KS ŠENTLENART
CESTA BRATOV MILAVCEV 107
8250 BREŽICE
Datum:24.6.2020
Štev. dok.:15-O -1/2020

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SVETA KS ŠENTLENART,
ki je bila v sredo, 24.6.2020 ob 16.uri v prostorih tajništva KS Šentlenart
Prisotni: Andrej Šmajgl, Barbara Škaler, Branko Hervol, Stanko Radanovič
Sejo sveta je vodil predsednik sveta KS – g. Andrej Šmajgl, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne.
Zapisnikar: Simona Mlakar
Ad.1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predsedujoči je ugotovil, da so na seji sveta prisotni štirje (4) člani Sveta KS Šentlenart od
skupnega števila sedem (7) članov in da je sklepčnost zagotovljena.
Predsednik sveta je v obravnavanje predlagal naslednje točke dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 8. redne seje sveta KS Šentlenart, z dne 18.2.2020.
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 24.6.2020.
Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 24.6.2020 – izvajanje del v
skladu s finančnim načrtom KS v okvirih razpoložljivih sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2020.
Podaja mnenja sveta KS k ukinitvi javnega dobra (vloga Občine Brežice – oddelka za pravne in
splošne zadeve).
Vloga skupine vaščanov Gornjega Lenarta o prepovedi parkiranja kombajnov.
Razno.

UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotovljeno je, da so na 9. redni seji bili prisotni štirje (4) člani Sveta KS Šentlenart od
skupnega števila sedem (7) članov ). Sklepčnost je bila zagotovljena.
Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.
Sklep Ad.1 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.
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Ad.2
Potrditev predloga zapisnika 8. redne seje sveta KS Šentlenart z dne, 18.2.2020
Na predlog zapisnika 8. redne, ki je bil vsem članom sveta poslan po elektronski pošti, člani
sveta niso imeli pripomb, zato ga je predsednik sveta predlagal v potrditev.

UGOTOVITVENI SKLEP
Zapisnik 8.redne seje sveta KS Šentlenart z dne, 18.2.2020 so člani sveta soglasno potrdili.
Potrjen zapisnik se objavi na spletni strani Občine Brežice v zavihku Krajevna skupnost
Šentlenart.
Sklep Ad.2 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.

Ad.3
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 24.6.2020
Poročilo stanja na računu in planirano porabo sredstev do konca leta je podala tajnica
Simona Mlakar, kot sledi:
STANJE NA RAČUNU IN PREDVIDENA PORABA SREDSTEV DO KONCA LETA

STANJE NA TRR
24.6.2020:
V DOBRO:
V BREME
STANJE NA DAN

17.160,39 ( skupaj s prenosom iz l. 2019 - 7.508,37)
( vse plačane obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja cest,
2.549,47 stroškov električne energije, komunale, telefonov in interneta,
nabave pisarniškega materiala)
14.610,92

PLANIRANI
PRIHODKI ( do konca
leta)

stanje na računu
14.610,92
dvanajstine za delov.
od julija do
decembra
9.603,28
zahtevek za
vzdrževanje cest

7.655,75
31.869,95

na osnovi prejetih
računov za izvedena
dela

2

PLANIRANI
ODHODKI
JR Brezina Cundrovec
oglasni kozolec v
Gornjem Lenartu
leseni del Zorko
vzdrževalna dela
Kocjan - kozolec G.
Lenart, rezanje vej…
podboj Brezina Berstovšek
elektrika,voda…..
Junij - december
sofinanciranje
društev
beljenje tajništva

16.700

427

4.000,00
597,8
2.000
4.000,00
1.000
28.725

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so bili seznanjeni s stanjem sredstev na TRR na dan 24.6.2020 in s planirano
porabo sredstev.
Člani sveta se strinjajo s predstavljeno planirano porabo sredstev do konca leta.
Sklep Ad.3 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.
Ad. 4
Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 24.6.2020 – izvajanje del v
skladu s finančnim načrtom KS v okvirih razpoložljivih sredstev.

Predsednik sveta je prisotnim pojasnil, da se je na pobudo članov sveta KS (katera je bila
podana že v lanskem letu ), ki zastopajo vas Brezina in Cundrovec, in po potrditvi te pobude s
strani vseh članov sveta pristopilo k izvajanju aktivnosti povezanih z izdelavo javne razsvetljave
v vasi Brezina in Cundrovec. Odločitev o postavitvi luči JR je bila načeloma že sprejeta v l. 2019
(zapisnik 4. redne seje). Vsled tega smo se potem letos odločili, da se v navedenih vaseh
postavijo stebri z lučmi in led žarnicami, ki so priporočene za javno razsvetljavo zaradi manjše
porabe energije.
KS je s predstavniki krajev opravila potrebne oglede na terenu in po tem zaradi ukrepov
pandemije v marcu 2020 ustno pristopila k pridobivanju ponudb za postavitev luči javne
razsvetljave.
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Z Davidom Flajnikom smo se o postavitvi luči javne razsvetljave pogovarjali že v letu 2019
vendar je bilo rečeno, da občina lahko pristopi k postavitvi javne razsvetljave šele po zamenjavi
obstoječih žarnic na javni razsvetljavi v občini Brežice, ki trenutno porabijo preveč električne
energije.
Zaradi velike želje krajanov, da imajo v vasi javno razsvetljavo smo se odločili, da pokrijemo
strošek postavitve JR iz sredstev za vzdrževanje poti in urejanja okolice, ki so na razpolago še
iz leta 2019 in l.2020.
Člani sveta so pregledali pridobljene ponudbe, kot sledi:
IZDELAVA JAVNE RAZSVETLJAVE V CUNDROVCU
Zap
Ponudbena cena (v eur)
št.
Ponudnik/ št.
ponudbe
brez DDV

1.

3

Elektronik Kranjc
d.o.o.- 27/05/2020003
Evi d.o.o. –
34/2020

DDV 22%

8.158,65

1.794,90

9.953,55

9.128,85

2.008,35

11.137,20

IZDELAVA JAVNE RAZSVETLJAVE V BREZINI
Zap
Ponudbena cena (v eur)
št.
Ponudnik/ št.
ponudbe
brez DDV

1.

3

Elektronik Kranjc
d.o.o.- 27/05/2020004
Evi d.o.o. –
33/2020

z DDV

DDV 22%

z DDV

5.565,23

1.224,35

6.789,57

6.211,89

1.366,62

7.578,50

Glede na zgoraj navedene ponudbene cene so se člani sveta strinjali, da se pristopi k izvedbi
naročila pri cenejšemu in hkrati lokalnemu ponudniku , to je Elektronik Kranjc d.o.o. .
Prav tako je predsednik sveta pojasnil, da se je v okviru rednega vzdrževanja javnih poti
pristopilo k obrezovanju vej in grmičevja v Gornjem Lenartu (Gudelj) , saniralo udarne jame na
Pešpoti in saniral oz. na novo postavil oglasni kozolec v Gornjem Lenartu.

UGOTOVITVENI SKLEP
Glede na zgoraj navedene ponudbene cene člani sveta predlagajo, da se pristopi k
izvedbi naročila pri cenejšemu ponudniku, to je Elektronik Kranjc d.o.o., kateremu je na
območju Občine s podelitvijo koncesije tudi predano celotno upravljanje javne
razsvetljave.
KS bo izbranemu izvajalcu izdala naročilnico za izvedbo del v vasi Cundrovec in
naročilnico za izvedbo del v vasi Brezina.
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Sklep Ad.3 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.
Ad.5
Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2020
Predsednik sveta je prisotne na kratko seznanili z vsebino javnega povabila na razpis in povedal,
da so v finančnem načrtu KS za l. 2020 na PP 00429 za sofinanciranje društev v KS Šentlenart
rezervirana sredstva v višini 4.000 eur. Prav tako je prisotne na kratko seznanil z merili, na podlagi
katerih se bo odločalo o višini sofinanciranja določenega projekta.
Prisotni se strinjajo, da se javni razpis izvede tudi v. l 2020 ter predlagajo, da se o samem načinu
in višini sredstev dodeljevanja odločimo po prejetju vlog.
UGOTOVITVENI SKLEP
Na spletni strani občine Brežice se objavi povabilo k sodelovanju na javni razpis za sofinanciranje
društev v l. 2020.
Prav tako se z objavo javnega razpisa seznani predstavnike vseh delujočih društev v KS
Šentlenart.
O načinu in višini dodeljevanja sredstev bo svet KS odločal na eni izmed prihodnjih sej, ko bo
znano število prejetih vlog.

Sklep Ad.3 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.

Ad.6
Podaja mnenja sveta KS k ukinitvi javnega dobra (vloga Občine Brežice – oddelka za pravne in
splošne zadeve
Članom sveta se je z vabilom po elektronski pošti posredoval prejeti dopis s strani Občine
Brežice – oddelka za splošne in pravne osebe, s katerim so KS pozvali, da prouči in nato poda
mnenje k predlogu ukinitve javnega dobra .
Predsednik sveta prisotnim pojasni, da je s strani podjetja Infra d.o.o. na občini Brežice bil
izkazan interes po nakupu nepremičnin na parc. št. 991, parc. št. 3501/16, parc. št. 3501/14,
parc. št. 3501/15 vse k.o. Šentlenart in parc. št. 4134 k.o. Krška vas. Svet KS je zadevo pregledal
na aplikaciji PISO in ugotovil, da so navedene parcelne številke vpisane kot javno dobro,
dejansko pa gre za zemljišča, ki ležijo v območju DPN za HE Brežice in kot navajajo občinske
službe niso predvidene za uporabo poti oz. tudi ne služijo namenu za katerega je bil status
javnega dobra v preteklosti dodeljen.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Šentlenart je proučil stanje zgoraj navedenega javnega dobra, ki leži v območju DPN za HE
Brežice in po navedbi občinskih strokovnih služb ni predvideno za uporabo poti oz. tudi ne služi
namenu za katerega mu je bil status javnega dobra v preteklosti dodeljen, zato svet KS podaja
mnenje, da se na vseh navedenih parcelnih številkah status javnega dobra ukine

Sklep Ad.3 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.
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Ad.7
Vloga skupine vaščanov Gornjega Lenarta o prepovedi parkiranja kombajnov.
V tajništvo KS smo prejeli dopis oz. peticijo s podpisom skupine krajanov Zg. Lenarta, s katerim
nas obveščajo, da prepovedujejo vožnjo in parkiranje kombajnov nosilca dopolnilne dejavnosti
Longo, ki ima sedež v občini Krško. Prav tako so nas z navedenim dopisom ponovno opozorili na
poškodbe cestišča skozi vas Zg. Lenart, ki jih je in jih še vedno povzroča podjetnik Longo, s tem
ko večkrat na dan s kombajni opravlja vožnje skozi naselje in potem kombajne parkira na dvorišču
krajana Tršelič Mirka.
Prisotnim je bilo ponovno pojasnjeno, da so bili v mesecu novembru s strani strokovnih služb
občine Brežice postavljeni trije znaki, ki prepovedujejo vožnjo vozilom katerih skupna širina
presega 2,7m, vendar so bili na pobudo oz. po nejevolji nekaterih vaščanov z razlago, da
nameščeni znaki prepovedujejo vožnjo tudi traktorjem z raznimi priključki (balirke…) s strani
strokovnih služb odstranjeni.
Takrat smo se dogovorili, da bo KS bo v sodelovanju z občinsko strokovno službo skušala najti
drugo ustreznejšo rešitev.
Vezano na zgornje obrazložitve smo v dogovoru z g. Teršelič Mirko, Gornji Lenart 31 v
prisotnosti Miran Kržan - v imenu strokovne službe Občine Brežice - OKIGJS in Simone Mlakar
– v imenu in po pooblastilu predsednika sveta KS Šentlenart - Šmajgl Andreja ter v prisotnosti
Mirka Teršelič in Martina Predanič dne, 24.6.2020 ob 9.uri opravili razgovor v zvezi s podanimi
pripombami podpisanih krajanov Gor. Lenarta.

Mirko Teršelič in Martin Predanič sta pojasnila, da g. Longo Franc opravlja predvsem žetve za
potrebe krajanov Gornjega Lenarta in iz tega razloga tudi uporablja glavno pot v vas ( JP št.
524081) kot tudi stransko javno pot (JP št. 524084), kateri naj bi bili enako dostopni za vse
koristnike, ne glede na njihove potrebe. Pojasnjujeta tudi, da zaradi žetev, ki v tem okraju
trajajo kar nekaj časa, saj je veliko pridelkov, g. Longo kombajne občasno parkira na dvorišču
Tršeličevih, v čemer ne vidijo težav.
Istočasno sta g. Teršelič in g. Predanič opozorila, da je nujno potrebno urediti odvodnjavanje
ob JP št. 524084 v prvotno stanje (odprta graba), ki je sedaj zaradi bližnje novogradnje
zasipana in na zemljiščih ob večjih nalivih zastaja voda kar povzroča škodo.
UGOTOVITVENI SKLEP

Zaradi neljube situacije v kateri se nahajajo vaščani Gornjega Lenarta kakor tudi Tršeličevi
svet KS soglaša z mnenjem strokovnih služb Občine, da se na teren pokličejo pristojne
inšpekcijske službe, ki naj zadeve preučijo na terenu in podajo svoje mnenje.
Sklep Ad.3 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in »0« (nič) glasovi proti.
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Ad. 8
Razno
Zaradi dopusta predsednika sveta Šmajgl Andreja se podpredsednika sveta Staneta Radanovič
pooblasti, da je prisoten na sestanku, ki ga v ponedeljek, 29.6.2020 ob 18. uri v Mestni hiši Brežice
sklicuje župan občine, z namenom seznanitve predsednikov o spremembi odloka o pogrebni in
pokopališki dejavnosti ter odloka o vzdrževanju občinskih cest.

Zapisala: Simona Mlakar

Andrej Šmajgl
Predsednik sveta KS Šentlenart
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