ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila dne 23.2.2021, ob 19.00 uri,
v kulturni dvorani v Šentjanžu.
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Mojca Vozelj, Irena Odlazek, Jože Dragan, Petra Majcen, Marjetka Florjančič,
Franci Ajnihar.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Danica Kramžar, članica OS,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Maja Skoporec (opr.),
Gašper Zupan,
Petra Jazbec (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 7 članov sveta KS Šentjanž. Svet KS Šentjanž je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi člane sveta in goste, 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 10. redne seje sveta z dne 6.10.2020,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021 (župan Občine Sevnica),
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020 in sprejem zaključnega računa,
5. Razpis za sofinanciranje društev v letu 2021,
6. Pregled vlog in dopisov,
7. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 11. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta z dne 16.10.2020
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnik 10. redne seje sveta z dne, 16.10.2021.
Razprave ni.
Sklep: Zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021 (župan Občine
Sevnica)
Župan pozdravi prisotne člane sveta in pove, da je vsakoletni običaj, da se pridruži seji sveta
KS, saj je tako podana možnost širšega sodelovanja lokalne skupnosti kot celote.
Pomembnost sodelovanja se kaže v hitrejšem in kvalitetnejšem reševanju nastalih težav
oziroma postavljenih izzivov. V preteklem letu nas je situacija epidemije soočila s spremembo
delovanja družbenih aktivnosti, kar je bilo še posebej zaznano pri delu zavodov (Zdravstveni
dom, Osnovna šola, Vrtec). Trenutno je epidemiološka slika dosti boljša, vendar bo še vedno
potrebna povečana odgovornost družbe pri varovanju zdravja. Pri sami realizaciji proračuna
Občine Sevnica navkljub epidemiološki situaciji ni bilo zaznati večjih odstopanj od planiranih
aktivnosti. Aktualna vlada RS je z zvišanjem povprečnine in uskladitvijo določenih
administrativnih ovir bistveno izboljšala stanje in delovanje lokalnih skupnosti.
V nadaljevanju župan predstavi smernice delovanja v proračunskem obdobju v letu 2021 za
območje KS Šentjanž in širše:
- S strani DRSI je pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev ceste Šentjanž – Glino. V letu
2021 se načrtuje razpis za izbor izvajalca. Urejevanje predmetne državne ceste je pomembna
zaradi hkratne posodobitve infrastrukture pri OŠ Šentjanž (ureditev križišča, obračališča,
okolice objekta in parkirišča).
- V letu 2021 se prične izvedba projekta vodooskrbe (hidravlične izboljšave), ki je financiran iz
evropskih sredstev in bo pripomogel k ureditvi vodovodnega sistema tako na območju KS
Šentjanž kot na območju celotne občine.
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Za izgradnjo ČN v Šentjanžu se izvajajo potrebne
uskladitve. Občina Sevnica je pripravljena v primeru, da EU izda razpis za postavitev čistilnih
naprav manjših od 2000 populacijskih enot. Za občane je aktualen javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2021.
- Cestna mreža; Lokalne ceste → se vsakoletno primerno vzdržujejo, da zagotavljajo primerno
prevoznost. V letu 2021 je največja predvidena investicija za območje KS Šentjanž ureditev
LC Kal – Svinjsko.
Vzdrževanje javnih poti – potrebno je izbrati sistemski zakonski pristop, kot je bil ta izveden na
lokalnih cestah s prenosom upravljanja lokalnih cest na javno podjetje Komunala d.o.o., ki kot
izvajalec redne gospodarske javne službe skrbi za prometno varnost na lokalnih cestah (redno
letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest obsek drevja ob cestišču, urejevanje brežin, muld,
prepustov, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah). O prioritetah vzdrževanja javnih
poti bo še vedno odločal svet KS. Veliko aktivnosti poteka v smeri povečevanja učinkovitosti
na področju urejanja javnih površin.
- Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost – Za KS Šentjanž je sprejet Odlok o pokopališki
in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica prinesel spremembo na delu pokopališke dejavnosti,
ki je sedaj v domeni javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Sama pogrebna slovesnost je
tržna dejavnost, ki jo lahko izvaja podjetje, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje.
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V fazi projektiranja je izgradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku. Cilj je z izgradnjo začeti v
letošnjem letu in končati v letu 2022.
- Upravno poslovanje KS Šentjanž je zgledno (pravilno evidentiranje vhodne in izhodne pošte,
transparentno izvajanje javnih razpisov, pravilno evidentiranje arhivskega gradiva skladno z
zakonodajo).
- Financiranje društev na območju KS Šentjanž poteka transparentno skladno z zakonodajo.
- Na prihodnji seji občinskega sveta bo podan v sprejetje Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica, kar je posledica uskladitve stanja
kategorizacije občinskih cest z dejanskim stanjem. Takoj po sprejetju se prične nov postopek
za kategorizacijo cest. Pri aktivnostih se prosi sodelovanje članov sveta krajevne skupnosti pri
pridobivanju ustreznih soglasij lastnikov zemljišč, saj se nova kategorizacija lahko izvede le na
tistih cestah, ki potekajo po zemljiščih v javni lasti oz. se predhodno z lastniki zemljišč sklene
pravni posel o prenosu lastninske pravice na Občino Sevnica. Vzporedno s postopkom
kategorizacije cest potekajo aktivnosti urejanja odmere cest s strani izbranega geodeta.
Občina Sevnica za geodetske storitve namenja 50.000 EUR.
- Občinski prostorski načrt v Občini Sevnica – potrditev 3. spremembe OPN se načrtuje v
sredini leta. V roku dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega OPN se bo pričel nov
postopek spremembe OPN, ki bo trajal predvidoma dve do tri leta, zato prisotne pozove, da
razmislijo o morebitnih potrebah glede sprememb OPN na posameznih območjih. Pravilna
urejenost OPN je za krajane pomembna tudi zaradi plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, ki je predpisana in obvezujoča davščina vseh lastnikov gradbenih objektov
ter zemljiških parcel, za katere je z izvedbenim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja
stanovanjskih in poslovnih stavb ter gradbenih inženirskih objektov.
- Skrb za odpadke → v času pandemije je opažena večja količina odpadkov. Skrb za čisto
okolje je potrebno izvajati sistemsko (postavljanje ekoloških otokov,…).
V nadaljevanju župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave Občine
Sevnica, ki poudari pomen kvalitetnega opravljanja nalog za katere je občina ustanovljena s
pozornostjo uskladitve razmerij na letnem delovanju kot tudi v strateškem smislu na območju
celotnega območja občine Sevnica. Občina ni le tista, ki skrbi za urejenost infrastrukture in
izvajanje proračuna. Občina kot institut mora skrbeti tudi za programe razvoja občine tudi na
vzgojno-izobraževalni in zdravstveni dejavnosti (javna šola in javni vrtec), pospešuje službe
socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter
razvoj športa in rekreacije, tako da določa občinski program športa, zagotavlja
splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, z dotacijami spodbuja te dejavnosti, sodeluje z
društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. Na nivoju občine je potrebno strmeti k
zagotavljanju standarda na vseh območjih občine Sevnica. Direktor ocenjuje, da je zagotovljen
primeren način bivanja občanov na vseh področjih. Načrtovanje nalog Občine Sevnica kot tudi
izvajanje projektov je skrbno načrtovano ter vedno realizirano po vnaprej določenih prioritetah.
Določeno izvajanje projektov poteka tudi na dolgi rok.
Direktor naznani, da je vzpostavljena nova spletna stran Občine Sevnica, ki je zanimiva,
pregledna in krajanom ponuja veliko aktualnih informacij ter možnosti za e-poslovanje.
Strokovne službe Občine Sevnica bodo krajevnim skupnostim nudile vso potrebno pravno
pomoč, saj je potrebno pri izvajanju vseh aktivnosti spremljati aktualno zakonodajo.
V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani o dogajanjih od prejšnje seje sveta do danes:
- 23.10.2020 izročitev priznanja krajevne skupnosti Šentjanž g. Alojzu Zidarju,
- 10.11.2020 podpis pogodbe z izvajalcem del prestavitve kapelice,
- 17.11.2020 je bil na obisku Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. (ogled
pokopališča in mrliške vežice v Šentjanžu, mrliške vežice na Kalu in opornega zidu, ki je v
letu 2021 predviden za sanacijo, v letu 2021 se bo izvedla napeljava vodovoda do
stanovanjske hiše Trebušak),
- 17.11.2020 je bil na sestanku pri županu, kjer sta se dogovarjala o zadevah:
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odkup stanovanjske hiše (Martin Pernišek, Podboršt 1), - izgradnja mrliške vežice Veliki
Cirnik (prestavitev električne infrastrukture; podpis služnostnih pogodb), - stanovanjska
hiša Veliki Cirnik 2 (izveden odkup), - vodovod Šentjanž-Češnjice-Glino-Veternik
(predviden začetek gradnje v drugi polovici leta 2021), napeljava vodovoda do šole na
Kalu, mrliške vežice in pokopališča (skupen projekt Občine Sevnica in KS Šentjanž, v letu
2021 pogodbe o odstopu zemljišč), - cesta Kal-Svinjsko (pridobljena soglasja lastnikov
zemljišč), - cesta Brunk → vloga Cilke Krajnc (idejna zasnova predvidena do aprila 2021),
- razširitev s preplastitvijo ceste Zdevno (letos se začne fazna prenova, dokončanje v letu
2022), - vloga Stanislave Ferlič in Jerice Janc (v letu 2021 se načrtuje ureditev najbolj
kritičnega odseka v izmeri cca 100 m), - Razširitev JR Šentjanž (postavitev petih svetilk
javne razsvetljave v letošnjem ali naslednjem letu v ulici Bale, Strnad Zupan Štih), ureditev zaselka Češnjice (projektiranje javne razsvetljave in vodovoda v Češnjicah), obravnava vloge Matej Renko (ureditev odvodnjavanja na LC mimo hiše), - cesta ŠentjanžGlino (lastniki prejeli ponudbe o odkupu zemljišč), - ureditev optike na Velikem Cirniku (do
hiše Šlapšakovih se naj vzporedno z električnim kablom položi tudi cev za optiko).
Dogovorjeno je razrešitev izpostavljenih izzivov prioritetno s sledenjem proračuna Občine
Sevnica in proračuna KS Šentjanž.
26.11.2020 je potekala video konferenca s projektivnim birojem Esplanada d.o.o. (težave
pri organizaciji časovnice projekta Poslovilne vežice na Velikem Cirniku),
22.11.2020 je potekal sestanek z vaščani Leskovca glede možnosti razširitve ceste čez
celotno vas, postavitve ekološkega otoka, izvedbe javne razsvetljave (bil je izveden ogled
terena, kjer je ugotovljena upravičenost aktivnosti. Aktivnost se vključijo v program dela KS
in Občine Sevnica v naslednjih proračunskih obdobjih),
5.1.2021 sestanek pri županu Občine Sevnica. Pogovor o: - praznovanje 70-letnice PGD
Veliki Cirnik (pomoč pri realizaciji progama praznovanja), - ureditev ceste Kal – Svinjsko (v
letu 2021 pridobitev ustrezne dokumentacije in posek dreves na celotni trasi), - vodovod
do domačije Trebušak, Osredek pri Krmelju 39 (realizacija v februarju in marcu 2021),
11.1.2021 overitev služnostnih pogodb v gasilskem domu na Velikem Cirniku - prestavitev
TP Veliki Cinik in kabliranje daljnovoda.
14.1.2021 sestanek pri kapelici v Šentjanžu (tema elektrifikacija in osvetlitev),
14.1.2021 podpis pogodb o odstopu zemljišč za projekte: cesta Cerovec, cesta Kal Svinjsko, vodovod Trebušak,
19.1.2021 ogled hiše za rušenje na Velikem Cirniku (strokovne službe Občine Sevnica
pripravi projektno dokumentacijo za rušenje; predsednik opozori o trasi električnega voda
in optičnega omrežja ter ureditve križišča - dostop o pokopališča in gasilskega doma, kar
naj se vključi v projektiranje na tem delu vasi.)
27.1.2021 je potekala seja sveta krajevnih skupnosti občine Sevnica,
30.1.2021 se je sestal uredniški odbor za izdajo pesniške zbirke Odsevi srca (priprava za
tisk),
18.2.2021 župan in predsednik opravita terenski ogled Kal (lokalna cesta pri hiši Oblak),
Leskovec (pobude krajanov),
22.2.2021 je predsednik opravil razgovor z ga. Majo Hutevec – vodno gospodarsko
podjetje Novo mesto (pri potoku Jeseniščnica težava pri prepustu, v Žužkovi dolini je vodni
tok Hinje spodjedel precejšen del ceste; naredi se ogled in najde rešitev za sanacijo).

Predsednik odpre razpravo.
Direktor pove, da je poletno neurje zelo prizadelo kraje v KS Šentjanž. S strani Občine Sevnica
je bil izveden popis škode. Vlada RS Slovenije je potrdila končno oceno neposredne škode na
stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Škoda je bila tako
visoka, da je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonodajo.
Krajani bodo prejeli individualne odločbe s strani države.
Župan pove, da je bilo s prizadetih območjih občine Sevnica odpeljano čez 200 ton azbestne
kritine. Na opazko članice sveta Marjetke Florjančič, ki pove, da je bilo na strani kmetovalcev
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zaznati napake na strani FURS-a, župan pove, da se lahko za pomoč z vprašanji obrnejo na
strokovne službe Občine Sevnica. Sicer v predmetnih postopkih Občina Sevnica ne sodeluje.
Franc Ajnihar poda nekaj pohval, mnenj in pobud:
- Pohvali izvedbo projekta izvedbe optičnega omrežja, saj se je le-to izkazalo zelo pozitivno
pri trenutnem šolanju na daljavo. Zahvali se za organiziran odvoz salonitne kritine, saj je
to pozitiven učinek na okolje.
- Ker je nekaterim gospodinjstvom še ostalo salonitne kritine, predlaga ponovitev akcije.
- Izpostavi prevzem vodovodnega omrežja na Leskovcu in Kocutni, ki je bil po mnenju
krajanov neprimeren, brez plačila odškodnine. Poda pobudo, da bi se opuščeni vodovod
ohranil za zalivanje in napajanje živine oz. bi se lahko koristili ob morebitnem pomanjkanju
pitne vode.
Na povedano se v razpravo vključi župan, ki pove, da je javni vodovodni vir obvezen za
človekovo uporabo in se tudi največkrat izkaže za cenejšega od vaških vodovodov. Za
zalivanje in napajanje živine je dober vodni vir tudi deževnica. Morebitna aktivacija starega
vodnega vira bi bila mogoča v združitvi interesa krajanov.
Glede odvoza salonitk po neurju je bila to ekološka akcija, ki je bila smiselna in upravičena. V
rednem delu ravnanja z nevarnimi odpadki so znani pogoji zbiranja in cenik na podjetju Cerod
d.o.o. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica trenutno nima registriranega odlagališča za
tovrstne odpadke. Na izpostavljeno tematiko se bo izvedel posvet s strokovnimi službami na
Komunali o morebitnem ponovnem enkratnem odvozu salonitk.
Predsednik predlaga, da se izvede popis neodpeljane salonitne kritine.
Marjetka Florjančič sprašuje, kakšna je možnost sofinanciranja obnove dotrajanega
rezervoarja vaškega vodovoda.
Župan odgovori, da je Občina Sevnica odgovorna za javno vodooskrbo in tako tudi vlaga v
tekoče in investicijsko vzdrževanje le-teh. Zasebniki morajo praviloma sami skrbeti za
vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Župan pove, da se nahajamo v dobi digitalizacije, kar predstavlja za Občino Sevnica nov izziv.
Cilj je osvestiti občane in jih vzpodbuditi k sodelovanju s pomočjo pridobivanja digitalnih veščin,
saj digitalizacija predstavlja našo prihodnost na vseh področjih našega življenja.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020 in sprejem zaključnega
računa
Gradivo zaključnega računa za leto 2020 so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 11. redni seji dne, 23.2.2021
seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2020 in
predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

Ad 5
Razpis za sofinanciranje društev v letu 2021
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Predsednik predlaga, da se izvede Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so
registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2021 z enako vsebino
kot preteklo leto. Ker v letu 2020 zaradi epidemiološke slike nekatera društva niso mogla izvesti
vseh planiranih aktivnosti, lahko le-ta Poročila o delu za leto 2020 oddajo z zamikom.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je na svoji 11. redni seji dne, 23.2.2021 sklenil,
da se objavi Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in
delujejo na območju Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2021, ki bo odprt od 15.3.2021
do 15.4.2021.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 6
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi vloge in dopise, ki so prispeli na sedež KS od prejšnje seje do danes.
Dopisi:
- Blažič Leskovar Anka → vloga za kategorizacijo, ureditev in vzdrževanje dovozne poti do
stanovanjske hiše Štajngrob št. 31 (odgovor je podala Občina Sevnica); Na temo
kategorizacije direktor še enkrat poudari, da je postopek kategorizacije cest dolgotrajen.
- Komisija za pravne in splošne zadeve je obvestila o prejemnikih občinskih priznanj za leto
2020 → Jože Lazar je prejel zlato plaketo Občine Sevnica; župan pove, da priznanja zaradi
Covid situacije še niso bila fizično vročena, ker je bila odločitev, da se podelitev priznanj
opravi ob prvi primerni priložnosti.
- Jerica Janc → Odgovor na vlogo za popravilo javne ceste JP595471 Podboršt – Štajngrob
podano na Občino Sevnica; župan in predsednik sta si zadevo ogledala ter dogovorila, da
je ureditev predmetne ceste v pristojnosti KS Šentjanž. Cesta se bo uredila ob primernem
času, ko bodo razpoložljiva sredstva. Župan opozori, da je potrebno biti pri reševanju vlog
previden in gledati na širše javno dobro, saj je velikokrat opažen zgolj individualni interes.
- KŠTM → Javni poziv za uporabo šotora v Občini Sevnica za leto 2021 (zadeva predana
društvom);
- Posredovanje Geološkega poročila s strani Občine Sevnica zaradi usadov ob občinskih
kategoriziranih javnih poteh št. JP 595383 Srednik h.št. 25 in JP 595351 Gaj-Bržane →
Realizacija sledi občinskemu in krajevnemu proračunu;
Sklep:
Člani sveta so seznanjeni z dopisi.

Vloge:
- Vloga Marjetke Florjančič za ureditev ceste Trate (Kal)–Gradec je bila že obravnavana.
Ker se realizacija ni izvedla v letu 2020, bo ta izvedena v tekočem letu;
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo potrebnih del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
- Vloga Janez Gaube, Veliki Cirnik 16 → prošnja za izvedbo muld za zaščito asfalta; zadeva
je bila obravnavana že na prejšnji seji, vlagatelju je bil podan odgovor, da prošnjo naslovi
na Občino Šentrupert, saj je bilo iz uradnih evidenc razvidno, da je dotična cesta v
pristojnosti Občine Šentrupert.
-

Vloga krajanov iz zaselka Vodice → potrebno primerno urediti odvodnjavanje meteorne
vode, ki priteče iz Vodic na novi del ceste proti Kladju; Predviden je izkop jarka in izdelava
betonskega trapezastega vtoka v obcestni jašek. Ocenjena vrednost izvedbe je 950,00
EUR.
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Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo omenjenih del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
-

Jože Lamovšek → Vloga za namestitev odtoka meteorne vode z muldo na cesti Breško –
Orehovica/Štajngrob na vrhu klanca; Ocenjena vrednost izvedbe 1.200,00 EUR
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Lamovšek Janez, Gabrska Gora (prošnja prejeta preko telefonskega klica) → prosi za
gramoz za nasutje dovozne ceste, nasutje opravi sam.
Sklep:
Člani sveta odobrijo 20 m3 gramoza.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Zaradi normalne prevoznosti makadamskih cest je potrebno izvesti nasutje Birna vas,
Češnjice - Rovine in Orehovica; cca 60 m3 gramoza:
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo navedenih del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Na delu ceste Kamenica – Kamenško se je vsul plaz →potrebna urgentna odstranitev
ilovice in čiščenje prepusta, da se zagotovi normalno prevoznost. V križišču pri domačiji
Bec Slavko je potrebno postaviti zaščitno ograjo v dolžini 12 m.
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo navedenih del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Prošnja vaščanov Kamenice za dobavi 5 cevi in položitev v potok ter nasutje z gramozom.
Predlaga se prenos upravljana ČN na javno podjetje Komunala d.o.o., zato je potrebno
zagotoviti dostopno pot do naprave.
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo navedenih del.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Vili Bunderšek → prošnja za pomoč pri urejanju cestišča – dovozne poti do stanovanjske
hiše Svinjsko 23 (JP595242); sam bi opravil zemeljska dela, svet KS prosi za asfaltacijo.
Sklep:
Člani sveta vlogi ugodijo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Nataša Močnik iz Krmelja → vloga za sanacijo poti v Žužkovo dolino (reka Hinja je
spodjedla del cestišča, ki onemogoča dostop do travnikov v dolini.
Sklep:
Vloga se posreduje v reševanje Direkciji RS za vode.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
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-

Matej Renko → Prošnja za sofinanciranje asfaltacije javne poti (cestni priključek v dolžini
50 m ter širine 3 m).
Sklep:
Člani sveta vlogi ugodijo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Cilka Kranjc → prošnja za prenovo poti na Brunku – Budni vasi (od odcepa glavne ceste
pri domačiji Jazbec do konca vasi Brunk-Budna vas, ki se zaključi s kmetijo Bregar;
predsednik pove, da je bil ogled je že narejen. Župan predlaga, da se vloga posreduje
strokovnim službam Občine Sevnica, ki bo zadevo preučila. V sanacijo ceste naj se vključi
tudi prenova vodovodnega sistema.

Ad 7
Razno
Franci Ajnihar poda pobudo o izbiri slavnostnega govornika na osrednji proslavi ob občinskem
prazniku, ki naj bi bil iz vrst gospodarska ali kulture. Župan pove, da je izbira slavnostnega
govornika zahtevna naloga, ki temelji na več kriterijih in samem scenariju organizatorja.
Proslave ob državnih praznikih (dan državnosti, dan reformacije, dan samostojnosti in
enotnosti) pa izmenično organizirajo tri posavske občine (Sevnica, Krško in Brežice).
Mojca Vozelj sprašuje zakaj se komplicira ureditev ceste na Zdevno. Predsednik pove, da je
del ureditve predviden v letošnjem letu. Za celotno dolžino ureditve ni dovolj finančnih sredstev.
V nadaljevanju se prisotni pogovarjajo o izkušnjah glede zimskega vzdrževanje cest na
posameznih področjih.
Župan pove, da se je izvajal popis škode na objektih, ki jih je prizadel potres v decembru 2020.
Seja je bila zaključena ob 21.02.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS

Boštjan Repovž
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž
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