
Krajevna skupnost Šentjanž 

 

Z A P I S N I K  

 

6. seje sveta krajevne skupnosti Šentjanž, ki je bila dne  29. 9. 2011 ob 19. uri  v sejni sobi 

krajevne skupnosti Šentjanž. 

 

PRISOTNI: Boštjan Krmelj, Marko Repše, Franc Komljanec, Marko Kos, Tomaž Strnad, 

Milan Jamšek, Branko Keber, Peter Bale,  Brigita Blas, Irena Odlazek, Marija Kramžar 

 

 

DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja 

zapisnika 

2. Pregled sklepov 5. seje z dne 30. 6. 2011 

3. Rebalans finančnega načrta 

4. Sprememba v poslovanju krajevne skupnosti 

5. Priprava na krajevni praznik 

6. Prošnje 

7. Razno 

 

Boštjan Krmelj je prisotne lepo pozdravil in začel s sejo. 

 

Ad 1 

 

Boštjan Krmelj je ugotovil, da so sklepčni in za overitelja zapisnika predlagal Petra Baleta. 

Na podlagi predloga je bil sprejet  

 

SKLEP:  

Svet KS je za overitelja zapisnika 6. seje imenoval Petra Baleta. 

 

Izid glasovanja         ZA: 10           PROTI: 0  (prisotnih 10) 

 

Sklep je sprejet. 

Ad 2  

 

Boštjan Krmelj je vprašal člane sveta, če ima kdo pripombe na sprejete sklepe in na zapisnik 

5. seje sveta krajevne skupnosti. 

 

SKLEP: 

Člani sveta  niso imeli pripomb na sprejete sklepe in na zapisnik 5. seje in so ga soglasno 

potrdili. 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

 

Sklep je sprejet. 
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Ad 3 

 

Boštjan Krmelj je prebral sklep Občine Sevnica v zadevi o začasnem zadržanju izvrševanja 

proračuna občine Sevnica za leto 2011. Nato je predstavil, kaj to pomeni za KS Šentjanž, ker 

ne bomo dobili treh (3) mesečnih dotacij za investicije v  skupnem znesku 21.375,00 EUR. 

Zaradi tega ne bomo mogli plačati obveznosti do podjetja TIMI  d.o.o. Krško v znesku 

20.000,00 EUR  in zmanjšati dotacije društvom v znesku 1.375,00 EUR. 

 

Po razpravi so člani sveta sprejeli 

 

SKLEP. 

Svet Krajevne skupnosti je soglasno zavrnil rebalans finančnega načrta za leto 2011. 

 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 4 

 

 

Boštjan Krmelj je povedal, da so imeli sestanek vsi predsedniki krajevnih skupnosti v občini 

Sevnica, v zadevi novega Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11), ki je začel veljati 

23.8.2011. Z uveljavitvijo novega statuta občine so prenehali veljati statuti posameznih 

krajevnih skupnosti. Za delovanje krajevne skupnosti in sveta KS, se neposredno uporabljajo 

določbe Statuta Občine Sevnica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica.  

Na sestanku so nam predstavili pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih 

skupnosti, kateri zajema naslednje naloge: notranja členitev občine, temeljni predpisi za 

delovanje KS, občinski predpisi za delovanje KS, statut Občine Sevnica, naloge 

krajevnih skupnosti, naloge občinske uprave, tokokrog dokumentov (pošta preusmerila 

na občino), strokovno in administrativno delo za svete KS (javni uslužbenec, zadolžen za 

KS bo pripravil sklic in gradivo za seje po navodilu predsednika sveta, se udeležuje seje, piše 

zapisnik na seji in skrbi, da so sklici, gradivo in zapisniki objavljeni na spletu občine), 

pravilno finančno poslovanje (občinska uprava opravlja računovodska in knjigovodska 

dela), javna naročila (občina uprava izvaja postopke javnega naročanja skladno z ZJN), 

sklepanje pravnih poslov (pri sklenitvi pravnega posla nad 5.000, EUR, mora dobiti KS 

predhodno soglasje župana), ravnanje s stvarnim premoženjem krajevne skupnosti, 

vzdrževanje javnih površin (s 1.1.2012 se prenese v izvajanje na Javno podjetje Komunala 

d.o.o. Sevnica), izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti (Na območju Občine Sevnice 

izvaja pokopališke in pogrebne dejavnosti  Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Na 

zahtevo posamezne KS pa lahko to dejavnost opravlja drugo podjetje in to kot podizvajalec 

Komunale Sevnica.Komunala Sevnica na podlagi cenika in evidence grobov KS zaračunava 

grobnino. Sredstva se vodijo ločeno za vsako posamezno KS in se koristijo namensko skladno 

z letnim načrtom porabe teh sredstev za vzdrževanje in  urejanje pokopališč.), financiranje 

KS (občinski proračun,s sredstvi razpisov državnih organov, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja 

KS), finančni načrt (se pripravi na podlagi programov, za strokovno pripravo pa je 

odgovorna občinska finančna služba), financiranje KS s strani občine (sredstva za delovanje 

KS in sredstva, ki jih KS pridobijo za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko 

vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene investicije v javno infrastrukturo), kriteriji (Za 



delovanje KS se nameni 15 % sredstev planiranih za vse KS v občinskem proračunu po 

ključu), financiranje društev (Društva naj bi se financirala na podlagi izvedenega razpisa).  

 

V razpravi se člani niso strinjali z novim pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju KS 

v naslednjih predlogih: pošta mora prihajati na sedež KS, pripravo sklica in gradiva za seje 

sveta opravlja tajnik KS, zaračunavanje grobnine ostaja v pristojnosti KS. 

 

SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je bil seznanjen z novim poslovanjem krajevne 

skupnosti, s katerim se pa ne strinja 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 5 

 

Člani sveta so se dogovorili, da bo krajevni praznik v petek, dne 28.10.2011 ob 18. uri.  

Na osnovi prejetih predlogov za dobitnike krajevnih priznanj, so te podelili naslednjim: 

 

- Jože Puc 

- Terezija Repovž 

- Milan Jevševar 

 

SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je podelil krajevno priznanje za leto 2011 Jožetu 

Pucu, Tereziji Repovž in Milanu Jevševarju. 

 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6 

 

1. Člani sveta so obravnavali prošnjo Rotary kluba Sevnica za finančno pomoč za 

zdravljenje v tujini Miha Ermana in sprejeli 

 

SKLEP:Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 300,00 EUR finančne pomoči. 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

2.  Člani sveta so obravnavali prošnjo Branka Šmida za finančno pomoč pri sanaciji ceste      

         Šentjanž – Rupa in sprejeli 

SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 50 m³ peska za sanacijo ceste. 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 



 

3. Člani sveta so obravnavali prošnjo Društva izgnancev Šentjanž za finančno pomoč pri     

     postavitvi ograje in sprejel 

 

SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 700,00 EUR finančne pomoči. 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

4. Člani sveta so obravnavali prošnjo Turističnega društva Šentjanž  za finančno pomoč pri          

 izdaji zloženke in sprejeli 

SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da naj pošljejo osnutek nove  

zloženke, na osnovi katere, se bodo odločili o višini dotacije. Istočasno pa njim 

predlagajo, da tudi izdajo razglednico z znamenitostmi Šentjanža, ker je veliko 

povpraševanja po njih. 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

  

Sklep je sprejet. 

 

5. Člani sveta so obravnavali prošnjo Društva rejcev in ljubiteljev konj iz Šentjanža za   

    finančno pomoč pri izvedbi božično novoletnega koncerta in sprejeli 

 

SKLEP:Svet Krajevne skupnosti Šentjanž ni sedaj odobril finančne pomoči, ampak je 

predlagal, da bi društvo pobiral vstopnino v znesku 5,00 EUR. Če se bo zbralo premalo 

sredstev od vstopnine za pokritje organizacije koncerta, se bo pa prošnja ponovno 

obravnavala na seji 

 

Izid glasovanja          ZA: 10            PROTI: 0 (prisotnih 10)     

 

Sklep je sprejet. 

 

9. Člani sveta so obravnavali vlogo Martina Plazarja za finančno pomoč pri ureditvi 

odvodnjavanja meteorne vode in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 400,00 EUR finančne pomoči. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     
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Sklep je sprejet. 

 

10. Člani sveta so obravnavali prošnjo Turističnega društva Šentjanž za finančno 

pomoč pri izvedbi 9. Krekovega pohoda in sprejeli 

 

SKLEP: 



Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da prošnji ne more ugoditi, ker krajevna 

skupnost nima razpoložljivih finančnih sredstev, saj mora v letu 2011 poravnati še 

neplačane obveznosti iz leta 2010. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

11. Člani sveta so obravnavali prošnjo Aktiva kmečkih žena Budna vas, Ljudske 

pevke Solzice za finančno pomoč pri izvedbi dobrodelnega koncerta na Brunku in 

sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da prošnji ne more ugoditi, ker krajevna 

skupnost nima razpoložljivih finančnih sredstev, saj mora v letu 2011 poravnati še 

neplačane obveznosti iz leta 2010. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

12. Člani sveta so obravnavali prošnjo krajanov zaselka Glino za finančno pomoč pri 

pokritju stroškov ureditev ekološkega otoka in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, d prošnji ne more ugoditi, ker krajevna 

skupnost nima razpoložljivih finančnih sredstev, saj mora v letu 2011 poravnati še 

neplačane obveznosti iz leta 2010. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

13. Člani sveta so obravnavali prošnjo Kulturnega društva Godba Sevnica za finančno 

pomoč za donatorstvo in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da prošnji ne more ugoditi, ker krajevna 

skupnost nima razpoložljivih finančnih sredstev, saj mora v letu 2011 poravnati še 

neplačane obveznosti iz leta 2010. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     
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Sklep je sprejet. 

 

14. Člani sveta so obravnavali prošnjo Vaške skupnosti Veliki Cirnik za  postavitev 

javne razsvetljave v naselju Veliki Cirnik in sprejeli 

 

SKLEP: 



Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da prošnji ne more ugoditi, ker krajevna 

skupnost nima razpoložljivih finančnih sredstev, saj mora v letu 2011 poravnati še 

neplačane obveznosti iz leta 2010. Pa tudi v finančnem načrtu za leto 2011 nimamo 

planiranih sredstev, za izgradnjo javne razsvetljave. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

15. Člani sveta so obravnavali dopis krajanov Glina in Gaja v zvezi s prevozom 

šoloobveznih otrok in sprejeli 

 

SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da se dopis posreduje na Občino Sevnica, 

ker je so pristojni in odgovorni za organizacijo prevoza šoloobveznih otrok. 

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

16. Člani sveta so obravnavali prošnjo Janeza Medveda za najem dodatnega kletnega  

prostora in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da se prošnji odobri. Cena za dodatni 

prostor in uporaba urejenih parkirnih prostorov z prejšnjo najemnino, katera je bila 

določena s pogodbo številka 24/02 z dne 24. 4. 2002, znaša skupaj 350,00 EUR.   

 

Izid glasovanja          ZA: 7            PROTI: 0 (prisotnih 7)     

 

Sklep je sprejet. 

 

17. Boštjan Krmelj je prebral dopis Turističnega društva Šentjanž, v katerem podajajo 

pobudo za nabavo in namestitev defibrilatorja v KS Šetjanž. Člani sveta so se strinjali, 

da se namesti defibrilator. 

 

18. Boštjan Krmelj je prebral prošnjo Turističnega društva Šentjanž, v katerem prosijo 

za pomoč pri rešitvi problema ureditve spominskega obeležja v Murnicah. Nato je 

povedal, da je zadeva že rešena in da so dobili soglasje za postavitev od lastnika, ki 

meji na zemljišče, kjer se bo postavila ograja. 
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 Seja se je zaključila ob 20. uri 10 min.          

        

            Zapisala:                                                                            Predsednik sveta KS: 

           Mija Gorenc                                                                            Boštjan Krmelj 

                                                                 Overitelj 

                                                       Franc Komljanec 
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