KS KRNICE – ŠAVNA PEČ
Svet KS
Datum: 22. 10. 2020
ZAPISNIK
7. seja Sveta Krajevne Skupnosti Krnice – Šavna Peč, ki je bila v ponedeljek, 21. 09. 2020 ob 19: 00
uri v domu Krajevne Skupnosti.
Prisotni:Nina Kmetič, Mirko Mihalič, Ivica Jamšek, Albina Ocepek, Mateja Durnik, Alojz Čebin.
Odsotni: Uroš Durnik
Predsednica Nina Kmetič je otvorila 7. sejo sveta KS, vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila prisotnost
in sklepčnost ter pričela z dnevnim redom.
1.
2.
3.
4.

Novosti v naši KS in prihajajoča dela pred zimo,
Ključ od doma krajevne skupnosti,
Sovretov pohod,
Tehnični pregledi traktorjev na terenu.
Ad/1

Predsednica je povedala, da so se izvaja dela na cesti v Krnice, šlo je za krpanje lukenj v cestišču.
Krajani so bili veseli teh del na cesti, ker se med vožnjo že po tako ozkem cestišču moraš izogibat
luknjam. Po končanih delih pa je prišlo od krajanov nezadovoljstvo, ker je ostala ena luknja ne
dokončana, ki je bila že tako najgloblja pred krpanjem asfalta. Do danes še ni bila cesta k Halilovičevim
posuta s peskom in utrjena pred zimo. V prihodnjih dneh naj bi še prišlo do zamenjave cestnega
ogledala pri Zečiriju in sekanje dreves tik ob cesti v Krnice, oziroma sekanje vej, ki segajo na cesto.

Ad/2
Ključ od doma krajevne skupnosti. Prišlo je do majhne zmede glede ključa doma. Še vedno naj bi se
ključ nahajal pri družini Mejač, bi pa v prihodnje bilo potrebno o tem, ko bi se ga vzelo obvestit
predsednico krajevne skupnosti ali kateregakoli drugega člana.

Ad/3
Sovretov pohod bo, samo z kar nekaj omejitvami in pravili. Dom krajevne skupnosti bo za
pohodnike zaprt, razen sanitarnih prostorov. Omejitve bojo tudi pri pogostitvi s hrano in
pijačo. Predsednica bo še sporočila naknadno kakšne bojo zadolžitve za krajane, če sploh
bojo.

Ad/4
Pri Logarju bo nova lokacija za tehnične preglede traktorjev na terenu, se pa bo izvajal 10.
10. 2020 od 8. do 12. zre. V ta namen bojo natisnjeni tudi letaki, ki bojo izobešeni po krajevni
skupnosti Krnice in Šavna peč.
Seja je bila zaključena ob 20; 20
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Ivica Jamšek

Predsednica KS:
Nina Kmetič

