arto – na Artu bi radi obnovili dom in uredili primeren prostor za otroke, obenem
izpostavi potrebno ureditev ovinkov na relaciji ceste Impoljca-Studenec, vsaj prvi ovinek
G.predsednik v nadaljevanju pove, da bo ostala finančna pomoč društvom še tako kot sedaj,
tudi vsa društva so poslala poročila o delovanju za preteklo leto in pa vloge za pomoč v letu
2020. Z letom 2020 je bil opravljen prenos upravljanja pokopališč in pogrebnih storitev na JP
Komunalo. Priporočljivo bi bilo, da bi izvedli tečaj za varno uporabo defibrilatorja, kar lahko
uredimo z Zdravstvenim domom Sevnica.

Ad 5
Razno

Pod zadnjo točko, se tako župan kot predsednik zahvalita vsem prisotnim in zaželita dobro
delovanje tudi v prihodnosti.
Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.45 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS
Janc Janoš

