Krajevna skupnost Šentjanž
Šentjanž 22
8297 Šentjanž
Številka: 031-0010/2020
Datum: 27.2.2020

ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila v četrtek 27.2.2020, ob 19. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Šentjanž
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Maja Skoporec, Marjetka Florjančič, Irena Odlazek, Jože Dragan, Petra Majcen,
Franc Ajnihar, Gašper Zupan, Petra Jazbec.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave,
Danica Kramžar, članica Občinskega sveta Občine Sevnica,
Ivan Orešnik, član Občinskega sveta Občine Sevnica,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Opravičeno odsotna Mojca Vozelj, Dejan Skoporc.
Lista prisotnih je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Boštjan Repovž, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta ter prične sejo.

Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoči 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 zapisnikov 5. in 6. redne seje,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020 (predstavitev župana
Občine Sevnica),
4. Pregled gradiva n sprejem zaključnega računa za leto 2019,
5. Pregled in sprejem poročila komisije za spremljanje javnega razpisa za sofinanciranje
društev za leto 2019,
6. Razpis za sofinanciranje društev za leto 2020,
7. Pregled prispelih vlog krajanov,
8. Razno.
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Ob začetku seje je prisotnih 7 članov Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž. Svet Krajevne
skupnosti Šentjanž je sklepčen.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 7. redno sejo sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad2
Pregled in potrditev zapisnikov 5. in 6. redne seje
Predsedujoči poda na glasovanje potrditev zapisnikov 5. redne seje, ki je potekala 10.9.2019 in
6. redne seje, ki je potekala 7.12.2019.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisnikih 5. in 6. redne seje ni. Zapisnika 5. in 6. redne
seje sveta Krajevne skupnosti Šentjanž sta potrjena.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020
(predstavitev župana Občine Sevnica)


Ob 19.03. se seji pridruži Irena Odlazek. Na seji je prisotnih 8 članov sveta KS Šentjanž.

Predsednik preda besedo županu Občine Sevnica, Srečku Ocvirku, ki pozdravi vse prisotne in
uvodoma izpostavi pomembnost srečanj na takšnem nivoju, saj se lahko aktualna problematika
obravnava širše, tudi izven meja krajevnih skupnosti.
Župan predstavi aktualne aktivnosti in projekte:
- Osnovna šola Šentjanž – potekel je izbor ravnatelja. V letu 2020 so v sklopu investicijskih
vzdrževanj predvidena manjša vzdrževalna dela, vključno z ureditvijo akustike v športni
dvorani.
- Predšolska vzgoja je na področju Mirenske doline urejena. Obstoječi objekti zagotavljajo
zadostno kapaciteto za predšolsko vzgojo tud v prihodnjih letih. V vrtcu v Sevnici se
predvideva dozidava, ki bo obstoječim oddelkom dodal še tri nove. Trenutno ima
obstoječa stavba 14 oddelkov, predvidena dozidava pa bi dodala še treh oddelkov.
Direkcija RS za ceste je obljubila, da bo v letu 2020 potekal razpis za izbor izvajalca za 1.
fazo dograditve križišča in dela cesta pri osnovni šoli, Občina Sevnica pa bo v
nadaljevanju sledila z ostalimi aktivnostmi, ki s v pristojnosti financiranja Občine Sevnica.
V prihodnjih letih je predvidena realizacija projekta za ureditev zunanjih površin. Kljub
temu, da se v letu 2020 s strani države obeta povišanje povprečnine, je v proračunu
sredstev namenjenih za investicije relativno malo, saj so se povišali splošni stroški, ki
predstavljajo življenje in delo v občini (vzgoja in izobraževanje, šolski prevozi, pomoč
starejšim – pomoč na domu, domska oskrba, zdravstveno varstvo,…).
*Ob 19.10 se seji pridruži Gašper Zupan, Na seji je prisotnih 9 članov sveta KS.
-

Sprememba OPN za območje Občine Sevnica se zaključi predvidoma v drugi polovici
leta (tretja vsebinska sprememba).
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-

Gradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku – pripravi se dokumentacija za prestavitev
elektro infrastrukture (Elektro Celje je zadevo že potrdil).
V naslednjih dveh letih se predvideva odkup stanovanjskih hiš na Cirniku in v Podborštu.
Pri upravljanju pokopališč je potrebno aktivno sodelovanje krajevne skupnosti s
podjetjem Komunala d.o.o., saj je potrebno dvigniti učinkovitost urejanja javnih površin.
V letu 2020 so predvidne aktivnosti ureditve lokalne ceste Rupa in Kladje.
V letu 2020 in naprej v letu 2021 je glede zagotovitve izboljšanja vodooskrbe za področje
Češnjice predvideno izvajanje programa posodobitve vodovodnih sistemov.

V nadaljevanju preda župan besedo direktorju Občinske uprave, ki poudari pomembnost
sodelovanje vseh akterjev, ki s svojimi aktivnostmi zagotavljajo kvalitetno okolje za občane.
Občina Sevnica mora iz svojega proračuna zagotavljati primerno izvajanje zakonsko določenih
nalog (varstvo otrok in starejših občanov, avtobusni prevozi za šolarje, zagotavljanje javnega
standarda na področju športa, kulture, mladine…). Vsi podatki o proračunih, tako aktualnega, kot
proračuni prejšnjih let so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica iz katerih je razvidno, da so
razpoložljiva sredstva vedno približno enaka. Občina Sevnica s pomočjo sodelovanja ožjih
lokalnih skupnosti zagotavlja najnujnejše izvajanje projektov na vseh teritorialnih področjih
občine Sevnica. Nekateri načrti razvojnih programov so zastavljeni širše in se izvajajo v daljšem
časovnem obdobju. Žal pa je potreb po posodobitvah in razvoju vedno več od razpoložljivih
finančnih sredstev.
Predsednik odpre razpravo in pove, da se je z županom že pogovarjal glede vzdrževanja
telovadnice v OŠ Šentjanž. Potrebno je pridobiti strokovno mnenje glede tesnosti strehe in jo v
okviru investicijskega vzdrževanja sanirati. Županu preda tudi pobudo za nujno sanacijo dela
ceste čez Brunk v sodelovanju z Občino Radeče (od Jazbeca do Bregarja).
Župan pove, da se je že dogovarjal z županom Občine Radeče.
Župan se v nadaljevanju dotakne tematike čistilnih naprav. Pove, da evropskih virov za
financiranje male čistilne naprave kot je predvidena v Šentjanžu, ni. Občina Sevnica pripravlja
potrebno dokumentacijo za gradnjo male čistilne naprave. Kot vir financiranja bo iz naslova
amortizacije ostalih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Za individualne zainteresirane je
v teku razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Glede sofinanciranja delovanja društev župan opozori, da je potrebno pri dodeljevanju sredstev
upoštevati, da se društva financirajo iz več virov. Prav tako se šteje za izkazano pomoč
društvom oddaja javnih prostorov za njihovo uporabo in delovanje.
Župan opozori, da je potrebno pri izvedbi dobrodelnih aktivnosti pristopiti na pravilen način
(Občina izvaja aktivnosti preko Rotary cluba).
Z namenom reševanja življenj je v občini Sevnica skladno s dogovorom med Občino Sevnica,
Gasilsko zvezo Sevnica in Zdravstvenim domom Sevnica vzpostavljena služba prvih
posredovalcev. Prvi posredovalec je posameznik, ki navadno nima zdravstvene izobrazbe in se
odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja
ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP. Župan pozove, da se organizirajo
izobraževanja po posameznih krajevnih skupnostih.
Župan pove, da je pridobljena informacija o zatekanju vode na delu strehe osnovne šole pri
večjem vetru in dežju. Članica sveta Petra Majcen podrobneje predstavi težavo. Župan pove, da
se bo problem operativno rešil.
Župan se dotakne zgradbe osnovne šole na Kalu. Pove, da so stene statično stabilne. V 1. fazi
bi bilo potrebno objekt opremiti z osnovno infrastrukturo (vodovod, elektrika). Prisotne člane
sveta pozove, da razmislijo o predlogih vsebin, ki bi se lahko odvijale v objektu v zasebnem
partnerstvu.
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Član občinskega sveta Ivan Orešnik poziva župana k pomoči pri reševanju težav s streho na OŠ
Šentjanž. Hkrati poda pobudo, da bi se v sklopu reševanja akustike v telovadnici OŠ Šentjanž
postavila plezalna stena. Župan pove, da je ureditev akustičnosti v dvorani predvidena v načrtu
investicijskega vzdrževanja za leto 2020.
Ivan Orešnik sprašuje kako je glede aktivnosti ureditve ceste na Glino. Direktor poda odgovor,
da je to projekt DRSI in pripravlja razpis za izbor izvajalca. Občinskim strokovnim službam še ni
znano ali so pridobljena soglasja vseh lastnikov zemljišč.
Predsednik županu in direktorju predstavi vlogo Alojzija Zidarja, ki prosi, da se uredi odjemno
mesto električne energije za lokacijo Mrliške vežice Kal. Župan poda odgovor, da se prošnjo in
vso dokumentacijo posreduje strokovnim službam Občine Sevnica v nadaljnje reševanje.
Ob 19.51 sejo zapustita župan in direktor.
Ad4
Pregled gradiva in sprejem zaključnega računa za leto 2019
Predsedujoči preda besedno referentki za KS, ki predstavi
Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2019.

dokumente zaključnega računa

Prihodke proračuna predstavljajo nedavčni prihodki v znesku 17.939,00 EUR-ov, in vključujejo:
prihodke od obresti v znesku 0 EUR-ov, prihodke od najemnin v znesku 4.624,00 EUR-ov.
Prihodke od prodaje blaga in storitev v znesku 2.490,00 EUR-ov (uporaba mrliške vežice, najem
prostorov za izvedbo volitev, prihodki od oglaševalcev v časopisu Šentjanški glas), drugi
prihodki od prodaje v znesku 10.825,00 EUR-ov (grobnine).
V letu 2019 so bila redno prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekoče poravnavanje
obveznosti. Skupni znesek prejetih sredstev iz občinskega proračuna za leto 2019 je bil
116.756,82 EUR-ov in sicer: za tekoče delovanje 13.727,57 EUR-ov in za investicije 103.029,25
EUR-ov.
Za pisarniški, splošni material in storitve, reprezentanco, stroške krajevnega praznika in drugi
splošni material in storitve je bilo porabljenih 2.914,90 EUR-ov, za električno energijo, vodarino,
komunalne storitve, porabo kuriv in stroški ogrevanja ter komunikacijo 2.244,22 EUR-ov.
Za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest je bilo porabljenih 47.441,89 EUR-ov. Navedeni
odhodki predstavljajo: urejanje javnih poti, zimsko službo, ter tekoče vzdrževanje krajevnih cest
vključno s sanacijami plazov.
Drugi operativni odhodki v višini 7.210,39 EUR-ov predstavljajo: plačilo org. pooblaščenim za
plačilni promet, plačilo nagrade predsedniku in tajnici za vodenje KS.
Na področju KS Šentjanž aktivno delujejo društva in ostale neprofitne organizacije, katerim je KS
s svojimi sredstvi pomagala pri njihovem delovanju in sicer v znesku 14.490,00 EUR-ov.
Investicijski odhodki v letu 2019 pri vzdrževanju in gradnji cest znašajo 59.093,99 EUR-ov
(asfaltacije odsekov javnih poti na območju KS Šentjanž. Glavno investicijo predstavlja ureditev
JP Šentjanž - Kladje).
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Na komunalni dejavnosti - urejanje pokopališč in vzdrževanje pogrebne dejavnosti je KS
porabila sredstva v znesku 4.068,46 EUR-ov (električna energija, odvoz odpadkov in odpadnih
sveč, tekoče vzdrževanje).
Na področju medijev je beležen odhodek za izdajanje Šentjanškega glasa v znesku 2.115,48
EUR-ov.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
134.695,82 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 139.579,33 EUR-ov.
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.883,51 EUR-ov, bo znižal poslovni sklad.
Tabelarni prikaz prihodkov in odhodkov:

PP

Konto

710301
713000
713099
740100
740101

60070
402000
402009
402099
60072
402200
402201
402205
60073
402599
402902
402905
402930

Opis
PRIHODKI
Prihodki od najemnin za poslovne
prostore
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi prihodki od prodaje
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije
ODHODKI
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Administracija - KS Šentjanž
Pisarniški material in storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve-KS
Šentjanž
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki za delo-KS
Šentjanž
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje
Plačila po podjemnih pogodbah
Sejnine udeležencem odborov
Plačilo storitev organizacijam,
pooblaščenim za plačilni promet

Veljavni
proračun
134.926,82

Prevzete
obvez. do Realizacija
31.12.2019
0,00 134.695,82

4.500,00
2.070,00
11.600,00

0,00
0,00
0,00

4.624,00
2.490,00
10.825,00

13.727,57

0,00

13.727,57

103.029,25
140.808,91
13.416,91
13.416,91
13.416,91
3.409,83
536,13
1.349,59
1.524,11

0,00 103.029,25
0,00 139.579,33
0,00 12.369,51
0,00 12.369,51
0,00 12.369,51
0,00
2.914,90
0,00
536,13
0,00
992,85
0,00
1.385,92

2.244,22
889,56
880,78
473,88

0,00
0,00
0,00
0,00

2.244,22
889,56
880,78
473,88

7.762,86

0,00

7.210,39

891,86
2.000,00
4.851,00

0,00
0,00
0,00

891,85
1.460,01
4.851,00

20,00

0,00

7,53
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13070
402503

13071
420500

16071
402200
402204
402500

18070
412000
18073
402004

PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 106.550,89
Cestni promet in infrastruktura
106.550,89
Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest
47.441,89
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS
Šentjanž
47.441,89
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
47.441,89
Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest
59.109,00
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestKS Šentjanž
59.109,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
59.109,00
ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
59.109,00
Lastna sredstva
59.109,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
4.140,70
Komunalna dejavnost
4.140,70
Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
4.140,70
Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost-KS Šentjanž
4.140,70
Električna energija
1.071,29
Odvoz smeti
2.999,71
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
69,70
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
16.700,41
Programi v kulturi
16.700,41
Ljubiteljska kultura
14.490,00
Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž
14.490,00
Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
14.490,00
Mediji in avdiovizualna kultura
2.210,41
Mediji in avdiovizualna kultura
2.210,41
Časopisi, revije, knjige in strokovna
literatura
2.210,41

0,00 106.535,88
0,00 106.535,88
0,00

47.441,89

0,00
0,00

47.441,89
47.441,89

0,00

59.093,99

0,00
0,00
0,00
0,00

59.093,99
59.093,99
59.093,99
59.093,99

0,00
0,00

4.068,46
4.068,46

0,00

4.068,46

0,00
0,00
0,00
0,00

4.068,46
1.006,79
2.999,71
61,96

0,00
0,00
0,00
0,00

16.605,48
16.605,48
14.490,00
14.490,00

0,00
0,00
0,00

14.490,00
2.115,48
2.115,48

0,00

2.115,48

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 7. redni seji dne 27.2.2020 seznanil z
dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2019 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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Ad5
Pregled in sprejem poročila komisije za spremljanje javnega razpisa za sofinanciranje
društev za leto 2019
Predsedujoči preda besedo Petri Majcen, ki predstavi zapisnik sestanka z dne 15.2.2020. Na
sestanku so člani komisije Dejan Skoporc, Petra Majcen, Franci Ajnihar in Boštjan Repovž
pregledali prispela poročila društev o izvedenih dodatnih dejavnosti društev.
Komisija je ugotovila, da je vsej 20 poročil prispelo pravočasno. Pregledala je poročila in priloge,
s katerimi so društva dokazovala upravičenost uporabe sredstev, ki jim je krajevna skupnost
namenila za sofinanciranje njihovih dodatnih dejavnosti. Komisija je ugotovila, da je 13 društev
ustrezno in popolno dokazalo upravičeno porabo sredstev, medtem ko 7 društev ni priložilo
ustreznih dokazil o upravičeni porabi sredstev skladno z določili pogodbe o sofinanciranju.
Slednja so bila pozvana k dopolnitvi poročil z rokom 8 dni. V roku, ki je bil določen za dopolnitev,
je prispelo vseh sedem dopolnitev.
SKLEP:
Komisija je tako ugotovila, da so vsa društva, ki so registrirana in delujejo na območju
krajevne skupnosti Šentjanž in so prejela sredstva za sofinanciranje delovanja v letu 2019,
ustrezno porabila sredstva skladno z določili pogodbe.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad6
Razpis za sofinanciranje društev za leto 2020
Predsednik pove, da bodo zaradi zmanjšanja sredstev v proračun KS Šentjanž za leto 2020
ustrezno znižana tudi sredstva za delovanje društev, ki so registrirana in delujejo na območju
krajevne skupnosti Šentjanž. Predvidena višina skupnih sredstev namenjenih za sofinanciranje
društev v letu 2020 je 13.490,00 EUR, in sicer za osnovno delovanje 4.000,00 EUR ter dodatnih
sredstev, namenih za projekte, programe in nabave, ki jih bodo društva izvajala pa 9.490,00
EUR.
Po končani razpravi, kjer so sodelovali predsednik, Petra Majcen, Danica Kramžar, Franci
Ajnihar, Marjetka Florjančič, se člani sveta dogovorijo, da se v razpisu spremeni besedilo v točki
VI Vsebina vloge, pod točko 2., da lahko posamezna društva prijavijo največ tri dodatne
aktivnosti na leto, osnutek pogodbe se mora parafirati, v pogodbi je potrebno v 4. členu dodati
besedilo, da morajo društva oddati tudi fotokopije računov.
Danica Kramžar opozori, da je potrebno v naslovu razpisa popraviti besedilo, da gre za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana ali delujejo na območju krajevne skupnosti
Šentjanž za leto 2020
Se člani sveta dogovorijo, da se razpis objavi s 1.3.2020 in traja do 15.4.2020. Vsem društvom
se izda poziv na predstavitev razpisa, ki bo v petek, 13.3.2020 ob 19.30 uri.
Ivan Orešnik predlaga, da bi morale strokovne službe Občine Sevnica krajevnim skupnostim
podati pojasnitve, zakaj je zmanjšana dotacija občine glede na povečanje državne povprečnine.
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Ad7
Pregled vlog in dopisov
Predsedujoči predstavi prejete pobude, vloge in prejete dopise.
- Direkcija RS za infrastrukturo → odgovor glede pobude za omejitev hitrosti na državni
cesti R3-738, odsek 6727 Tržišče – Hotemež od km 9,423 do km 10,312, v območju
zaselka Hrušice. Na podlagi terenskega ogleda podajajo odgovor, da se omejitev hitrosti
s prometno signalizacijo uveljavlja izjemoma, kjer to izrecno narekujejo prometne
razmere in kjer se uradno beležijo ponavljajoče prometne nesreče. Na osnovi prometno
tehničnih razmer ter števila prometnih nesreč ugotavljajo, da omejitev hitrosti na
obravnavanem območju ni upravičen.
- Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Sevnica za leto 2019. NUSZ znaša 31,02 EUR.
- Marija Ana Klavora – odpoved grobu št. 69 z obrazložitvijo.
- KOOP d.o.o. – ponudba za električno ogrevanje prostorov.
-

Alojz Zidar – vloga za ureditev odjemnega mesta električne energije za lokacijo Mrliške
vežice Kal
SKLEP:
KS Šentjanž bo prošnjo in vso dokumentacijo (račune za leto 2019) poslala na
Občino Sevnica v nadaljnje reševanje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

-

Lamovšek Franc – prošnja za pomoč pri sanaciji cestnega odseka Češnjice – Srednik
(potrebno bi bilo sanirati plazišče, cestišče se udira)
SKLEP:
KS Šentjanž je zaradi trajnostne rešitve, obsežnosti ter zahtevnosti sanacije
obstoječega plazišča posredoval dokumentacijo v nadaljnji postopek in iskanje
ustreznih rešitev na pristojni oddelek Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

-

Simona Režonja Žužek v sodelovanju z Štefko Trobiš – prošnja za ureditev ceste, pomoč
pri asfaltiranju ceste v dolžini 70 m (vlagateljici bi financirali pripravljalna dela, KS bi
poravnal strošek asfalta).
SKLEP:
KS Šentjanž bo k asfaltiranju ceste v dolžini 70 metrov, na odseku ceste do
naslova Svinjsko 13, pristopila, ko bodo razpoložljiva sredstva in ko bodo s strani
lastnikov oziroma uporabnikov cestišča opravljena in plačana ustrezna
razširitvena in utrditvena dela celotne trase, vključno s finim nasutjem.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

-

Marija Kramžar – prošnja za ureditev jarka med bajerjem in kozolcem spomenikom gerk
246284. Vlagateljica obrazloži, da je bilo v nevihti 22.6.2019 v jarek nanešen material iz
hriba (kamenje, pesek, les, smeti,…)
SKLEP:
KS Šentjanž bo zahtevo za sanacijo jarka pri spomeniku v Murncah posredovala
na oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica (vzdrževalec lokalne ceste) ter na
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Komunalo Sevnica (izvajalec vzdrževanja), ki bo pristopila k reševanju nastale
situacije.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
-

-

PGD Veliki Cirnik – prošnja za pomoč pri ureditvi odvodnjavanja; V letu 2020 so se
odločili urediti pobočje od prireditvenega prostora do cerkve. Pobočje je problematično,
saj ob neurjih in večjih nalivih prihaja do velikega odnašanja zemljine na prireditveni
prostor. Dela vključujejo izkop za jašek in cevi, vgradnjo ter zasutje na pobočju. Cevi bi
se speljale do konca prireditvenega prostora, kjer bi se postavil rezervoar 3-4 m3. Ta
voda bi služila kot zaloga pri izpeljave gasilskih iger brez meja, za vaje in požarno vodo v
tem delu vasi, kjer ni hidrantnega omrežja. Gradbena dela bi izpeljali gasilci sami. Za
finančno pomoč pri nakupu gradbenega materiala prosijo KS.
SKLEP:
KS Šentjanž bo za sanacijo odvodnjavanja na pobočju od prireditvenega prostora
do cerkve na Velikem Cirniku namenila sredstva iz proračuna za potrebni material
po priloženem predračunu. Plačnik računa materiala potrebnega za sanacijo bo KS
Šentjanž.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Maja Skoporec v imenu zainteresiranih krajanov sprašuje, če lahko skupina koristi
kulturno dvorano za izvajanje tečaja brezplačno.
SKLEP:
KS Šentjanž odobri brezplačen najem dvorane.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Ad8
Razno

Predsednik člane sveta seznani, da je kot predsednik sveta KS Šentjanž podpisal pogodbo o
prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic.
Pogodba za zimsko službo je bila podpisana z izvajalcem GMP Prijatelj d.o.o.. Cena pluženja in
posipavanja s posipnim materialom znaša 53,66 EUR/km, posipavanje s posipnim materialom
39,42 EUR/km, urna postavka čiščenja parkirnega prostora, ulic, pločnika znaša 50,37 EUR/h,
cena posipnega materiala znaša 50,37 EUR/m3.
Na tematiko zimske službe poteka razprava glede načina določanja cene izvedbe zimske službe.
Petra Majcen sprašuje kako je z ureditvijo jaška med spomenikom in Repovžem. Predsednik
pove, da je že naročeno.
Petra Majcen sprašuje do kdaj je potrebno oddati pobude za participativni proračun. K oddaji
pozove tudi ostale prisotne.
Jože Dragan poda pobudo za poglobitev potoka na lokalni cesti, ki meji z Občino Šentrupert .
Predsednik predlaga, da se obvesti podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Petra Jazbec opozori, da je že pol leta nazaj odneslo del ceste, ki vodi od Velikega Cirnika proti
Svinjskemu. Na cesti ni zaznanih aktivnosti ureditve; postavljen je prometni znak, ki označuje
zoženje cestišča. Predsednik predlaga, da se vprašanje o terminu saniranja povpraša na
pristojne službe Občine Sevnica.
Seja zaključena ob 20.50 uri.
Zapisala:
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Marjetka Flisek
Boštjan Repovž
Predsednik sveta KS Šentjanž
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