ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila dne 28. 9. 2021, ob 19.00 uri,
v kulturni dvorani v Šentjanžu.
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Maja Skoporec, Irena Odlazek, Jože Dragan, Franci Ajnihar, Mojca Vozelj,
Gašper Zupan, Petra Jazbec.
Ostali prisotni:
Danica Kramžar, članica OS,
Ivan Orešnik, član sveta OS,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Marjetka Florjančič (opr.),
Dejan Skoporc (opr.),
Petra Majcen (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Boštjan Repovž, 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 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 12. redne seje sveta z dne 1.6.2021,
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022,
4. Pregled aktivnosti v obdobju med sejama,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 13. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta z dne 1.6.2021
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnik 12. redne seje sveta z dne1.6.2021.
Razprave ni.
Sklep: Zapisnik 12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022
Gradivo v obliki tabele so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik predstavi načrtovane
prihodke, ki znašajo 125.995,87 in pove, da je finančni načrt za leto 2022 glede na lansko leto
podobno sestavljen. Prihodki, ki jih pridobijo krajevne skupnosti po sklepu o višini kvote za
financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica, so letos nekoliko višji. Za leto 2021 je kvota
znašala 780.000,00 EUR, za leto 2022 krajevne skupnosti prejmejo 880.000,00 EUR. Za KS
Šentjanž to predstavlja cca 5.000,00 EUR večje prihodke, ki bodo na odhodkovni strani
namenjeni za tekoče vzdrževanje objektov (kulturna dvorana, objekt sedeža KS), ki jih ima
krajevna skupnost v upravljanju (predvidena je postavitev ograje na stopnišču in obnovi
fasade, ki jo je poškodovalo neurje v letu 2020. V primeru dokončanja gradnje mrliške vežice
na Velikem Cirniku, ki je financirana s strani proračuna Občine Sevnica, KS Šentjanž nameni
sredstva za ureditev okolice pri mrliški vežici. Pri postavki vzdrževanja javnih poti se v letu
2022 prioritetno realizirajo dela na odseku Zdevno – II. faza in razširitev ceste Kal – šola ter
sofinanciranje posodobitev na cestni infrastrukturi skladno s prejetimi vlogami krajanov. Vsi
načrtovani stroški so prikazani v spodnji tabeli.
Odstopajo lahko prihodki iz naslova najemnin, saj bi bili ti nižji v morebitni razglasitvi pandemije
Covid-19 oziroma zaprtja gostinskega obrata Medvedov brlog. S tem se zmanjša prihodek z
naslova najemnin.
Prih/Odh PP Konto

Opis
PRIHODKI
KS ŠENTJANŽ

PREDLOG
2022
125.995,87
125.995,87

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

0,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

0,00

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

60070

14.978,30
105.457,57

125.995,87
125.995,87
20.152,91

Dejavnost občinske uprave

20.152,91

Administracija občinske uprave

15.152,91

Administracija - KS Šentjanž

3.514,18

402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.514,18

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.476,12

402200

Električna energija

1.000,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

502,00

60072

60073

500,00

Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.162,61

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.829,61

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.700,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

20,00
5.000,00
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60074
402503

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

5.000,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13070

89.607,46

Cestni promet in infrastruktura

89.607,46

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.607,46

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

89.607,46
89.607,46

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

89.607,46

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

Komunalna dejavnost

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

0,00

402200

Električna energija

0,00

402204

Odvoz smeti

0,00

16071

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18070
412000

18073
402004

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

V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da so se v participativni proračun Občine
Sevnica za leto 2022 uvrstile tri pobude v skupni vrednosti 20.000,00 EUR, in sicer ureditev
dvignjene lesene brvi čez močvirne dele tematske poti Tk pav, ureditev turistično informacijske
točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu in ureditev vasi Leskovec. V primeru, da bi pri
sami realizaciji teh projektov prišlo do manjših finančnih odstopanj, bo krajevna skupnost
pokrila razliko iz svojega finančnega načrta. V praksi se je to zgodilo v izvajanju finančnega
načrta 2021, kjer je bilo potrebno za dokončanje realizacije projekta Murnce, ki je bil financiran
iz participativnega proračuna Občine Sevnica prispevati še cca 1.800,00 EUR iz finančnega
načrta KS Šentjanž.
→ Ob 19.05 se seji pridruži član OS Ivan Orešnik.
Predsednik poda predlog finančnega načrta v razpravo.
Danica Kramžar, članica OS Sevnica, sprašuje ali bo projekt izgradnje mrliške vežice na
Velikem Cirniku dokončana v prihodnjem proračunskem obdobju. Predsednik pove, da se
aktivnosti že odvijajo. V izvajanju je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki naj bi se
zaključil do 31.12. 2021. V izvajanju je tudi prestavitev elektro voda. Občina Sevnica ima za
dokončanje projekta izgradnje mrliške vežice rezervirana sredstev v proračunu za leto 2021 in
2022.
Franci Ajnihar sprašuje glede posodobitve ceste do zaselka Zdevno in od stanovanjske hiše
Bregar proti Kocutni na Brunku. Predsednik pove, da se bo cesta izvajala fazno glede na
zagotovljene finančne vire. Pogodba z izvajalcem GMP Prijatelj d.o.o., ki je bil izbran na
javnem razpisu, v skupni vrednosti 26.815,00 EUR za ureditev ceste Zdevno – I. faza, je že
podpisana.
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Letos se planira še razširitvi odseka od Bregar poti Kocutni (klanec) in ureditev odvodnjavanja.
Asfaltacija se načrtuje v naslednjem letu.
Ostale ureditve načrtovane v letu 2021 so realizirane skladno s sprejetimi sklepi na svetu KS
Šentjanž.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 13. redni seji dne, 28.9.2021 seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 4
Pregled aktivnosti v obdobju med sejama
Predsednik predstavi aktivnosti v obdobju med sejama:
- 14.6.2021 je potekala seja sveta krajevnih skupnosti, kjer se je obravnaval Predlog
Odloka o občinskih cestah in javnih površinah. V predlogu Odloka je zapisano, da bo
vzdrževanje javnih poti potekalo preko podjetja Komunala d.o.o., ki bo v okviru
gospodarske javne službe izvajala redno vzdrževanje javnih poti, kamor sodijo
pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja,
brežin, prometne signalizacije in prometne opreme, cestnih objektov, naprav in
ureditev. Redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu, zagotavljanje preglednosti,
čiščenje javnih poti in intervencijski ukrepi. Samo izvajanje del bo potekalo po naprej
dogovorjenem urniku in pripravljenem ceniku in bo za KS predstavljalo nekoliko višje
stroške na postavki vzdrževanje cestne infrastrukture. Občina Sevnica je skupno
krajevnim skupnostim za leto 2022 namenila 100.000,00 EUR več sredstev kot preteklo
leto. Za KS Šentjanž to pomeni cca 5.000,00 EUR več sredstev kot v proračunskem
letu 2021.
- Izveden je bil sestanek s predstavniki društev, kjer je bila podana pobuda o drugačnem
načinu organizacije čistilne akcije in urejanja okolja po posameznih zaselkih. Namen je
vzpodbuditi krajane za večjo pripadnost kraju, medsoseski pomoči in povezanost.
Turistično društvo Šentjanž bo pripravilo osnutek predloga organizacije, ki bo
obravnavan na eni izmed naslednjih sej sveta KS Šentjanž.
- 23.6.2021 je potekal sestanek v zvezi z izdajo pesniške zbirke Odsevi srca.
- 16.7.2021 je potekala slovesnost ob 70-letnici PGD Veliki Cirnik.
- 17.7.2021 je v kulturni dvorani potekala uradna predstavitev pesniške zbirke Odsevi
srca, izdajatelja KUD Budna vas.
- 16.7.2021 je bil požar na Osredku pri Krmelju, ki ga je povzročil udar strele v
gospodarski objekt in se je razširil tudi na stanovanjski in pomožni gospodarski objekt.
V sodelovanju KS Šentjanž, Občine Sevnica, Centra za socialno delo in Rdečega križa
je bila organizirana akcija za pomoč prizadetemu gospodinjstvu v obliki denarnih
sredstev, potrebnega gradbenega materiala in krme za živali. Denarna sredstva se
zbirajo tudi preko oddaje Tednik in Dnevnik.
- 31.7.2021 je g. Mirko Koželj, Štajngrob 16, prosil za sklic sestanka na pobudo krajanov
oz. uporabnikov ceste, da se uredi odsek cestne povezave o stanovanjske hiše
Štajngrob 16 do stanovanjske hiše Štajngrob 18. Predsednik je opravil terenski ogled
in ugotovil, da je predmetni odsek nevaren za udeležence v cestnem prometu.
Predlaga se razširitev cestišča. Finančno bi za zemeljska dela prispevali krajani, KS
Šentjanž bi financirala položitev asfaltne prevleke predvidoma v letu 2022.
Gašper Zupan pove, da ga je klicala ga. Jerica Janc glede ureditve dela ceste JP
595471. Želi, da se je ji odstranijo drevesa ob omenjenem odseku. Predsednik pove,
da mora organizacijo odkazovanja dreves urediti sama s pristojno enoto Zavoda za
gozdove. Glede same ureditve cestišča pa je svet KS Šentjanž že sprejel sklep, da bo
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-

-

-

v primeru ureditve zemeljskih del krajanke, KS Šentjanž financirala asfaltacijo in
stroške izvedbe odvodnjavanja.
6.9.2021 sestanek s Sešel Danilom, Leskovec v Podborštu 59 (živi v Velenju, vikendaš,
ki je podedoval poslopje). Objekt ima slab dostop in ni priključen na električno in
vodovodno omrežje. Predsednika je prosil za pomoč pri ureditev oskrbe z vodo in
sanacijo cestnega odseka. Pogovor je potekal v smeri, da bi se dovoz lahko utrdil z
navozom gramoza. Za ureditev oskrbe s pitno vodo pa je smiselno urejati skupaj z
Zvonko Podlogar, Leskovec v Podborštu 9. Po pogovoru z županom Občine Sevnica
je v sklopu projekta hidravlične izboljšave možno zagotoviti kvalitetno vodooskrbo
poleg omenjenih strank tudi za gospodinjstva: Šmit Branka, Podlogar Simona, Lužar
Andreja, Kramžar Silvije in Bec Franca.
8.9.2021 je potekal terenskih ogled nekaterih odsekov javnih poti in lokalnih cest na
področju KS Šentjanž s predstavnikom strokovne službe Občine Sevnica, Radom
Gobcem.
Na podlagi prejete vloge Vandžunac Branka, Veliki Cirnik 22 sta si ogledala cestni
odsek na Velikem Cirniku. Urediti je potrebno križišče na LC in dostop o njegove hiše.
V izdelavi je študija možnosti ureditve odseka javne poti skupaj z lokalno cesto (kamnita
zložba, ponižanjem in premikom cestišča).
Na pobudo Marije Kramžar je bil izveden ogled v Murncah. Potrebno je urediti
odvodnjavanje ob lokalni cesti, ki je speljana po zemljišču lastnice. V letu 2022 se
predvidi ureditev dveh jaškov in položitev odtočnih cevi.
Izveden je bil ogled na Cerovcu na prošnjo Francija Kebra za saniranje in asfaltiranje
cestišča na Cerovcu – odsek Bajnof v dolžini 710 m. Utrditev in pripravo cestnega
terena so krajani pripravljeni sami financirati. Urejevanje ceste se navezuje na javno
pot, lokalno cesto in gozdno pot. Svet KS Šentjanž je že sprejel sklep, da financira
asfaltiranje (ocenjena vrednost 21.000,00 EUR). Ker pa nekateri krajani nasprotujejo
asfaltaciji predmetnega odseka, je potrebno pred načrtovanjem investicije pridobiti
pravno mnenje Občine Sevnica.
Na vlogo Centra za socialno delo, ki izvaja učno pomoč šoloobveznim otrokom, je
potrebno skupaj z Občino Sevnico zagotoviti normalen dostop do objekta Bajt Jožeta,
Leskovec v Podborštu 10 v izmeri cca 150 m (sedaj vsako deževje odnese gramoz).
Predsednik in župan sta se dogovorila, da se zadeva uredi v letu 2022 z asfaltacijo
kritičnih klančin.
9.9.2021 je Šentjanž obiskal župan. Pogovor je med drugim potekal tudi o ureditvi
državne ceste, ki je uvrščena v držani proračun za leto 2022. Potrebne so še aktivnosti
odkupa zemljišč, saj lastniška razmerja na celotni trasi še niso urejena.
Sprejet je dogovor o razširitvi ceste in ureditvi odvodnjavanja od naslova Podboršt 1
do objekta Zupan-Steklasa, ki bo realizirana v proračunskem letu 2022. Gašper Zupan
opozori, da bi bilo smiselno pri realizaciji dogovorjene investicije, izvesti plombo na delu
cestišča, ki se poseda.
Potekali so razgovori o možnem pričetku pridobivanja projektne dokumentacije za
izvedbo preureditve cestne povezave Podboršt – Veliki Cirnik. Zadevo bo potrebno
prilagoditi možnim virom financiranja.
V tekočem letu se bo razširil odsek na Brunku, od stanovanjske hiše Bregar do ravnine
poti Kocutni. V letu 2022 se načrtuje asfaltacija.
V tekočem letu, predvidoma v mesecu oktobru, je predvidena razširitev ceste Kal –
Svinjsko. Petra Jazbec sprašuje, kdaj bo izvedena sanacija LC, udor odneslega
cestišča proti Svinjskem. Predsednik pove, da je sanacija že naročena in se čaka na
izvedbo.

Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
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Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi vloge, ki so prispeli na sedež KS od prejšnje seje do danes.
-

-

Skoporec Maja, Leskovec v Podborštu 37 → prošnja za izdelavo mulde ter priključka na
dvorišče, saj zaradi napačno izpeljanega naklona javne poti prihaja ob nalivih do zalitja
dvorišča.
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo asfaltacije, ko bodo izvedena pripravljalna dela.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Kal – šola → v projekt hidravlične izboljšave je predvideno uvrstiti napeljavo vodovoda do
šole ter naprej do mrliške vežice in pokopališča. Po pogovoru z županom občine Sevnica
je potrebno s strani zainteresiranih krajanov do konca leta 2021 pripraviti idejno zasnovo
za namembnost prostorov v šoli v smislu sobivanja z naravo. V objektu je potrebno ne
glede na namen prostorov zagotoviti sanitarne prostore. V prihodnosti je potrebno strmeti
k zamenjavi dotrajanih oken. Na objektu se ne predvidevajo večja investicijska dela.
Namen je ohraniti star izgled in pridobiti funkcionalno uporabo.
Na tematiko poteka razpravo v kateri sodelujejo Petra Jazbec, predsednik, Franc Ajnihar,
Mojca Vozelj, Jože Dragan
Člani sveta potrjujejo idejo o ohranitvi objekta, ki bi lahko nudil tako izpeljavo dejavnosti
krajanov kot tudi zainteresirane javnosti. Za aktivnosti pridobivanja mnenj in pobud se
zadolži Marjetko Florjančič in Petro Jazbec.
Ad 6
Razno

Predsednik pove, da je potrebno glede na priporočila revizorke, ki izvaja notranjo revizijo
poslovanja KS Šentjanž za leto 2020, urediti cenik za najem kulturne dvorane in prostorov
sedeža krajevne skupnosti na naslovu Šentjanž 22. Cenik je bil sprejet na 6. redni seji sveta
KS Šentjanž, 29.5.2011 in zajema naslednje storitve:
- Uporaba dvorane za društva
30 EUR/dan za društva,
- Društva imajo 1x letno (občni zbor) uporabo prostorov brezplačno,
- Uporaba dvorane ostali 30 EUR/uro; vsaka nadaljnja ura 10 EUR,
- Uporaba sejne sobe 15 ERU/dan.
Na izpostavljeno tematiko poteka razprava v kateri sodeluje predsednik, Mojca Vozelj, Petra
Jazbec, Franc Ajnihar, Maja Skoporec, Ivan Orešnik, Danica Kramžar in Gašper Zupan.
Povzetek razprave:
Ugotovljeno je, da vsa društva prostorov ne uporabljajo. Skladno z zakonodajo bi bilo potrebno
z društvi podpisati pogodbe o brezplačni uporabi prostorov, saj je cilj krajevne skupnosti, da
zagotovi delovanje vsem zainteresiranim društvom, saj s svojo dejavnostjo povezujejo krajane.
Predlog za pripravo pogodb se poda pravni službi Občine Sevnica. Največ pogovorov je bilo
za določitev cene uporabe dvorane za ostale krajane oz. uporabnike (družabni dogodki,
koncerti, zabave ….). Pogovarjali so se tudi o možnosti uporabe mladinske sobe, saj je
delovanje mladinskega društva zamrznjeno. Smiselno bi bilo pridobiti interes mladih za
ponovno oživitev aktivnosti.
Sklep:
Člani sveta so potrdili naslednji cenik uporabe prostorov kulturne dvorane in prostorov
sedeža krajevne skupnosti na naslovu Šentjanž 22:
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-

Uporaba za društva, ki delujejo na območju KS Šentjanž, je uporaba prostorov
kulturne dvorane in sejne sobe brezplačna. Pravna služba Občine Sevnica pripravi
ustrezne pogodbe.
Uporaba dvorane za namen kulturne prireditve je 50 EUR/prireditev,
Uporaba dvorane za namen zabave je 80 EUR/dan,
Uporaba prostorov sejne sobe je 15 EUR/dan.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

V nadaljevanju predsednik člane sveta seznami o Poročilu o ocenjevanju krajev v sklopu
projekta Turistične zveze Slovenije – Moja dežela lepa in gostoljubna. Ob splošni urejenosti,
gostoljubnosti, z bogatim programom, ki ga kreirajo društva ter urejenostjo pohodniško
tematskih poti, je komisija Šentjanž predlagala na regijsko in državno ocenjevanje Moja dežela
lepa in gostoljubna v kategoriji izletniških krajev.
Občinska uprava je vse upravljavce nepremičnin obvestila o spremembi vrednosti točke, ki
ureja višine mesečne najemnine.
Anica Perme je za arhiv KS Šentjanž poslala dve knjigi, prva z naslovom Od pomladi, druga
pa z naslovom Do jeseni, ki jih je mogoče kupiti na naslovu Savska cesta 9, Sevnica od 1.
oktobra naprej.
Predsednik predlaga zaključek poslovnega leta sveta KS s terenskim ogledom izvedenih
posodobitev na območju KS Šentjanž. Člani sveta se strinjajo.
Osrednja proslava ob Prazniku KS Šentjanž bo potekala v soboto, 30. oktobra 2021 ob 12. uri.
Ob 11.30 uri bo potekalo polaganje venca na pokopališču v Šentjanžu.
Seja je bila zaključena ob 20.48.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS

Boštjan Repovž
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž
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