ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila dne 1. septembra 2020, ob 20.00 uri,
v kulturni dvorani v Šentjanžu.
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Mojca Vozelj, Dejan Skoporc, Maja Skoporec, Irena Odlazek, Jože Dragan,
Franci Ajnihar, Gašper Zupan, Petra Majcen, Marjetka Florjančič, Petra Jazbec.
Ostali prisotni:/
Odsotni: /
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Repovž Boštjan, predsednik sveta KS Šentjanž.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih vseh 11 članov sveta KS Šentjanž. Svet KS Šentjanž je bil
sklepčen.
Predsedujoči pozdravi člane svet, 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 8. redne seje sveta z dne 2.6.2020,
3. Pregled aktivnosti v obdobju med sejama,
4. Predlogi za dobitnika priznanja KS Šentjanž,
5. Predlogi za dobitnika priznanja Občine Sevnica,
6. Program dela za leto 2021,
7. Pregled vlog in dopisov,
8. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 9. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 2.6.2020
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnik 8. redne seje sveta z dne 2.6.2020 ter
poudari sklepe, ki so bili realizirani. Realizirana je bila nabava dvajsetih vreč asfaltne zmesi, ki
so bile porabljene za krpanje motečih udarnih jam. Krajani so organizirali akcijo v lastni režiji z
nabavo še dodatnih vreč asfaltne zmesi v vrednosti cca 1.000,00 EUR, s katero so posanirali
izpostavljene udarne jame. Po mnenju Dejana Skoporca krpanje udarnih jam na tak način ni
učinkovito. Predlaga izdelavo asfaltnih plomb. Marjetka Florjančič opozori, da vse udarne jame
še niso sanirane.

Predsednik člane sveta seznani o prejetem odgovoru RS Ministrstva za infrastrukturo,
Direkcije RS za infrastrukturo glede podane pobude za izvedbo krožnega prometa pri
priključku za naselje Birna vas in Koludrje na državni cest R3-738, odsek 6727 TržiščeHotemež in o podanem predlogu večkratne košnje brežin ob državni cesti R3-738, odsek 6727
Tržišče-Hotemež. Glede na prejet odgovor ureditve krožnega prometa se bo potrebno povezati
s strokovnimi službami Občine Sevnica, saj je omenjena cesta veliko bolj prometna, kot je bila
pred leti. Franc Ajnihar izpostavi napisano besedilo DRSI, ki govori, da je potrebno zapreti
nekategorizirano pot v km 5,132 desno za naselje Birna vas. Člani sveta so mnenja, da je
potrebno cestni promet ustrezno urediti brez zapore ceste.
V zvezi s predlogom večkratne košnje je odgovor negativen, saj sporočajo, da zaradi nizke
vrednosti sredstev za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest DRSI izvaja le dve košnji na
leto. Prvo v obdobju v drugi polovici maja in drugo v obdobju v drugi polovici avgusta, ko se
prične cvetenje ambrozije.
Ker je bilo opaženo, da po hudem neurju, ki je KS Šentjanž prizadelo 30.8.2020, niso bile
očiščene mulde in prepusti, se na DRSI poda pobuda, da se le-ti čistijo po vsakem večjem
neurju. Predlaga se tudi nadaljevanje preplastitve državne ceste proti Hrušicam.
Na prejšnji seji je bila podana vloga za saniranje in asfaltno prevleko cestišča na Cerovcu –
odsek zaselek Banjof. Dne 26.6.2020 je bil na sedež KS poslan sklep Odbora stanovalcev n
lastnikov zaselka Banjof (Cerovec), da asfalta na dovozni poti ne potrebujejo in ga ne želijo.
Dovozna pot naj ostane takšna kot je obstoječa, makadamska. Na izpostavljeno tematiko med
člani sveta poteka razprava.
Za predlagano sanacijo ceste (vloga Stanislave Podlogar Ferlič) parc.št. 1589 k.o. Kal, od
začetka do stanovanjske hiše Kal pri Krmelju 35 (dolžina približno 110 m) ter parc. št. 1430
k.o. Podboršt od parcele št 1310 (domačije Jontez) do priključka na parcelo št. 1588 k.o. Kal
(dolžina približno 600 m) se na podlagi izvedenega terenskega ogleda poišče ponudba
izvajalca del.
Glede izpostavljenega smradu v Šentjanžu, so zadeve še v fazi reševanja.
Sklep: Zapisnik 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled aktivnosti med sejama
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti, ki so se dogajale v času od 2.6.2020 do
1.9.2020.
- 16. 6. 2020 Sestanek s predsedniki društev in podpis pogodb o sofinanciranju.
- 19. 6. sestanek z g. Dorjanom Samsa, Cerovec 31 v zvezi s pobudo g. Francija Kebra
o asfaltacije odseka ceste na Bajnof; 20. 6. sestanek s krajani in ogled trase na
Bajnofu. Sprejet sklep krajanov, da se ne pristopi k asfaltaciji ceste.
- 14.7.2020 je bil predsednik na sestanku pri županu, na katerem sta razpravljala o 14
zadevah, ki so vezani za območje KS Šentjanž:
1. Odseka ceste proti Kladju in Rupi sta pripravljena za asfaltacijo. Glede na
konfiguracijo terena in vremenske razmere je potrebno čim prej asfaltirati zaradi
odnosa gramoza s trase; dogovor z izvajalcem del (CGP Novo mesto) opravi
župan.
2. Državna cesta Šentjanž-Glino → 21.7.2020 bi moral biti izveden razpis za izbor
izvajalca del na predmetni cesti. Ker razpis ni bil izveden, je predviden naslednji
datum 28.8.2020.
3. Povezovalna cesta čez Brunk (LC 342011), je približno v 950 m' na ozemlju Občine
Sevnica, ostali del je v Občini Radeče. Potrebno je opraviti razširitev ter
preplastitev. Izveden je bil terenski ogled na katerem sta bila prisotna oba župana,
oba strokovna sodelavca s področja urejevanja cestne infrastrukture ter predsednik
KS Šentjanž. Dogovorjeno je, da se reševanje predmetne ceste izvaja fazno v
obdobju štirih let.

-

-

-

4. Cesta na Zdevno v izmeri cca 760 m', 3,5 m širine → predvidena je preplastitev in
manjša razširitev z vzporednim reševanjem dostopa proti g. Alojzu Kačurju.
Predviden strošek asfaltacije znaša 24.000,00 EUR, za pripravljalna dela je
potrebno pridobiti ponudbo možnih izvajalcev.
5. Povezovalna pot Vodice-Gaberje v izmeri 300 m', širine 3 m → Ker je prišla s strani
krajanov pobuda, da se pri asfaltiranju ceste Kladje, vključi v sanacijo tudi
predmetni priključek, je bila izdelana finančna konstrukcija: krajani (uporabniki)
sami poravnajo pripravo terena do asfaltiranja, KS prispeva za asfaltacijo 5.000,00
EUR iz svoje finančnega načrta in Občina Sevnica 5.000,00 EUR iz proračuna
Občine Sevnica.
6. Hiša Pernišek Martina v Podboruštu → z županom je potekal razgovor, da bi
Občina Sevnica to hišo odkupila v letu 2021. Z nakupom in posledično z rušitvijo
objekta bi se v prihodnosti uredila potrebna razširitev ceste proti Podborštu in s tem
prispevala k večji varnosti v cestnem prometu.
Hišna številka Veliki Cirnik 2- potrebno pridobiti kontakt lastnika.
7. Mrliška vežica Veliki Cirnik → v jesenskem delu je predvidena prestavitev
daljnovoda in transformatorja; v programu za leto 2021 je novogradnja mrliške
vežice.
8. Nunski Log (JP 595471) → skupna dolžina ceste 800 m' (potrebno uredit nagibe in
izvesti razširitev.
9. Odsek ceste vas Kal do cerkev na Kalu → do zgradbe šole, mrliške vežice in
stanovanjske hiše je potrebno napeljati pito vodo in komunikacijske vode. Glede na
teren je smiselno vode napeljati po desni strani v smeri proti objektom in s tem
razširiti vozišče. Izvedba je predvidoma v letu 2021. Potrebno se je dogovoriti z
lastniki zemljišč.
10. Podana je bila ideja o izdaji pesniške zbirke Marije Bajt in Eve Keber v okviru
praznovanja slovenskega kulturnega praznika (8. februar) in dodati novo delo v
programom Rastoča knjiga. V finančnem načrtu KS Šentjanž so rezervirana
sredstva za pomoč pri realizaciji ideje. Sprejet je dogovor, da bo Občina Sevnica
odkupila nekaj izvodov in s tem prispevala k realizaciji pobude.
11. Predlagana je izdelava idejne zasnove za gradnjo večnamenskega objekta v
Šentjanžu. Predsednik pozove člane sveta k razmisleku. Predvidena lokacija je na
mestu gospodarskega poslopja župnije ali njene okolice.
12. Urejanje javnih površin; predsednik poudari, da se je kvaliteta izvedbe nekoliko
izboljšala. Ekipa Komunale Sevnica je na območju KS Šentjanž prisotna dva
delovna dneva v mesecu. V letošnjem letu sta bili potrebni dve urgentni čiščenji
zaradi neurij in toče. Na temo urejanja javnih površin bodo razprave še potekale v
smeri večje učinkovitosti.
13. Čistilna naprava v Šentjanžu, → V zvezi s ČN je bila 14.7.2020 izvedena
predstavitev projekta in ustanovitev gradbenega odbora.
14. Vodovodna oskrba v Šentjanžu → V letu 2021 se pristopi k izgradnji nove vrtine,
vodohrana in povezovalnih vodov. Na skupni sistem naj bi se priključili zaselki
Potok, Gabrce, Veternik, Češnjice, Glino in Šentjanž.
16.7. 2020 je bil organiziran sestanek na Brunku z lastniki zemljišč. Prisotni se strinjajo
z načrtovanimi deli na cesti LC 342011, razširitev in preplastitev podpirajo. Opozorili
so, da je potrebno vzporedno obnoviti vodovodno napeljavo (cevi so stare preko 50
let).
7.8.2020 je bilo organizirano srečanje v Budni vasi. Pridobljena so že nekatera soglasja
za razširitev ceste od križišča z državno cesto do kmetije Kranjec. S strani krajanov je
bila podana pobuda za postavitev prometnega znaka omejitev hitrosti na 50 km/h v
zaselku Zdevno in postavitev zaščitne ograje pri Gorenjec Marjanu, Hrušice in na tem
odseku tudi omejitev hitrosti na 50 km/h.
17.8.2020 je bil izveden terenski ogled: pobuda Stanislava Ferlič, izgradnja mulde in
ureditev odvodnjavanja v križišču na Tratah in odsek proti Gradcu, odsek Zdevno,
pobuda Plazar Martin Hrušice, zaščitne ograje (Nunski log, Rupa, Hrušice).

-

18.8.2020 se je predsednik srečal z ga. Stanislavo (Podlogar) Ferlič.
30.8.2020 je bil predsednik prisoten na sestanku glede tematike izdaje pesniške zbirke.
Ad 4
Predlogi za dobitnika priznanja KS Šentjanž

Predsednik člane sveta pozove k podaji predlogov. Podan je predlog za Alojza Zidarja iz Kala
pri Kremlju 23, ki že vrsto let skrbi za javne objekte na Kalu (šola, cerkev, mrliška vežica).
Sklep: Svet KS Šentjanž se strinja, da priznanje krajevne skupnosti za leto 2020 prejme
Zidar Alojz.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 5
Predlogi za dobitnika priznanja Občine Sevnica
Predsednik člane sveta pozove k podaji predlogov. Po razpravi člani sveta predlagajo Jožeta
Lazarja, kje strokovno in človeško predan razvoju krajevne skupnosti.
Sklep: Svet KS Šentjanž je na svoji 9. redni seji sprejel sklep, da se krajana, poveljnika
Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž in samostojnega podjetnika Jožeta Lazarja
predlaga za prejemnika Srebrne plakete Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 6
Program dela za leto 2021
Predsednik pozove člane sveta k podajanju predlogov, ki bi jih uvrstili v program aktivnosti za
leto 2021.
Skoporc Dejana zanima časovni termin izgradnje čistilne naprave v Šentjanžu. Predsednik ne
more podati točnega odgovora, saj je projekt vezan na morebitne razpise financiranja iz
evropskih sredstev. Vsekakor mora biti projektna dokumentacija izdelana, saj je ta podlaga za
prijavo na razpis.
Predsednik pove, da se v finančni načrt za leto 2021 uvrsti rekonstrukcijo ceste Zdevno v
vrednosti cca 50.000,00 EUR. Dokončna finančna konstrukcija izvedbe se še dogovori
(možnost financiranja krajanov in Občine Sevnica).
Za ureditev in zasaditev okolice Mrliške vežice na Velikem Cirniku je potrebno predvideti cca
10.000,00 EUR.
Predlaga se, da se v program investicij za leto 2021 uvrsti napeljava vodovoda in ureditve
ceste do podružnične cerkve na Kalu oziroma zgradbe bivše šole.
V letošnjem proračunskem obdobju se predvideva še ureditev križišča na Kalu, odvodnjavanje
na Gradcu in izvedba muld od kamnoloma do bivše zbiralnice mleka. Aktivnost se izvede, če
bodo zagotovljena sredstva iz proračuna Občine Sevnica, sicer bo realizacija v letu 2021.
Sklep: Svet KS Šentjanž se strinja z vsemi podanimi predlogi pod točka Ad 6.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.

Ad 7
Pregled vlog in dopisov
Barbara Cvelbar → potrebna ureditev globinske sanacija priključka do njenega dvorišča.
Krajanka financira zemeljska dela, KS Šentjanž asfaltiranje (cca 40 m2 asfalta).
Rešitev vloge: Vlogi se ugodi.
Plazar Martin, Hrušice → zaradi zamašitve sistema za odvajanje, krajanu poplavlja travnik.
Rešitev vloge: Vlogi se ugodi v financiranju pri izkopu, nabavi in polaganju cevi cca 50 m fi
30 in ena betonska cev fi 60 s pokrovom v skupni vrednosti cca 1.300,00 EUR + DDV .
Gorenc Marjan, Hrušice → v zaselku Hrušice se predlaga omejitev hitrosti s postavitvijo
prometnega znaka 50km/h ter postavitev varnostne ograje na izpostavljenem klancu, ki v
zimskih razmerah predstavlja veliko nevarnost za zdrs po brežini.
Rešitev vloge: Predsednik pobudo predstavi pristojnim službam Občine Sevnica in se seznani
s postopkom glede financiranja in postavitve zaščitne ograje ter postavitvijo želenega
prometnega znaka za omejitev hitrosti. Člani sveta podpirajo financiranje postavitve zaščitne
ograje iz proračuna KS Šentjanž.
Krajnc Vinko → pobuda za postavitev prometnih znakov za omejitev hitrosti 50 km/h, saj
trenutno ne obstajajo nobene omejitve hitrosti in znaka živali na cesti na odseku ceste Zdevno
JP595281.
Na tematiko varnosti v cestnem prometu glede omejevanja hitrosti se član sveta Franci Ajnihar
bolj nagiba k izvedbi ležečih policajev. O tematiki poteka razprava. Mnenja so različna.
Rešitev vloge: Pobuda se preda strokovnim službam Občine Sevnica.
Vinko Tori → pobuda za postavitev zaščitne ograje na izpostavljenem odseku cca 16 m.
Rešitev vloge: člani sveta se strinjajo, da se predmetna zaščitna ograja financira iz
proračuna KS Šentjanž.
Kramžar Jože → prošnja za pomoč pri asfaltaciji na odseku ceste Vodice – Gaberje; krajani
v svoji režiji krijejo strošek pripravljalnih del, iz proračuna KS Šentjanž (50%) in Občine
Sevnica (50%) se pokrijejo stroški asfaltacije.
Rešitev vloge: Člani sveta se strinjajo s predlagano pomočjo.
Predsednik pove, da je s strani krajanov Kija, Gabrske gore in Osredka prišla pobuda o
razširitvi in preplastitvi ceste od priključka na lokalno cesto do cerkve na Osredku vsaj na širino
4 m, zaradi zagotavljanja večje varnosti v prometu (odpravi ožin in udarnih jam). Omenjena
investicija naj bi bila načrtovana in izvedena po fazah. Najprej do zaselka Kij in vsako leto še
del do zaključka na Osredku.
Franci Ajnihar preda članom sveta izraženo željo krajanov Leskovca, da se uredi cesta od
Kocutne do Brunka, saj bi jim le-ta močno skrajšala pot v službo. Krajani so pripravljeni sami
financirati gradbeno pripravljalna dela v znesku cca 10.000,00 EUR.
Člani sveta predlagajo, da se prej na tej cesti, na posameznih odsekih uredi normalna
prevoznost. Predsednik bo pobudo predal strokovnim osebam na Gozdno gospodarstvo.
Predsednik članom sveta predstavi odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Ad 8
Razno

Petra Majcen sprašuje v kakšni fazi je obravnava predlogov za participativni proračun.
Predsednik pove, da bodo dokončni podatki znani do konca septembra 2020.
Franci Ajnihar izpostavi, da bi morala imeti KS Šentjanž svoj uradni elektronski naslov. Na
tematiko poteka razprava. Člani sveta se strinjajo, da obstoječi elektronski naslov
info@sentjanz.si normalno deluje. Z domeno upravlja turistično društvo, katerega
predsednica je Petra Majcen, ki vsakodnevno prevzema prejeto elektronsko pošto in poskrbi,
da se z vhodno pošto seznani predsednika sveta KS.
V nadaljevanju med člani poteka razprava o odpravi posledic neurja in tekočega vzdrževanja
cest.
Petra Majcen izpostavi zasaditev trga. Predsednik pove, da je nekaj zasaditev že narejenih,
do konca tekočega leta se predvideva še ureditev zelenic z zasaditvijo pred barom Medvedov
brlog in na trgu.
Petra Jazbec sprašuje v kakšni fazi je ureditev križišča pri OŠ Šentjanž, njene okolice in
igrišča. Predsednik pove, da je vse odvisno od dinamike izgradnje (sanacije) državne ceste od
Šentjanža do Glina, ki jo vodi Direkcije za ceste. Vzporedno z izvedbo državnega projekta, se
rešujejo tudi lokalne ureditve.
Predsednik člane sveta seznani, da so se v telovadnici OŠ Šentjanž izvedla dela za izboljšanje
akustičnosti dvorane. Zadeva se namenu preda v okviru praznika KS.
Franci Ajnihar izpostavi vprašanje, kako bi se pravilno odvažalo salonitne plošče, ki jih je
uničilo neurje. Med člani sveta poteka razprava, ki so mnenja, da se s tematiko seznani
strokovne službe Občine Sevnica.
Jože Dragan izpostavi uničeno cesto na Veliki Cirnik (mimo Nahtigarja), ki je na posameznih
odsekih zelo ozka. Predsednik predlaga, da se krajani pogovorijo in oddajo vlogo z opisom
problematike in morebitne rešitve na sedež KS.
Marjetka Florjančič poda vprašanje, če bi se lahko zainteresirane krajanke in krajani družili v
sejni sobi krajevne skupnosti z nameno izvajanja čipkarskega krožka.
Sklep: Svet KS Šentjanž se strinja, da se aktivnosti izvajajo v sejni sobi krajevne
skupnosti skladno s priporočili NIJZ v zvezi s novim korona virusom.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Seja je bila zaključena ob 21.57.
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