
Krajevna skupnost Šentjanž 

 

Z A P I S N I K  

 

9. seje sveta krajevne skupnosti Šentjanž, ki je bila dne  14. 6. 2012 ob 19. uri  v sejni sobi 

krajevne skupnosti Šentjanž. 

 

PRISOTNI: Boštjan Krmelj, Marko Repše, Branko Keber, Peter Bale, Irena Odlazek, Melita 

Bunderšek, Milan Jamšek, Brigita Blas 

 

 

DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja 

zapisnika. 

2. Pregled sklepov 8. seje z dne 19. 3. 2012. 

3. Financiranje in delovanje društev v letu 2012. 

4. Vodovod in optika v zaselku Murnice. 

5. Poplave. 

6. 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 Branka Kebra. 

Na podlagi predloga je bil sprejet  

 

SKLEP:  

Svet KS je za overitelja zapisnika 9. seje imenoval Branka Kebra. 

 

Izid glasovanja         ZA: 8           PROTI: 0  (prisotnih 8) 

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 2  

 

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

8. seje sveta krajevne skupnosti. 

 

SKLEP: 

Člani sveta  niso imeli pripomb na sprejete sklepe in na zapisnik 8. seje in so ga soglasno 

potrdili. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0  (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 
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Ad 3 

 

Člani sveta so določili finančno dotacijo za posamezno društvo za leto 2012, katera temelji na 

poročilu o opravljenem delu za leto 2011 in na osnovi plana del za leto 2012 in na osnovi 

zbranih točk, katere je določila komisija. Član komisije Branko Keber je predstavil delo 

komisije in podal njihove končne ocene o zbranih točkah za posamezno društvo.  

 

Člani sveta so določili višino dotacije za leto 2012 na osnovi zbranih točk in sicer: 

- 1. razred od 16 točk do 20 točk znaša 300,00 EUR 

- 2. razred od 10 točk do 15 točk znaša 250,00 EUR 

- 3. razred od 1 točke do 9 točk   znaša 150,00 EUR 

 

- Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž  15 točk 250,00 EUR 

- Aktiv kmečkih žena Budna vas   11 točk 250,00 EUR 

- DPM Šentjanž     12 točk 250,00 EUR 

- Kulturno društvo »Septet Fortuna« Hinje  14 točk 250,00 EUR  

- Društvo upokojencev Šentjanž   10 točk 250,00 EUR 

- Turistično društvo Šentjanž    14 točk 250,00 EUR 

- Kulturno umetniško društvo Budna vas   6  točk 150,00 EUR 

- Čebelarsko društvo Šentjanž    9  točk 150,00 EUR 

- PGD Veliki Cirnik      3  točke 150,00 EUR 

- PGD Šentjanž     17 točk 300,00 EUR 

- Društvo vinogradnikov Šentjanž   20 točk 300,00 EUR 

- Mladinsko društvo Šentjanž   12 točk 250,00 EUR 

- Športno društvo Šentjanž    10 točk 250,00 EUR 

- KO Društvo izgnancev Šentjanž   12 točk 250,00 EUR 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je soglasno potrdil višino dotacije za vsa zgoraj navedena 

društva. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep sprejet. 

 

Ad. 4 

 

Boštjan Krmelj je člane sveta seznanil, da se je ustavilo s polaganjem optičnega kabla v 

naselju Murnice, ker niso dobili soglasja od lastnikov zemljišč iz razloga, ker niso istočasno 

tudi polagali vodovodnih cevi. Predlagal je tudi, da bi člani sveta pomagali pri pridobivanju 

soglasij od lastnikov zemljišč. 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnost Šentjanž  je bil seznanjen s potekom izgradnje vodovoda in s 

polaganjem optičnega kabla v naselju Murnice. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

  

Sklep je sprejet. 
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Ad. 5 

 

Člani sveta so ponovno obravnavali problematiko poplavljanja potoka od hiše Koren Kladje 

pri Krmelju do mostu pod Velikem Cirniku po neurjih in predlagali, da se ponovno pošlje 

dopis na VGP Novo mesto, s katerim predlagajo, da se celotni potok temeljito pregleda in da 

bi se začela izvajati sanacija v celotni dolžini potoka.  

 

SKLEP:  

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odločil, da se ponovno pošlje dopis na VGP Novo mesto, 

da naj čimprej pričnejo s sanacijo potoka. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

Ad. 6 

 

1. Člani sveta so obravnavali prošnjo Vaščanom Kladja pri Krmelju za finančno 

pomoč pri obnovitvi vodovoda v dolžini 400 metrov in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 400 metrov cevi dimenzije 3  cole za 

obnovitev vodovodnega sistema. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

  

Sklep je sprejet. 

 

2. Člani sveta so obravnavali prošnjo Osnovne šole Milana Majcna, učenci 5. razreda 

za finančno pomoč pri izvedbi programa »šola v naravi« in sprejeli 

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 300,00 EUR finančne pomoči za izvedbo 

programa »šola v naravi«. 

  

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

 

3. Člani sveta so obravnavali prošnjo Zvonke Podlogar za finančno pomoč pri 

vzdrževanju  makadamske ceste od Titovška do doline v skupni dolžini cca 3 km  in 

sprejeli 

 

SKLEP: 

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

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 
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4. Člani sveta so obravnavali  prošnjo DIS Slovenije KO Šentjanž za finančno pomoč 

pri organizaciji 10 . pohoda od Murnc do Telč in sprejeli  

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 150,00 EUR finančne pomoči. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

 

5. Člani sveta so obravnavali prošnjo Marije Skubic za finančno pomoč pri ureditvi 

ceste od Požarč do njenega doma in sprejeli 

 

SKLEP: 

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

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

 

6. Člani sveta so obravnavali problematiko mostu pod naseljem Hinje, na katerem so 

se začele pojavljati udarne jame, zaščitna ograja je slabo pritrjena, širina mostu je 

preozka in sprejeli 

 

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

katerim jih opozorimo, da je potrebno čimprej začeti z obnovo tega mostu. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

 

7. Člani sveta so obravnavali prošnjo Društva upokojencev Šentjanž za finančno 

pomoč pri izvedbi projekta »Starejši za boljšo kakovost življenja doma« in sprejeli  

 

SKLEP: 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je odobril 150,00 EUR finančne pomoči. 

 

Izid glasovanja          ZA: 8            PROTI: 0 (prisotnih 8)     

 

Sklep je sprejet. 

 

 Seja se je zaključila ob 21. uri 25 min.          

        

            Zapisala:                                                                            Predsednik sveta KS: 

           Mija Gorenc                                                                            Boštjan Krmelj 

                                                                 Overitelj 

                                                             Branko Keber 



 


