Krajevna skupnost Šentjanž
Šentjanž 22
8297 Šentjanž
Številka: 031-0010/2020
Datum: 2. 6. 2020

ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila v torek, 2. 6. 2020, ob 19. uri, v Kulturni dvorani v Šentjanžu
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Marjetka Florjančič, Irena Odlazek, Jože Dragan, Petra Majcen, Franc Ajnihar,
Petra Jazbec, Mojca Vozelj, Dejan Skoporc.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Opravičeno odsotna: Maja Skoporec, Gašper Zupan.
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 zapisnika 7. redne seje sveta z dne 27.2.2020,
3. Pregled aktivnosti v obdobju med sejama,
4. Pregled in sprejem poročila komisije za spremljanje javnega razpisa za sofinanciranje
društev za leto 2020,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
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 8. redno sejo sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž.
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Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta z dne 27.2.2020
Predsedujoči poda na glasovanje potrditev zapisnik 7. redne seje, ki je potekala 27.2.2020.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 7. redne seje ni. Zapisnik 7. redne seje sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
•

Ob 19.06. se seji pridruži Mojca Vozelj, ob 19.10 pa še Dejan Skoporc. Na seji je
prisotnih 9 članov sveta KS Šentjanž.
Ad3
Pregled aktivnosti v obdobju med sejama

Predsedujoči članom sveta predstavi aktualne realizirane in planirane aktivnosti.
- Izveden je bil postopek javnega naročanja za izbor izvajalca za ureditev javnih poti –
odsek Rupa in odsek Kladje. Obe pogodbi sta podpisani z najugodnejšim izvajalcem
GMP Prijatelj d.o.o. Pogodbena vrednost za izvedbo ureditve javne poti – odsek Rupa
znaša 13.418,00 EUR z DDV, za ureditev javne poti – odsek Kladje pa 18.202,40 EUR z
DDV. Na odseku Rupa se predvideva prihodek v obliki prispevka lastnika v znesku cca
6.000,00 EUR. Za asfaltacijo odseka finančna sredstva zagotovi Občina Sevnica. V
sodelovanju KS Šentjanž in Občina Sevnica so potekale aktivnosti za pridobivanje
sredstev za ureditev ceste Kladje s strani Skupnosti gozdov Slovenije v znesku 19.500
EUR.
- Odvodnjavanje v zaselku Podborštu je urejeno (vezano na dopis Cirila Lamovška,
skladno s sklepom 5. seje sveta KS Šentjanž z dne, 10. 9. 2019).
- Pričeli smo z zasaditvami na trga v Šentjanža (dve vrtnici pri kapelici, krizantema in tava
v okolici lipe). KS Šentjanž je iz svojega proračuna pokrila strošek postavitve dveh klopi
na trgi pod lipo.
- Nabavljena je bila omara za ozvočenje v kulturni dvorani (izvajalec Špan les, Martin
Zupan s.p.).
- Čistilne naprave v Šentjanžu → v četrtek 28.5.2020 je potekala predstavitev idejne
zasnove ureditve petih rastlinskih čistilnih naprav na območju zaselkov Češnjice,
Veternik, Potok, Gabrce, Koludrje, Videm, Gomila, Birna vas in Šentjanž. V ta namen se
je oblikoval odbor, v katerem so izbrani člani iz posameznih območij predvidenega
poteka oz. priključitve na čistilno napravo. Na podlagi predlaganih variant s strani
zainteresiranih krajanov, pripravi podjetje Limnos podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.
iz Ljubljane primerljive študije. Podjetje pripravljene študije predstavi imenovanemu
odboru in na podlagi izsledkov obor predlaga najsprejemljivejšo varianto (predvideno do
konca junija 2020). Za izbrano varianto se izdela projektna dokumentacija.
- Peskokop Plazar → leta 2004 je bila podpisana najemna pogodba med KS Šentjanž in
lastnikom Francem in Ano Plazar. Ta pogodba je v letu 2019 potekla. Ker peskokop še ni
ustrezno saniran, so potekali pogovori v zvezi z iskanjem najboljše možne rešitve glede
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sanacije peskokopa. Na predlog strokovnega mnenja občinske uprave smo sprejeli
dogovor, da se podpiše nova najemna pogodba za nadaljnjih 10 let med KS Šentjanž in
lastnikom Janezom Plazarjem. Podjetje GMP Prijatelj d.o.o. pa pripravi sanacijski načrt
peskokopa in se zaveže, da sanacijo v omenjenem obdobju tudi zaključi.
Mrliška vežica Kal → Na 7. seji sveta KS Šentjanž je bil obravnavan dopis g. Alojza
Zidarja iz Kala glede plačila dela stroškov električne energije, ki se porabi na podružnični
cerkvi Kal za potrebe mrliške vežice. Ker se mrliška vežica napaja z električno energijo iz
cerkve (edino odjemno mesto v bližini), je bil sprejet dogovor med Župnijo Šentjanž in
Občino Sevnica. Občina Sevnica je poravnala del stroškov električne energije za
delovanje mrliške vežice na Kalu v znesku 500,00 EUR za leti 2019 in 2020. V
nadaljevanju se v sklopu nove elektrifikacije predvidi ureditev novega samostojnega
odjemnega mesta za mrliško vežico.
Ureditev spomenika v Šentjanžu → potekajo dogovori, da se položi nova travnata
zasaditev ob spomeniku. Vzporedno potekajo dogovori s predstavniki strokovnih služb
Občine Sevnica o ureditvi javne površine z zasaditvijo pri parkirnih mestih pred barom
Medvedov brlog.
V juniju bo otvoritev novega vodovodnega sistema v zaselku Rovinje, na katerega se
priključuje 6 uporabnikov.
Konec aprila so se sestali člani komisije, ki so obravnavali prispele vloge vezane na javni
razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirane in delujejo na območju
krajevne skupnosti Šentjanž.
Na osnovi dopisa in telefonskega razgovora z g. Francem Kebrom iz Cerovca 33 v zvezi
z ureditvijo cestnega odseka JP 595283 je bil izveden terenski ogled pri katerem je bil
prisoten tudi župan Občine Sevnica g. Srečko Ocvirk. Sprejet je bil dogovor, da se v juliju,
ko bodo zaključena dela na odseku Rupa in Kladje, ponovno sestanemo in proučimo
možnosti za rešitev ureditve javne poti.
V fazi projektiranja je prestavitev električnega voda ob pokopališču na Velikem Cirniku.
Prestavitev se predvideva v jesenskem času. Po končani prestavitvi električnega voda
bodo začele potekati aktivnosti za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Razprava:
Na vprašanje Franca Ajniharja glede javnega povabila k oddaji ponudb za ureditev odseka
Kladje, predsednik podrobno predstavi vso dokumentacijo v zvezi s prispelimi ponudbami in
vrednostmi za ureditev ceste Kladje. Izbran je bil najugodnejši ponudnik med prispelimi
ponudbami.
Na vprašanje Mojce Vozelj glede ureditve ceste na Zdevno, predsednik pojasni, da je potrebno
projekte urejati fazno in po sprejeti prioriteti. Po njegovi oceni je verjetnost, da se cesta Zdevno
uredi v letu 2021.
Franc Ajnihar izpostavi preplastitev ceste na Brunku od kmetije Jazbec do kmetije Kranjc.
Predsednik pove, da so že potekali pogovori z županom Občine Sevnica in županom Občine
Radeče, saj je to projekt, ki posega na mejo obeh občin. Pričakujemo dogovor med županoma
.
Predsednik člane sveta seznani, da aktivnosti glede ureditve ceste Šentjanž-Glino potekajo in
sicer naj bi bil objavljen javni poziv za zbiranje ponudb izvajalcev.

3

Ad4
Pregled in sprejem poročila komisije za spremljanje javnega razpisa za sofinanciranje
društev za leto 2020
O delu komisije poroča Franc Ajnihar.
Predsedujoči poda na glasovanje potrditev zapisnika komisije za odpiranje vlog za sofinanciranje
dejavnosti društev v Krajevni skupnosti Šentjanž št. 610-0009/2020, z dne 28.4.2020, ki so ga člani
sveta prejeli na klop. Člani sveta so mnenja, da je predlog razdelitve sredstev pošten. Zaradi pretekle
pandemije so bile dejavnosti nekaterih društev v manjšem obsegu od planiranih, zato predsednik
poda pobudo, da se s privarčevanimi sredstvi pomaga turističnemu društvu pri izdaji turistične
zgibanke KS Šentjanž. Razmišlja se tudi o sodelovanju KS z OŠ Šentjanž pri prireditvi Rastoča
knjiga, kjer bi poskusili predstaviti oziroma izdati tiskano izdajo domačih avtorjev.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku komisije za odpiranje vlog za sofinanciranje
dejavnosti društev v Krajevni skupnosti Šentjanž za leto 2020 št. 610-0009/2020, z dne
28.4.2020, ni bilo. Predmetni zapisnik je soglasno sprejet.
Predsednike društev se po elektronski pošti povabi na podpis pogodb o sofinanciranju
društev v torek, 16.6.2020, ob 19.30 v Kulturno dvorano Šentjanž.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

Ad5
Pregled vlog in dopisov
Predsedujoči predstavi prejete pobude, vloge in dopise.
- Dejan Skoporc → v imenu vaščanov vasi Videm ter Koludrja prosi za dobavo 20 asfaltnih
vreč za saniranje poškodbe vozišča od odcepa za Videm do konca Koludrja.
- Franc Ajnihar → dobava petih vreč asfaltne zmesi v vrečah za sanacijo udarnih jam na
javni poti skozi Srednik ter najbolj izstopajočih poškodb na javni poti na Brunk.
SKLEP:
KS Šentjanž odobri nabavo potrebnih vreč asfaltne zmesi za ureditev poškodb na
javnih poteh.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
-

Čot Anton → čiščenje mulde na državni cesti R3-738 na odseku 6727 Tržišče – Hotemež
v km 9,560, nasproti hišne številke Budna vas 24.
SKLEP:
KS Šentjanž bo prošnjo poslala na strokovne službe Občine Sevnica v nadaljnje
reševanje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

-

Gradbeni odbor za izgradnjo ceste Bajnof (Franci Keber, predsednik) → Vloga za
saniranje in asfaltno prevleko cestišča na Cerovcu – odsek zaselek Bajnof, cesta št.
1147 k.o. Cerovec (dolžina odseka je 710 m). Predsednik podrobno predstavi vlogo in
pove, da je predviden vložek v asfaltacijo ceste v višini 25.000,00 EUR, ki bi se
sofinanciral v dogovorjenih deležih iz proračuna Občine Sevnica in krajevne skupnosti
Šentjanž. Uporabniki ceste v celoti financirajo vsa dela do asfaltacije. Med člani sveta
poteka razprava. V večini so mnenja, da se je potrebno držati že sprejetega plana
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ureditve cestišč. Z odgovorom o vlagatelju se počaka, saj je potrebno predhodno
uskladiti način in delež sofinanciranja predmetnega cestišča iz proračuna Občine
Sevnica.
-

Ferlič Podlogar Stanislava – popravilo ceste (javno dobro) parc. št. 1589 k.o. Kal in parc.
št. 1429 k.o. Podboršt→ prošnja za uvrstitev predmetne ceste v program sanacije v
2021. Med člani sveta je potekala razprava in glede na to, da krajanka ne biva
vsakodnevno na tem naslovu, je mnenje članov sveta, da sanacija ni prioritetno
potrebna. Predlaga se terenski ogled s strani strokovnih služb Občine Sevnica in
ponovna obravnava vloge na eni izmed sej v jesenskem času.

Ad6
Razno
Predsednik člane sveta seznani, da je s strani krajanov postavljeno vprašanje, kako urediti
oziroma ukrepati z neprijetnimi vonjavami pri razlivanju gnojnice po okoliških kmetijskih
površinah.
Med člani sveta je potekala razprava o možnih načinih rešitve težav in o vplivu gnojnice na
vodonosne površine. Predlagano je, da se vprašanje postavi strokovnim službam Občine
Sevnica – Oddelek za gospodarske dejavnosti in Oddelku za kmetijsko svetovanje KGZS
Sevnica.
Predsednik preda besedo članom sveta.
-

Petra Majcen → pri pohodu v Koludrje je opazila iztok fekalij v potok. Predsednik upa, da
bodo vse kanalizacijske nepravilnosti urejene s postavitvijo nove čistilne naprave.

-

Mojca Vozelj – postavitev ekološkega otoka v zaselku Budna vas. Predsednik pove, da
je s strani Komunale d.o.o. Sevnica seznanjen, da širjenje ekoloških otokov ni
predvideno. Podoben ekološki otok je v bližini, torej v zaselku Hrušice. Krajane Budne
vasi naj se usmerja na omenjeni ekološki otok. Člani sveta razpravljajo o načinu zbiranja
gospodinjskih in drugih kosovnih odpadkov.

-

Dejan Skoporc predlaga ureditev krožnega prometa na priključku državne ceste za
Koludrje in Birno vas zaradi varnosti v cestnem prometu.
Franci Ajnihar pove, da bi bilo potrebno zaradi nepreglednosti večkrat vršiti košnjo
obcestnih brežin ob državni cesti. Pobuda se poda strokovnim službam Občine Sevnica.

-

-

Marjetka Florjančič pove, da je pri izvajanju kabliranja elektro voda na Kal, na delu
cestišča lokalne ceste nastala velika udarna jama. O zadevi se obvesti pristojne službe
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.

-

Jože Dragan sprašuje, kako je z novim upravljanjem dogovorjeno urejanje zelenih
površin na pokopališču. Predsednik pove, da samo pokopališče ureja pogrebna služba
Novak, površine okoli pokopališča pa ekipa javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. V
mesecu maju je bila izvedena košnja, v mesecu juniju pa se načrtuje posek brežine.

-

Franci Ajnihar poda pobudo za postavitev ograj na pokopališču v Šentjanžu, na mestih,
kjer so stopnice, ki predstavljajo obiskovalcem otežen dostop.
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-

Petra Majcen sprašuje kako poteka razdelitev razpoložljivih sredstev participativnega
proračuna. Predsednik obrazloži, da je za ta namen ustanovljena posebna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisija pregleda vse vloge in poda mnenje.

-

Predsednik pove, da bo podjetje Komunala d.o.o. Sevnica na pobudo Društva čebelarjev
Šentjanž in s sodelovanjem KS Šentjanž izvedlo postavitev fontane pri učnem čebelnjaku
v Šentjanžu. Društvo poskrbi za nabavo in postavitev fontane, Komunala pa za ureditev
dotoka in otoka vode.

-

Franci Ajnihar poda pobuda za pokritje štirih obcestnih jaškov z betonskimi pokrovi na
odseku ceste od Gaja do Kacutne.

-

Marjetka Florjančič sprašuje glede ureditve odvodnjavanja meteornih vod v križišča na
Kalu (Trate). Predsednik pojasni, da je nakup cevi zagotovljen v proračunu Občine
Sevnica, KS Šentjanž pa mora financirati ostala dela in asfaltacijo muld. Realizacija je
odvisna od višine razpoložljivih finančnih sredstev. Realizacija projekta je predvidena v
jesenskih mesecih.

Seja zaključena ob 20.35 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Boštjan Repovž
Predsednik sveta KS Šentjanž
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