ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Studenec,ki je bila 20.12.2018 ob 18.00 uri,v prostorih
Krajevnega urada na Studencu

Prisotni člani sveta:
Janc Janoš, Lisec Andrej, Mavrič Branko, Pavkovič Oto, Štajner Milan, Gorenc Uroš,
Ostali prisotni:
Ivačič Slavica – tajnica KS Studenec
Odsotni:
Metelko Martin
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 6 članov sveta KS Studenec. Ob 18.10 uri se seji pridruži Anže Pajk.
Svet KS Studenec je bil sklepčen, prisotnih 7 članov.
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
Plan dela za leto 2019
Tekoča dela v KS
Razno

Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.

Ad 2
Plan dela za leto 2019

Predsednik članom sveta, ki so v večini novoizvoljeni na kratko predstavi, katere tekoče obveznosti je
KS dolžna pokrivati iz svojega proračuna in sicer: stroški električne energije, vode, materialni stroški,
stroški pisarniškega poslovanja, razna plačila po pogodbah (za tajniška dela in honorar za
predsednika), reprezentančni stroški, vzdrževanje cest, zimska služba, odvoz smeti, vzdrževanje
mrliške vežice, razna popravila orodja (javni delavec), dotacije društvom, ostala cestna infrastruktura
(gramoziranje, asfaltiranje, plombe…), pomoč gasilcem (nakup cevi, hidranti) in podobno.
Predsednik predlaga članom sveta, da naj bi od proračuna , ki je namenjen za našo KS in ob
poravnavanju tekočih obveznosti, ostalo približno finančnih sredstev v višini 16-17.000,00 EUR , da
se ta sredstva namenijo za asfaltiranje v Breški gori (ostalo v planu še iz preteklega leta) ali pa
opraviti preplastitev ceste na Brezovem. Obvezno pa je potrebno prej pridobiti odstopne izjave
lastnikov zemljišč. Predlog je tudi nabava igral na igrišču pod Gostiščem Janc – investitor Občina
Sevnica, naš strošek pa bi bila ograja - potrebno je pridobiti ponudbo.

Ad 3

Predsednik člane sveta obvesti, da je bilo
-

-

-

-

nakazano 300,00EUR za prireditev Miklavževanje,
na naslov KS je prispela prošnja nekaj vaščanov iz Hudega Brezja in sicer z prošnjo za izvajanje
zimske službe – občasno pluženje, posip, nekategorizirane ceste Studenec-Hudo Brezje do
objekta Studenec 37, zaradi dostopa na parcelo v zimskem času – pripravi se odgovor , da je
pogodba o pluženju za letošnje leto že podpisana, tako, da bo prišlo do izvedbe v naslednjem
letu (zadolžena ga. Ivačič)
vsem društvom je potrebno poslati dopis, da pripravijo poročilo o porabljenih sredstvih
pridobljenih iz strani KS, prav tako morajo oddati prošnjo, če želijo sredstva pridobiti tudi v
novem letu (zadolžena ga. Ivačič)
v vezi opravljanja pokopaliških storitev je bilo članom prebran dopis, ki smo ga v lanskem letu
poslali na Občino in sicer glede prevzema upravljanja vežice in pokopališča – še vedno
vztrajamo na sestanku krajanov z županom
g. predsednik članom predlaga, da bi tudi v bodoče tajniška dela za KS opravljala tako kot
dosedaj , ga. Ivačič, člani se strinjajo, tako da je bil sprejet naslednji

Sklep:
Tajniška dela za KRAJEVNO SKUPNOST STUDENEC, za mandatno obdobje od leta 2018-2022, bo
opravljala tako kot dosedaj ga. Ivačič Slavica, honorar ostaja isti.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.
-

-

Predsednik članom sveta predlaga, da bi obveščanje o sestankih, zapisniki, vse naj bi se
posredovalo preko mailov. Člani sveta se z predlaganim strinjajo.
Z trenutnim javnim delavcem nismo zadovoljni, potrebno se je dogovoriti za sestanek, na
katerem bi mu obrazložili, kaj se od njega pričakuje, določiti dneve, ko mora biti prisoten,
komu se mora javljati in podobno, zadolžena g. Janc in g. Gorenc
KS Studenec je sponzor petim trtam na gradu Sevnica, člani se strinjajo, da tako ostane tudi v
bodoče
G. predsednik članom pove, da so za vsak sestanek namenjena sredstva za izplačilo sejnin,
vendar se vsi člani sveta sejninam odpovedujejo. Sprejet je bil
Sklep:
Člani sveta KS Studenec, se odpovedujejo izplačilom sejnin.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.
Ad 5
Razno

-

-

Pod zadnjo točko so bila izpostavljena naslednja vprašanja:
G. Gorenc – sprašuje kje je ogledalo, ki je bilo nameščeno v smeri od Cerkve proti Gostišču
Janc, odg., če se ogledalo ne najde, se lahko naroči novega in to ni naš strošek
Tudi g. Pavkovič sprašuje o postavitvi ogledala na relaciji Križe-proti zaselek Vrh
Predlog. G. Gorenc o postavitvi ležečih policajev na cesti skozi Studenec, kajti noben ne
upošteva omejitve hitrosti čez vas in to predstavlja nevarnost – tak predlog je bil že v
preteklosti, vendar ni bil nikoli realiziran, moralo bi se upoštevati omejitev hitrosti, določene
z prometnimi znaki.
G. Štajner sprašuje o možnosti pridobitve gramoza – količina gramoza je določena, v okviru
teh možnosti, ga je potem možno dobiti
Drugih pripomb in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.15 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov
Zapisala:
Ivačič Slavica

Predsednik sveta KS
Janc Janoš

