ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 16.5.2020 ob 19.00 uri,v prostorih
Gasilskega doma na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Pavkovič Oto, Gorenc Uroš, Milan Štajner, Branko Mavrič, Andrej Lisec, Martin Metelko
Ostali prisotni:
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
Anže Pajk – opravičeno odsoten
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 in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 20.2.2020
Tekoča dela
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 8. redne seje sveta z dne 20.2.2020
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: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.

Ad 3
Tekoča dela
Predsednik člane sveta v nadaljevanju sestanka informira:
-

-

Glede na trenutno stanje – epidemija coronavirus, so se vsi projekti ustavili, nekateri razpisi
so vrnjeni v začetno fazo, predsednik se je tudi pozanimal kaj se bo sploh še delalo
Redno plačujemo vse obveznosti, poravnan je tudi račun za opravljena dela v sp. Režencu
Glede mrliške vežice na Studencu – potekali so že sestanki, odločeno je, da bo mrliška vežica
obnovljena, razpis je že objavljen, dela naj bi bila zaključena v mesecu oktobru
Asfaltatacija na Brezovem – proti družini Kovačič, teren je že pripravljen, stroški se bodo delili
na KS, Občino Sevnica in lastnika
Opravljena preplastitev na Brezovem
V Hudem Brezju – škarpa – opravljajo se zaključna dela
Brezovo – pešpot do avtobusnega postajališča- opravljen je bil ogled, je še vedno v fazi
dogovarjanja med Občino in Direkcijo za ceste
Osredek – javna razsvetljava – na Občini je obljubljen ogled terena
V teku so še gramoziranja – potrebno opraviti oglede, kje bo najbolj potrebo
vsa društva še niso prejela finančne pomoči – v teku
Studenec – g. Gorenc dal pobudo, da bi pridobili dodatne kontejnerje za ločevanje odpadkov,
pri Gasilskem domu so kontejnerji vedno polni, potreben bi bil večkraten odvoz, podobne
probleme imajo po vseh vaseh
Glede asfaltiranja v Roviščah – ko se bodo opravljala dela v Hudem Brezju, takrat bi potem
tudi v Roviščah
Na Ponikvah – radi bi naredili gozdno pot, prosijo za finančno pomoč ( za približno 500,00
eur), večji del bi krili krajani sami
Glede asfaltacije na Ponikvah – potrebna bo urgenca, da se dela pričnejo

Ad 5
Razno

Predsednik je člane sveta informiral o poteku dela javnega delavca – delavec je zelo priden,
vestno izpolnjuje naloge, ki so mu dodeljene, problem je v tem, da ga ne dodelijo vsak teden
na naše območje , kar pa ni v redu, glede na naše potrebe
g. Janc je člane sveta pozval, naj vložijo pobude za participativni proračun občine Sevnica, rok
je do 30.6.2020.
Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 20.15 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov.

Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS
Janc Janoš

