ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila dne 6. oktobra 2020, ob 19.00 uri,
v kulturni dvorani v Šentjanžu.
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Mojca Vozelj, Maja Skoporec, Irena Odlazek, Jože Dragan, Gašper Zupan,
Petra Majcen, Marjetka Florjančič, Petra Jazbec.
Ostali prisotni:/
Odsotni: Franci Ajnihar (opr.), Dejan Skoporc (opr.)
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Repovž Boštjan, predsednik sveta KS Šentjanž.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Šentjanž. Svet KS Šentjanž je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi člane sveta, prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter
potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 1.9.2020,
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021,
4. Pregled vlog in dopisov,
5. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 10. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 1.9.2020
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnik 9. redne seje sveta z dne, 1.9.2020 ter
poudari sklepe, ki so bili realizirani. Dokončane so vse načrtovane asfaltacije ter postavitev
zaščitnih ograj v Nunskem Logu, Rupi in Hrušicah.
Glede na lansko letno podano vlogo Franca Lamovška za uredite plazišča na cesti Šentjanž –
Bržane je predsednik urejal soglasja lastnikov zemljišč tangiranega posega. Strokovne službe
Občine Sevnica so obvestile, da se še v tekočem mesecu izvede ogled in sondiranje terena s
strani geološke službe, ki bo podala strokovno oceno zahtevane sanacije. Vzporedno se
izvajajo postopki za sanacijo plazišča ne cesti Srednik – Kocutna.
Predsednik člane sveta seznani, da so poplačane obveznosti izvajalcem za asfaltacijo ceste
Rupa. Ostajajo odprte obveznosti za izvedbo ceste Svinjsko in Kladje. Za ureditev javne poti

– odsek Kladje je potrebno skleniti aneks k obstoječi pogodbi, saj so pri izvedbi nastala
dodatna dela (izgradnja skalometa in prestavitev vodovodne cevi za napajanje Gabrske Gore).
Ureditev odvodnjavanja na odseku Trate - Gradec in ureditev odvodnjavanja v križišču na
Tratah se prestavi v proračunsko obdobje 2021.
Razprave s strani članov sveta ni.
Sklep: Zapisnik 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021
Gradivo v obliki tabele so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik predstavi načrtovane
prihodke, ki znašajo 119.515,94 in pove, da je finančni načrt za leto 2021 glede na lansko leto
enak, le dodana je nova postavka v vrednosti 2000 € (402503 Tekoče vzdrževanje drugih
objektov) v kateri so odhodki namenjeni za ureditev kovinske ograje pri Medvedovem brlogu
in postavitvijo oprijemala na pokopališču. Ostala sredstva so namenjena za ureditev okolice
pri mrliški vežici na Velikem Cirniku in tekoče vzdrževanje obstoječih javnih poti. Vsi načrtovani
stroški so prikazani v spodnji tabeli.
PP Konto
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Opis
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3

PREDLOG
2021
4

PRIHODKI

119.515,94

KS ŠENTJANŽ

119.515,94

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

3.960,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.600,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
LOKALNA SAMOUPRAVA

60070

0,00
13.336,78
100.619,16

119.515,94
15.130,91

Dejavnost občinske uprave

15.130,91

Administracija občinske uprave

15.130,91

Administracija - KS Šentjanž

3.543,79

402000

Pisarniški material in storitve

500,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.543,79

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.454,12

402200

Električna energija

1.000,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

480,00

60072

60073

Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.133,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.800,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.700,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

20,00

60074

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem - KS Šentjanž
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13070
402503

412000

18073
402004

86.149,53

Cestni promet in infrastruktura

86.149,53

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

86.149,53

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

86.149,53

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

86.149,53

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18070

2.000,00

16.235,50

Programi v kulturi

16.235,50

Ljubiteljska kultura

13.490,00

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.490,00

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.745,50

Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 10. redni seji dne, 6.10.2020 seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 4
Pregled vlog in dopisov
Vađunec Branko → prošnja za rekonstrukcijo križišča in poti ob stanovanjski hiši Veliki Cirnik
22
Rešitev vloge: Opravi se terenski ogled, pridobi predračun in izdela idejo kako zadevo v
prihodnjih letih urediti.
Janze Gaube lastnik stare hiše na Velikem Cirniku 16 → prošnja za sanacijo jarka ob robu
asfalta (ob dežju voda odnaša pesek in zemljo).
Rešitev vloge: Ker je omenjeni odsek ceste ni v pristojnosti KS Šentjanž, se vlagatelju poda
odgovor, naj se s prošnjo obrne na pristojno službo Občine Šentrupert.

Ad 5
Razno
Predsednik povabi člane sveta, da podajo pobude oziroma opažanja s terena.
Petra Majcen v imenu Turističnega društva Šentjanž poda pobudo, da je potrebno najti
ustrezno lokacijo za postavitev skulpture, ki jo je nastala na 10. ArtEku Šentjanž 2020.
Ker je umrl urejevalec spletne strani KS Šentjanž in krajevnega glasila Šentjanški glas, je
potrebno razmisliti o primernem kandidatu, ki bi nadaljeval z aktivnostmi.

V nadaljevanju med prisotnimi člani sveta poteka razprava o organizaciji praznika KS Šentjanž.
Zaradi ukrepov o preprečevanju širjenja novega virusa COVID-19 ne bo praznovanje potekalo
na običajen način, zato predsednik predlaga, da se praznik obeleži v ožjem krogu povabljencev
in kratkim kulturnim programom s podelitvijo priznanja g. Alojzu Zidarju. Dogodek je predviden
23.10.2020 ob 18. uri in se bo odvijal na zunanjih površinah trga. V kolikor se razmere še
zaostrijo, bo predsednik v sodelovanju s strokovno službo Občine Sevnica posnel voščilo za
krajane. Voščilo bo možno pogledati na spletni strani Občine Sevnica in na spletni strani
Šentjanž.si.
Predsednik člane sveta seznani, da je bil na obisku župan Občine Sevnica, s katerim sta
opravila terenski ogled krajevne skupnosti, med drugim Leskovec in cesto proti Rupi. Izveden
je bil tudi sestanek z g. Martinom Perniškom iz Podboršta, ki bo Občini Sevnica prodal staro
stanovanjsko hišo. Sredstva za odkup bo Občina Sevnica zagotovila v proračunu za leto 2021.
Pogovori so potekali tudi okrog križišča Osredek – Rupa – Leskovec – Močivno, katerega je
potrebno ustrezno razširiti in omogočiti prevoznost. Razširitve je potrebna tudi cesta od Kija
do Osredka, katera bi se morala urejati po fazah v naslednjih proračunskih obdobjih. Prioritetno
naj bi bila obravnavana razširitev in utrditev z morebitno asfaltacijo cestna povezava Kal –
Svinjsko, saj je zabeležena porast prometa.
Predsednik je župana seznanil tudi o aktivnostih na Brunku in Zdevnem. Mojca Vozelj pove,
da za ureditev ceste na Zdevno manjka samo še eno soglasje lastnika tangiranega zemljišča.
Aktivnosti za razširitev cestišča z ureditvami bankin so načrtovane v proračunskem obdobju
2021 v izmeri cca 700 m1.
Glede predlagane pobude ureditve cestne povezave Kocutna – Brunk je smiselno, da se
najprej uredi dvojni ovinek od Bregarja do odcepa za Kocutno, v nadaljevanju pa prične z
aktivnostmi urejevanja gozdne ceste proti Kocutni.
V letu 2021 se pričnejo dela v povezavi s hidravlično izboljšavo vodovoda, kar pomeni, da se
naredi nova vrtina in nov rezervoar nad Žgajnarjem. Vodovodni sistem bo oskrboval zaselke
Potok, Gabrce, Veternik, Češnjice, Glino in Šentjanž, po možnosti tudi Hinje in Podboršt. Nujno
potrebno je razbremeniti obstoječi vrtini ter zmanjšati stroške prečrpavanja vode na Osredek,
da se lahko z vodo oskrbuje Veternik, Češnjice in Glino.
➢ Ob 20. uri prede Gašper Zupan. Na seji prisotnih 9 članov sveta KS.
V nadaljevanju poteka razprava glede izvajanja in planiranja proračuna Občine Sevnica ter o
načinu sodelovanja krajanov pri oblikovanju participativnega proračuna. V razpravi sodelujeta
tudi člana sveta Občine Sevnica g. Ivan Orešnik in ga. Danica Kramžar. Predsednik pove, da
je v letu 2021 s strani občinskih strokovnih služb obljubljena uvrstitev v predlog proračuna
Občine Sevnica izgradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku, izgradnja prej omenjenega
vodovoda in ureditev dela cestne povezave Kal – Svinjsko.
Glede ureditve čiščenja odpadnih voda predsednik seznani prisotne, da je idejna zasnova v
fazi projektiranja.
G. Ivan Orešnik pove, da je v osnutku državnega proračuna uvrščena ureditev križišča in dela
ceste pri OŠ Šentjanž. Smiselno je, da stopi nasproti tudi Občina Sevnica z aktivnostmi v zvezi
z ureditvijo zunanjih površin pri osnovni šoli.
Ob zaključku razprave predsednik poudari, da je zelo pomembno sodelovanje krajanov in
članov sveta krajevne skupnosti s strokovnimi službami Občine Sevnica, saj se z ažurno
komunikacijo omogoča hitrejše in uspešnejše reševanje opaženih težav.

Seja je bila zaključena ob 20.11.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS
Boštjan Repovž
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž

