Krajevna skupnost Šentjanž
Šentjanž 22
8297 Šentjanž

Številka: 031-0010/2020
Datum: 23. 2. 2022

ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila v sredo 23. 2. 2022, ob 19. uri, v kulturni dvorani v Šentjanžu

Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Petra Jazbec, Jože Dragan, Irena Odlazek, Maja Skoporec, Mojca Vozelj,
Franci Ajnihar, Irena Odlazek.
Odsotni:
Marjetka Florjančič,
Dejan Skoporc, opr.,
Petra Majcen, opr.
Ostali prisotni: /
Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti,
Danica Kramžar, članica OS,
Ivan Orešnik, član OS,
Samsa Kiler Irena, krajanka,
Dorijan Samsa, krajan.
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 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.
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Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 28.9.2021 in 14. redne seje
z dne 20.11.2021,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2022 (župan Občine Sevnica),
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021 in sprejem zaključnega računa,
5. Razpis za sofinanciranje društev v letu 2022,
6. Pregled vlog in dopisov,
7. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 15. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 28.9.2021 in 14. redne seje
z dne 20.11.2021
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnika 13. redne seje sveta z dne 28.9.2021 in
14. redne seje z dne 20.11.2021
Predsednik poda članom sveta v informacijo, da je bil s strani pravne službe Občine Sevnica
seznanjen, da je potrebno predhodno cenik o uporabi kulturne dvorane podati v potrditev
županu. Po potrditvi s strani župana bo obravnavan na naslednji seji sveta KS Šentjanž (vezano
na zapisnik 13. redne seje, sprejet sklep pod točko Ad6 Razno).
14. redna seja je bila terenskega značaja na kateri so si člani sveta ogledali ureditve, ki so bile
financirane iz finančnega načrta KS Šentjanž v letu 2021 ter predvidene posodobitve v
proračunskem letu 2022.
Sklep: Zapisnika 13. in 14. redne seje sta potrjena.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2022 (župan Občine Sevnica),
Predsednik preda besedo Srečku Ocvirku, županu Občine Sevnica, ki uvodoma pove o
pomembnosti srečevanja predstavnikov lokalne skupnosti na ravni Občine Sevnica ter svetom
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krajevnih skupnosti, saj se skozi neposredne razprave o seznanitvah aktualne krajevne
problematike zadeve pravočasno uvrščajo v časovne okvire.
V nadaljevanju župan izpostavi predvidene ureditve in pobude za razvoj KS Šentjanž in širše:
- Varstvo in predšolska vzgoja v Šentjanžu in širši Mirenski dolin je urejeno, saj zagotavlja
zadostne kapacitete za namen varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Osnovno šolstvo se razvija, pogoji se vsakoletno izboljšujejo. V letu 2022 načrtovano
urejanje športnih površin pri OŠ Šentjanž v sklopu projekta ureditve odseka regionalne
ceste Šentjanž – Glino. Direkcija RS za ceste načrtuje izvesti razpis za izbor izvajalca in
pričeti v letu 2022 s predvidenimi aktivnostmi. Občina Sevnica ima v svojem proračunu
za leto 2022 zagotovljena sredstva za ureditev športnih površin. Pri zastavljanju
investicijskih projektov na infrastrukturi je zelo pomembna pravica graditi, zato je
potrebno veliko pravnega angažiranja pri urejevanju lastninskih razmerij.
- Projekt hidravličnih izboljšav - projekt ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih
virov, ki je precejšnjem deležu financiran iz kohezijskih sredstev in je vezan tudi na KS
Šentjanž. Določena sredstva so zagotovljena tudi v proračunu Občine Sevnica, kot
izvajalec pa nastopa javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Vzporedno se takšne
ureditve združujejo tudi z lokalnimi potrebami (javna razsvetljava, širitve in ureditve cest,
oporni zidovi,…). Večjih težav na oskrbi s pitno vodo ni zaznati.
- Cestna infrastruktura: KS Šentjanž je redko poseljena krajevna skupnost, cestna mreža
je velika, zato so v KS stalnica posodobitve cestne infrastrukture.
- Zelo pomembna naloga Občine Sevnica je socialno varstvo starejših na njihovem domu.
Storitev je dobro zaživela in kot taka izboljšanje kakovosti življenja starejših v domačem
okolju.
- Zelo pomembna aktivnost današnjega časa je digitalizacija, ki je globalen proces in
zahteva aktivno vključevanje lokalne skupnosti. Digitalizacija zagotavlja konkurenčnost in
povezanost okolja.
- Povabljen gost, Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, je prisoten z
razlogom razjasnitve sistemskega urejevanja stalnih sprememb tako na vodovodnem
omrežju, javni cestni infrastrukturi, pogrebni in pokopališki dejavnosti. Upravljanje javnih
poti je podjetje prevzelo v letu 2022 in tako prevzelo odgovornost iz odškodninskega
vidika in varnosti v cestnem prometu. Glavne aktivnosti tekočega vzdrževanja cest so
zagotavljanje potrebne prometne signalizacije, izdelava zapor, redni pregledi cest, … S
prenosom se bo zagotovila tudi večja ekonomska učinkovitost storitve.
- Očina posluje tekoče in opravlja vse zakonsko predpisane naloge, izvaja investicijske
projekte ter podpira vse dejavnosti za prijetno bivanje občanov. Danes je potekala v
Gostilni Repovž podelitev certifikata Sevnica Premium (program, ki vzpodbuja turistično
ponudbo).
- Občina Sevnica vzporedno vzpodbuja tudi lokalne pridelovalce hrane, ki lahko svojo
hrano distribuirajo v določenih procentih javnim zavodom.
- Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta.
Predsednik v nadaljevanju preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju Občinske uprave, ki
uvodoma pove, da je sodelovanje KS Šentjanž z Občino Sevnica zelo dobro vzpostavljeno.
V razpravi na seji, kjer so prisotni predstavniki širše in ožje lokalne skupnost, se vsi akterji
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seznanijo za aktualnimi potrebami v določenem okolju. Občina Sevnica strmi k
sorazmernemu razvoju cestne infrastrukture, vodooskrbe, čiščenju odpadnih voda, zbiranju
in ravnanju z odpadki, urejanje javnih površin, nemoteno delovanje gospodarske javne
službe in pokopališke dejavnosti ter plinovodnega omrežja. Poleg tega je naloga občinske
uprave skrb za starejše občane, otroškega varstva, šolstva, družabnega življenja, prostorsko
planiranje, razvoj gospodarstva in kmetijstva, spodbujanje društvenih aktivnosti, organizacija
šolskih prevozov, … Za zagotovitev spoštovanja zakonodaje in kvalitetnega bivanja občanov
je nujno operativno sodelovanje krajevne skupnosti in strokovnih služb Občine Sevnica.
V nadaljevanju direktor izpostavi pomembne projekte in ureditve, ki so načrtovani v
proračunu Občine Sevnica za leto 2022:
- Novogradnja Osnovne Šole za otroke s posebnimi potrebami Ana Gale v Sevnici;
- Hidravlične izboljšave na področju vodooskrbe;
- V izvajanju je gradnja nadvoza nad Savsko cesto, v letu 2022 je planirana tudi izvedba
krožnega križišča;
- hidravlična obnova kanalizacijskega sistema v mestu Sevnica.
Ureditve, ki se nanašajo na KS Šentjanž:
- Gradnja mrliške vežice Veliki Cirnik;
- Odmere cest, premoženjsko pravne zadeve;
- Rušitev hiše v Podborštu;
- Razpisi za spodbujanje gospodarstva, kmetijstva, turizma, kulture, športa;
- Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V
letu 2022 želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s pomočjo
Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne
elektrarne na javnem objektu.
- Ureditev igrišča pri OŠ Šentjanž, ki je pogojena s sodelovanje Direkcije RS za
infrastrukturo zaradi ureditve ceste in križišča;
- Urejuje se lokalna cesta od Kala proti Svinjskem;
- Iz participativnega proračuna se bodo izvedle:
aktivnosti potrjenih pobud za vas Leskovec;
ureditev pohodne poti čez nizko barje;
ureditev turistično informativne točke v Šentjanžu in ureditev postajališča za
avtodome:
- Projekt hidravličnih izboljšav;
- Vzdrževanje cest in sanacije plazov na določenih odsekih. Na potrditev terminske
časovnice bo potrebno počakati, saj se cene energentov in storitev trenutno dvigujejo.
- Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta ter pozove člane sveta, da razmislijo o morebitnih pobudah za četrto
spremembo, saj postopki spremembe trajajo več let.
V nadaljevanje predsednik poda besedo Mitju Udovču, direktorju podjetja Komunala d.o.o., ki je
javno podjetje ustanovljeno na strani Občine Sevnica. Na začetku predstavi vsebino projekta
Hidravlične izboljšave občine Sevnica, ki se navezuje na območje KS Šentjanž. Po projektu je
načrtovano povezovanje sistemov v Občini Sevnica s potrebnimi posodobitvami, da se bo
zagotovila oskrba krajanov s kvalitetno pitno vodo skladno z aktualno zakonodajo. Veja na
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področju KS Šentjanž je v dokončevanju, odprta ostaja samo še Glino in spodnji del zaselka
Gaj. Nad zaselkom Gabrce se bo začela gradnja vodohrana. Črpališče je že zgrajeno.
Ker živimo v zelo razvejani občini, je potrebno sistemsko poskrbeti v okvirih zmožnosti za
nemoteno delovanje vseh javnih sistemov. S 1.1.2022 je podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
skladno s sprejetim Odlokom o občinskih cestah Občine Sevnica prevzelo v upravljanje tudi
javne poti vseh krajevnih skupnosti. Podpisana je bila pogodba, ki jo je podpisalo vseh enajst
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, Občina Sevnica ter podjetje Komunala d.o.o. Pogodba
natančno določa način vzdrževanja javnih poti in javnih površin ter način financiranja opravljenih
storitev. Mitja Udovč poudari, da je potrebno redno sodelovanje članov sveta krajevne skupnosti
s podjetjem Komunala d.o.o., saj se na ta način lažje uskladi interese ter zagotovi varno,
kvalitetno in ekonomično vzdrževanje cestne infrastrukture. Rekonstrukcije in novogradnje javnih
poti bodo še naprej potekale v domeni krajevnih skupnosti.
Komunala d.o.o. Sevnica upravlja in vzdržuje tudi 20 pokopališč in 15 mrliških vežic v Občini
Sevnica kar je zahtevna naloga, saj ima vsako pokopališče drugačne potrebe in specifike, ki
izhajajo iz preteklosti. Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki, Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Občini Sevnica in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Sevnica podjetje izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih. Tudi na tej
vsebini je potrebno sodelovanje s krajevno skupnostjo.
Ker se v KS Šentjanž veliko krajanov ukvarja s kmetijstvom, se pripravlja načrt ravnanja s
silažnimi odpadki in embalažo, ki bo na eni strani prijazna do okolja, na drugi pa stroškovno
sprejemljiva za uporabnike.
Predsednik odpre razpravo v kateri sodelujejo direktor, župan, predsednik, Franci Ajnihar,
Dorijan Samsa in Irena Kiler Samsa.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ki je namenjena
hitremu krpanju udarnih jam in drugih poškodb asfalta, saj bi zaradi enostavne uporabe
materiala krajani sami pripomogli k preprečevanju širitev poškodbe cestišča. Pojasnilo je
prispeval župan, ki je izpostavil nekatere zakonske naloge upravljana cest s področja varnosti v
cestnem prometu (prometna signalizacija, ceste zapore, redni letni pregledi) za katere skladno z
zakonodajo skrbi javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Obnove in posodobitve cest so še
vedno v pristojnosti krajevnih skupnosti, saj člani sveta najbolje poznajo svoje okolje in zato
lažje odločajo o prioritetnih ureditvah. Direktor Komune pove, da so vreče s hladno asfaltno
maso na razpolago in podpira udejstvovanje krajanov.
Predsednik člane sveta seznani, da je kontaktna oseba na vsebini urejanje javnih površin in
javnih poti na podjetju Komunala d.o.o. g. Vincenc Knez. S predsednikom tedensko pripravita
plan potrebnih ureditev. V januarju so bile že izvedeni obrezi vegitacije in čiščenje na odseku JP
Cerovec 5, Podboršt – Nunski Log, Birna vas 7 a, Birna vas – Kamenško, Hinjce – Kamenško,
Podboršt – Štajngrob, Štajngrob 39, Štajngrob – Kal. Na odseku dveh javnih poti je bila
uporabljena hladna asfaltna masa. Stroški naštetih ureditev znaša 5.480,00 EUR + DDV.
Naslednji pričakovani strošek je košnja trave. Predsednik je podal pobudo oz. pozval člane
sveta, da mu bodo podajali predloge o potrebnih ureditvah na področjih, ki jih zastopajo.
Na tematiko novo vzpostavljenega sistema urejevanja javnih površin in javnih cest svoj
komentar poda tudi direktor, ki meni, da je sistem dobro zastavljen, ki se bo nadgrajeval in s
strpnostjo ter razumevanjem vseh akterjev dosegel pričakovane cilje.
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Orešnik Ivan je podal vprašanje glede časovnice rekonstrukcije ceste Šentjanž – Glino vezano
na reševanje težav s pridobivanjem zemljišč. Odgovori župan, ki pove, da je javni razpis v
pripravi oz. bo objavljen. V reševanju je odprto lastniško stanje enega lastnika, zaradi težav pri
drugem lastniku se bo nekoliko prestavila trasa, ki bo zahtevala drugačno oblikovanje brežine. V
marcu bo izveden sestanek s predstavniki Direkcije RS za ceste, kjer se je namen dogovoriti za
objavo razpisa za izbor izvajalca. Ko se bodo začele aktivnosti rekonstrukcije ceste, bo pristopila
k dejavnostim izdelave priključka obračališča in športnih površin pri OŠ Šentjanž tudi Občina
Sevnica, za kar ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Sevnica za leto 2022.
Franci Ajnihar poda vprašanje ali je še dokument, ki določa strategijo o skrbi z vodo še aktualen.
Odgovori župan, ki pove, da se strategije posodabljajo. Obravnavana bo na naslednjem odboru
za infrastrukturo z namenom posodobitve. S posodobljeno strategijo se bo seznanilo vse
krajevne skupnosti, katere bodo imele možnosti podati pripombe. Postopek se nadaljuje v dveh
ali treh fazah preko delovnih teles na občinski svet. Osnovo pripravlja Komunala Sevnica v
sodelovanju s strokovnimi službami Občine Sevnica. V tej strategiji se sledi vsej vodooskrbi.
Temelj je javna vodooskrba in poudarek na varnosti oskrbe z vodo. Naslednja posodobitev
strategije bo na vsebini ravnanja z odpadnimi vodami, saj se trend čiščenja voda spreminja.
Predsednik v tem delu dopolni, da se načrtuje izgradnja čistilne naprave v Šentjanžu za katero
je potrebno najti prostor za umestitev.
Dorijan Samsa in Irena Kiler Samsa izpostavita odsek ceste Bajnof za katerega s strani
uporabnikov ni bilo doseženo soglasje za asfaltacijo. Na Občino Sevnica in KS Šentjanž je bila
poslana pritožba preko odvetnika. Prisotna uporabnika ceste, se zaradi osebnih razlogov ne
strinjata z asfaltacijo.
Predsednik pove, da je zadevo pregledala pravnica na Občini Sevnica, ki je pripravila odgovor in
bo poslan vsem akterjem in odvetniku. Kategorizirana javna pot JP595283 v večjem delu poteka
po parceli št. 1147 k.o. Cerovec, ki je javno dobro, last Občine Sevnica. Vzdrževanje predmetne
kategorizirane javne potri je v domeni KS Šentjanž, ki ima v letu 2022 zagotovljena sredstva za
investicijsko vzdrževanje predmetne javne poti.
Župan v nadaljevanju obrazloži kaj pomeni cestno javno dobro. Če je parcela last Občine
Sevnica pomeni, da je last inštitucije. Če pa je z aktom določeno, da je to skupno javno dobro,
pomeni da lahko cesto prosto uporablja vsak na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki
urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Vsaka cesta ima svojega upravljavca, ki cesto
vzdržuje skladno z zastavljenim planom in aktualno zakonodajo. Seveda pa so interesi krajanov
različni, zato je potrebno pred realizacijo projektov pravno urediti lastniška razmerja. Občina
Sevnica kot inštitucija strmi k cilju, da se cestna infrastruktura z leti modernizira in tako povečuje
standard širšega javnega življenja, zato se moramo v določenem delu tudi kot posamezniki
vključevati v skupnost in tako zagotoviti prijetno okolje za sodobno življenje, ki je konkurenčno
za bivanje. Cilj lokalne skupnosti je, da se ljudje ne odseljujejo.
SKLEP: Člani sveta po posameznih področjih enkrat mesečno predsedniku sporočajo
potrebne ureditve na javni infrastrukturi.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021 in sprejem zaključnega računa
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Gradivo zaključnega računa so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik pove, da je bil
finančni načrt za leto 2021 realiziran skladno s smernicami in sklepi sprejetih na sejah sveta KS
Šentjanž. Realizacije ureditve ceste Zdevno - 1. faza je pri krajanih naletela na zelo dober odziv
in je bila sofinancirana tudi s prispevki uporabnikov javne poti. Na prihodkovni strani je
realizacije 3% nižja zaradi Covid situacije, saj je bil bar Medvedov brlog zaradi NIJZ priporočil
nekaj časa zaprt. Gradivo poda v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 15. redni seji dne, 23. 2. 2022 seznanil z
dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2021 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme..
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Razpis za sofinanciranje društev v letu 2022
Predsednik pove, da razpisni pogoji ostajajo enaki kot v preteklih dveh letih, saj se je izkazalo,
da je razpis transparenten in omogoča prijavo vsem delujočim društvom na območju KS
Šentjanž.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je na svoji 15. redni seji dne, 23.2.2022 sklenil, da se
objavi Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na
območju Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2022 v mesecu marcu in bo odprt do
15.4.2022.
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:
- Policijska postaja Sevnica - v zvezi Bajt, Leskovec v Podborštu 10 → narejen je bil
terenski ogled in sklenjen dogovor, da se asfaltirajo vsaj hujše klančine, da bo omogočen
normalen dostop vozilom Centra za socialno delo do stanovanjske hiše.
- Pošta Slovenije →sprememba cen storitev;
- Poročilo o pravljeni redni notranji reviziji KS Šentjanž z glavnimi poudarki na
transparentnosti in sledljivosti dokumentov. KS je svoje poslovanje že posodobila s
priporočili (nadzor pri rekonstrukcije ceste Zdevno, gradbeni dnevniki, certifikati za
vgrajene materiale, garancija). Priporočilo revizorke sloni tudi na oddajanju mesečnih
poročil opravljenih del predsednika in tajnice za potrebe vodenje in administrativne
potrebe krajevne skupnosti. Glede operativnosti se bo posvetovalo v pravni službi
Občine Sevnica.
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-

-

Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest – javnih
poti. Pogodbo je podpisalo vseh enajst krajevnih skupnosti, podjetje Komunala d.o.o. in
Občina Sevnica.
Občina Sevnica je je sprejela sklep o odpisu komunalnega prispevka za Valentina Jana
(udeleženec nesreče v požaru).
Odgovor na dopis ureditev stanja vodovodnega priključka Božič Jožeta na Svinjskem.
Problem priključitve, ki ga je gospod izpostavil je izključno v dogovoru z vaškim odborom
in njim. Odlok o oskrbi s pitno vodo na Območju Občine Sevnica določa oskrbo s pitno
vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov tako glede priključevanja kot tudi vzdrževanja
zasebnega vodovodnega sistema.

Vloge:
- Na že obravnavano vlogo glede sanacije plazu Kamenica se izvajajo sanacijske aktivnosti z
izdelavo nizke zloženke in ureditvijo odvodnjavanja z ustrezno drenažo.
-

Zaselek Veternik – vloga za javno razsvetljavo, ki je bila naslovljena tudi na Občino Sevnica.
Sklenjen je dogovor KS, Občina Sevnica, Komunala Sevnica, da se vmes postavi jašek in
cevi ob izdelavi vodovoda. Ko bodo na voljo razpoložljiva finančna sredstva, se uredi
razsvetljava.

-

Alojz Zidar je podal vlogo za sanacijo opornega zidu na pokopališču Kal.
Predsednik prosi Mitja Udovča, direktorja Komunale Sevnica, da se pristopi k sanaciji.

-

Vloga za sofinanciranje koncerta ansambla Šentjanci, ki bo potekal 12.3.2022 v
večnamenski dvorani pri OŠ Šentjanž. Predsednik jih obvesti, da se kot društvo prijavijo na
Javni razpis o sofinanciranju društev v KS Šentjanž..

-

Božidar Komljanec, Podboršt 7 → vloga za pomoč pri asfaltaciji dovoza s statusom javnega
dobra v dolžini cca 50 m.
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo asfaltacije, ko bo vlagatelj uredil zemeljska dela.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Cvet Žiga, Hinje → prošnja za nabavo 50 m PVC cevi, tri betonske cevi za jaške in obsipni
material za ureditev odvodnjavanja na statusu javnega dobra. Vlagatelj je v soglasju z
Občino Sevnica pristopil k sanaciji priključka iz kmetijskega dela na lokalno cesto.
Sklep:
Člani sveta potrdijo financiranje nabave 50 m PVC cevi, treh betonskih cevi za jaške in
obsipni material.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

Jan Valentin → vloga za izkop za električni kabel od hiše do hleva in do svinjakov
Sklep:
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Člani sveta potrdijo financiranje izkopa električnih kablov pod pogojem, da se uredi
lastništvo in ureditev parcele v okolici cerkve na Osredku..
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
-

Jerica Janc je pristopila k sanaciji ceste in prosi KS, za finančno pomoč pri nabavi
potrebnega gramoza in cca 2x po 6 m cevi za ureditev odvodnjavanja zalednih voda.
Sklep:
Člani sveta potrdijo financiranje nalaganje gramoza in cevi za preposta.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

David Hribar, Svrževo prosi za finančno pomoč pri ureditvi odvodnjavanja in asfaltacijo
priključka (cca 100 m muld in asfaltacija cca 60 m2 podaljška javne poti do stanovanjske
hiše).
Sklep:
Člani sveta potrdijo predlagano ureditev odvodnjavanja.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

-

V nadaljevanju predsednik pojasni zadevo Cerovec. Ocenjena predračunska vrednost
zemeljskih del je cca 30.000,00 EUR, katera bo financiral Keber Franci skladno s predhodno
podpisano pogodbo o sofinanciranju. Asflatacijo bo financirana iz proračuna KS Šentjanž.
Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo predlaganih del v Cerovcu.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 6
Razno

Petra Jazbec sprašuje, vezano na sprejet sklep o podajanju informacij potrebnih ureditev, kako
ravnati v primeru, ko so plazovi in druge poškodbe na zemljišču, ki ni v lasti Krajevne skupnosti.
Konkretno izpostavi LC Veliki Cirnik – Svinjsko, ki jo bo potrebno sanirati.
Predsednik pove, da postopki že tečejo.
Predsednik poda pobudo, da je potrebno v proračunskem obdobju 2023 nujno sanirati cesto
proti Ramovševim in proti Bunderškom, v delu, kjer je gozd.
Aktivnosti med sejama:
- oktobrska tedenska srečanja organizacijskega odbora proslave ob 80-letnici boja Milana
Majcna in Jančija Mevžlja v Murncah;
- 28.10. srečanje pri županu, pogovor o: Vodooskrba Dobovec, Vloga za rekonstrukcijo in
asfaltacijo ceste Cerovec - Bajnof (Keber Franc); sanacija udora zemljine v Bržanah in
Kocutni; napeljava vode Kal - šola in pokopališče; Pelko Jože, geodetsko urejanje
zemljišč; odkup zemljišč Šentjanž-Glino; vloga Alojz Kačur; vodooskrba Božič Svinjsko;
- 10.11. posvet pravna služba Občine Sevnica - ureditev najemnin in uporabe prostorov
KS in kulturne dvorane;
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-

-

17.11. pregled tekočega vzdrževanja cest - obračun in podpis pogodbe o izvajanju
zimske službe - Prijatelj d.o.o.;
24.11. sestanek s predstavniki Komunale d.o.o. Sevnica (g. Mitja Udovč in g. Vinko
Knez), plan vzdrževanja javnih poti in javnih površin v letu 2022;
7.12. ogled javnih poti po KS Šentjanž skladno s prejetim seznamom;
22. 12. podpis pogodbe o upravljanju in vzdrževanju javnih poti;
4.1. usklajevanje programa vzdrževanja javnih poti v KS Šentjanž;
10.1. sestanek z lastniki zemljišč ob plazu v Bržanah;
17.1. obisk župana v KS Šentjanž - terenski ogled: razširitev Kal - Svinjsko; postavitev
betonskega zidu pri Repše Stanetu, Češnjice; cesta Cerovec - Bajnof; sanacija ceste
Zdevno - 2. faza; vloga Janc Jerica Nunski Log; vodooskrba šola in pokopališče Kal;
mrliška vežica Veliki Cirnik; Podboršt - rušitev, ureditev in razširitev; Glino - pogovor z
Zdenko Gorenc; sanacija ceste Brunk in vodooskrba - skupna akcija občine Radeče in
Sevnica; razširitev in asfaltacija Bajt Jože Leskovec v Podborštu 10; vodooskrba B. Šmit,
S. Podlogar, A. Lužar, D. Šešel in Z. Podlogar;
18.1. izmera in priprava podatkov za ponudbo osek Bajt Jože;
23.2. ogled pobude članov PG Veliki Cirnik ob pokopališču
23.2. oblikovanje ogovora na pritožbo glee sanacije odseka ceste Bajnof krajanov
Dorijana Samsa in Irene Kiler Samsa.

Seja je bila zaključena ob 20.58.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS

Boštjan Repovž
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž
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