Krajevna skupnost Šentjanž
Šentjanž 22
8297 Šentjanž
Številka: 0313-0014/2018
Datum: 7.12.2019

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila v soboto 7.12.2019, ob 13.30 uri, na terenu (območje KS Šentjanž)

Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Marjetka Florjančič, Mojca Vozelj, Petra Majcen, Franc Ajnihar, Petra Jazbec,
Irena Odlazek, Dejan Skoporc, Maja Skoporec.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti,
Ivan Orešnik, član OS, Danica Kramžar, članica OS
Zdravko Remar, predstavnik GPD Veliki Cirnik
Odsotni:
Opravičeno odsotna Jože Dragan in Gašper Zupan.
RAZPISAN DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 10.9.2019,
3. Terenski ogled opravljenega dela v letu 2019 in načrtovanih nalog za leto 2020,
4. Pregled vlog in dopisov,
5. Razno.
Lista prisotnih je sestavni del zapisnika.
Sejo, ki je terenskega značaja vodi: Boštjan Repovž, predsednik Sveta Krajevne skupnosti
Šentjanž.
Ob začetku seje je prisotnih 9 članov Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž. Svet Krajevne
skupnosti Šentjanž je sklepčen.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta in goste, ki so se zbrali ob 13.30 pred sedežem
KS Šentjanž. Ker je bil za terenski del seje potreben prevoz, je predsednik k sodelovanju povabil
tudi predstavnika PGD Veliki Cirnik, ki je sodeloval pri organizaciji prevoza članov sveta.
Seja je bila terenskega značaja, da so lahko člani sveta videli v naravi realizacijo v
proračunskem obdobju 2019 ter spoznali teren, na katerem bodo v prihodnje potrebne aktivnosti
in vlaganje proračunskih sredstev tako s strani krajevne skupnosti, kot tudi Občine Sevnica.
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Ogled realiziranih aktivnosti v letu 2019:
- Asfaltacija ceste JP Šentjanž – Kladje v izmeri 3410 m2 in 812 m muld, v vrednosti
55.640,41€.
- Ureditev meteornih voda pri stanovanjski hiši Pikelj, Osredek pri Krmelju 40, v vrednosti
3.500€.
- Sanacija plazu na lokalni cesti Šentjanž - Kal.
- Razširitev ceste Kladje - Osredek
Ogled predvidenih aktivnosti za leto 2020:
- Začetek gradnje mrliške vežice na Velikem Cirniku, prestavitev TP postaje in ureditev
dovozne poti do pokopališča ter parkirnega prostora.
- Asfaltacija ceste do stanovanjske hiše Roka Bunderška, Svinjsko 22 v dolžini cca 200 m
(sklep 5. seje).
- Ureditev muld na cesti proti Kladju in ureditev odvodnjavanja na križišču na Tratah
(lokalna cesta Šentjanž - Kal)
- Dokončanje sanacije ceste Kladje, od odcepa za Vodice do odcepa Gabrska Gora.
- Razširitev in asfaltacija odseka ceste Rupa - križišče (kapelica - stanovanjska hiša).
Predvidene oz potrebne aktivnosti v prihodnosti na območju ogleda:
- Razširitev in asfaltacija lokalne ceste ceste Svinjsko - Kal (Lačenberk - Luntovž),
zagotoviti prevoznost domačinom, veterinarski službi, nujni medicinski pomoči ...
- Razširitev ceste Kal pokopališče in napeljava vodovoda in telekomunikacijskih vodov do
šole in stanovanjske hiše, elektifikacija, predlogi za ureditev šole na Kalu - možnosti
izrabe objekta, ureditev vodovoda v mrliški vežici na Kalu.
- Projektno reševanje vodooskrbe Gabrska Gora, Glaviše, odsek Petje.
Ker je bila seja terenskega značaja, se druge vsebinske točke iz razpisanega dnevnega reda,
niso obravnavale. Neobravnavane točke dnevnega reda se obravnavajo na naslednji seji sveta
KS Šentjanž in sprejmejo ustrezni sklepi.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Boštjan Repovž
Predsednik sveta KS Šentjanž

2

