Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52
8296 Krmelj
Številka: 031-0005/2020
Datum: 24. 9. 2021
ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v petek 24. 9. 2021, ob 18. uri, v prostorih KS Krmelj; Krmelj 54
Prisotni člani sveta:
Marta Karlič, Gregor Zabukovec, Edvard Jankovič, Iztok Fister, Klementina Žvar, Simonca Žaja .
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek referentka za KS.
Odsotni:
Jure Zorc (opr.).
Lista prisotnih je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Klementina Žvar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne ter prične sejo.
Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča 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 10. redne seje sveta z dne 15.6.2021,
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022,
4. Tekoče aktivnosti, pregled vlog in dopisov,
5. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 6 članov Sveta Krajevne skupnosti Krmelj. Svet Krajevne skupnosti
Krmelj je sklepčen.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je sprejel predlagani dnevni red za 11. redno sejo Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta z dne 15. 6. 2021
Zapisnik so člani sveta prejeli kot gradivo k vabilu na 11. redno sejo.
Predsednica se dotakne posameznih točk prejšnjega zapisnika in poudari, da je glavna aktivnost
posodobitev ceste proti Stražberku. Marta Karlič pridobi vse potrebne podpise lastnikov zemljišč.
Predsednica izpelje pravno formalne postopke glede izbora izvajalca.
Razprave ni.

SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti
Krmelj z dne 15.6.2021 ni. Zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj je
potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Ad3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022
Člani sveta so Predlog finančnega načrta v obliki tabele prejeli na svoje elektronske naslove.
Predsednica pove, da je 13.9.2021 potekala seja sveta krajevnih skupnosti, kjer so bili vsi
predsedniki seznanjeni o novem ključu delitve kvote za financiranje krajevnih skupnosti. Za leto
2022 je po sklepu župana o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti skupen znesek
880.000,00 EUR, kar znaša 100.000,00 EUR več kot v proračunskem obdobju 2021. Za KS
Krmelj to pomeni 32.922,13 EUR prihodkov.
Finančni načrt je zasnovan približno enako kot prejšnje proračunsko obdobje. Zneski varirajo
zaradi rasti cen življenjskih potrebščin, predvsem elektrika, ogrevanje,…).
Tabela prihodkov in odhodkov:
PK

PP Konto

Opis
PRIHODKI
KS KRMELJ

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
KS KRMELJ

PREDLOG
2022
32.922,13
32.922,13
4.934,81
27.987,32

32.922,13
32.922,13

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

11.370,78

Administracija občinske uprave

11.370,78

06039001
60020

60023

11.370,78

Administracija -KS Krmelj

892,78

402000

Pisarniški material in storitve

170,00

402001

Čistilni material in storitve

140,00

402009

Izdatki za reprezentanco

582,78

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

4.858,00

2

4.858,00
402200

Električna energija

2.350,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

60024

Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

508,00
0,00
5.620,00
500,00
4.500,00
20,00
600,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

16.251,35

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.251,35

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

16.251,35

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16.251,35

13021
402503

16.251,35

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

1603

Komunalna dejavnost

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

0,00

402200

Električna energija

0,00

402203

Voda in komunalne storitve

0,00

402204

Odvoz smeti

16039002
16020

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

5.300,00

Ljubiteljska kultura

2.300,00

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.300,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.300,00

Drugi programi v kulturi

3.000,00

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

3.000,00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.000,00

18039003
18020
412000
18039005
18021
402500

5.300,00

Predsednica poda predlog finančnega načrta v razpravo.
Marta Karlič izpostavi realizacijo stroškov ogrevanja v letu 2021, ki je povečana glede na leto
2020. Predsednica pove, da so stroški povečani zaradi uporabe dvorane za namen testiranja na
Covid-19. Člani sveta razpravljajo o morebitnem drugačnem zagotavljanju ustreznega prostora
za testiranje, ki bi znižali stroške.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj se je na svoji 11. redni seji dne, 24. 9. 2021 seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica,
da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
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Ad4
Tekoče aktivnosti, pregled prispelih vlog
Predsednica člane sveta seznani, da je v teku zamenjava oken in vrat v Koloniji Krmelj. KS
Krmelj je izdala naročilo Alojz Guček s.p. v vrednosti 1.147,30 EUR, kar je polovični znesek, saj
v enaki vrednosti potrebna dela financira tudi Občina Sevnica iz svojega proračuna. Za ureditev
društvenega prostora Kolonija 54 so bila v letu 2021 odobrena sredstva v znesku 4.500,00 EUR
v participativnem proračunu Občine Sevnica (predlagana je bila zamenjava vhodnih vrat,
sanacija sten, stropa in tal, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev kuhinjske niše ter ureditev
lesenega vhoda in podesta). S strani Občine Sevnica je znana informacija, da se v proračunu
Občine Sevnica za leto 2022 nameni 15.000,00 EUR za ureditev kolonije. Pobud za
participativni proračun Občine Sevnica za leto 2022 s strani krajanov KS Krmelj ni bilo. Table za
ureditev skulptur so naročene. V izvajanju so tudi aktivnosti postavitev informacijskih tabel pri
železnih skulpturah, katere se financirajo iz participativnega proračuna Občine Sevnica za leto
2021.
Izvedena je realizacija prestavitve odbojkarskega igrišča ter izgradnja novega javnega igrišča za
tenis (projekt Občine Sevnica). V prihodnjem tednu bo potekala zamenjava luči v dvorani
Kulturnega doma skupno z zamenjavo električne omarice (projekt Občine Sevnica).
Simonca Žaja predlaga sanacijo parketnih površin v dvorani. Edvard Jankovič predlaga nabavo
klimatske naprave v bivših prostorih knjižnice zaradi kvalitetnega shranjevanja umetniških del,
saj je prostor zelo vlažen. Predsednica pove, da so bila izvedena dela zazidave vrat prehoda v
veroučno učilnico, sedaj pa je potrebna na tem delu še obnova zunanjega ometa.
Predsednica člane sveta seznani, da je predstavnika strokovnih služb za cestno infrastrukturo
na Občini Sevnica obvestila, da je potrebno obnoviti talne oznake »Prehod za pešce« in
razmejiti cesto in dvorišče Mirt Franci v Hinjcah. Aktivnost na pokopališkem delu se nadaljujejo v
smeri ureditve parkirišča na dovozu in pridobivanju ponudb za idejno zasnovo ureditve grobnega
prostora za raztros pepela.
Krajnc Andrej je predsednici na elektronski naslov poslal prošnjo za ureditev solarne javne
razsvetljave v Gabrijelah – Stražberk zaradi zagotovitve varnosti v prometu šolskih otrok.
Glede vloge poteka razprava v kateri sodelujejo predsednica, Marta Karlič, Simonca Žaja,
Edvard Jankovič, Gregor Zabukovec in Iztok Fister. Predlaga se izdelava ponudbenega
predračuna s predstavitvijo pobude Oddelku za okolje in prostor na Občini Sevnica.
Poleg javne razsvetljave je v Gabrijelah potrebno predvideti umestitev avtobusne postaje. Med
člani sveta je potekala razprava o možni lokaciji postavitve avtobusne postaje (na zemljišču
Flajs, pri odcepu za Mladetiče, pri pokopališču, kjer je problem varnosti na ovinku) avtobus proti
Novemu mestu bi ustavljal pri koritu ali razširjenem uvozu pri pokopališču. Pobude glede možnih
lokacij se podajo na strokovne službe Občine Sevnica, ki bi na podlagi strokovnega mnenja
predstavile potencialno možne lokacijo.
Edvard Jankovič izpostavi, da je nujno potrebno asfaltirati bankino pri Jelencu.
Vlagatelj predlaga tudi obnovo kapelice na vasi.
V omenjeni vlogi je podana pobuda za nasutje gramoza in utrditve poti proti Peklu.
Preveriti kategorizacijo ceste. V primeru kategorije javna pot, KS Krmelj prispeva financiranje
gramoza.
Predsednica pove, da je potrebno skladno z aktualnimi predpisi skupaj s pravno službo Občine
Sevnica pripraviti javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na območju KS Krmelj.
22.oktobra 2021 bo potekal Praznik KS Krmelj. Osrednja slovesnost je predvidena s
predstavitvijo otrok OŠ Krmelj. 23. oktobra bo potekal tradicionalni pohod po krajevni skupnosti.
Predsednica člane sveta poziva k udeležbi, da se tradicija ohrani. Predvideni dogodki v oktobru
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so še 5.10.2021 Razstava Nine Gole, 21.10.2021 Likovna kolonija, 29.10.2021 Godalni koncert
v organizaciji Društva SVOBODA KRMELJ in KD Primož Trubar Loka.

Ad5
Razno
Predsednica pozove člane sveta za določitev prejemnika priznanja KS Krmelj. Poteka razprava.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je na svoji 11. redni seji dne, 24. 9. 2021 sprejel sklep, da
priznanje KS Krmelj za leto 2021 prejme Edvard Jankovič in Društvo Svoboda Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Predsednica se vsem prisotnim zahvali za udeležbo.
Ob zaključku seje prisotnih 6 članov sveta.
Seja zaključena ob 19.22 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Klementina Žvar
Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
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