Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52
8296 Krmelj
Številka: 031-0005/2020
Datum: 23. 2. 2022
ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v sredo 23. 2. 2022, ob 18. uri, v prostorih KS Krmelj
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 11. redne seje sveta z dne 24.9.2021,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021,
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 12. 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 11. redne seje sveta z dne 24.9.2021
Zapisnik so člani sveta prejeli kot gradivo k vabilu na 12. redno sejo. Predsednica iz prejšnjega
zapisnika izpostavi, da so bile izvedene aktivnosti ureditve ceste na Stražberku, sprejet je bil
predlagan finančni načrt za leto 2022, izvedena je bila zamenjava oken in vrat v Koloniji,
izvedena je bila prestavitev odbojkarskega igrišča, izgradnja javnega igrišča za tenis je v fazi
reklamacije, saj ni izvedeno skladno s standardi. Na prejšnji seji je bila izpostavljena varnost v
cestnem prometu na Hinjcah. Občina Sevnica je postavila merilnike hitrosti. Potrebna je še
ureditev talnih označb in postavitev kazalnih tabel. Glede prošnje Krajnc Andreja se preverja ali
je kapelica v javni ali v zasebni lasti. Predsednica pove, da je skladno s priporočili strokovnih
služb Občine Sevnica pripravila razpis za sofinanciranje delovanja društev, ki delujejo na
območju KS Krmelj ter ga dala v pregled pravni službi. KS Krmelj ima v finančnem načrtu
zagotovljena sredstva za izvajanje društvene dejavnosti 2.300,00 EUR.
Predsednica poda zapisnik v razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti
Krmelj z dne 24.9.2021 ni. Zapisnik 11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj je
potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Ad3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
Člani sveta so prejeli dokumente zaključnega računa za leto 2021 kot gradivo skupaj z vabilom.
Predsednica poda gradivo v razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj se je na svoji 12. redni seji dne, 23.2.2022 seznanil z
dokumenti zaključnega računa za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Ad4
Tekoče aktivnosti, pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta uvodoma seznani, da ima Občina Sevnica v proračunu za leto 2022
zagotovljena sredstva za izvedbo balinarskega igrišča. Postopek za izbor izvajalca je v teku. V
letu 2022 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za tekaško stezo. Aktivnosti že
potekajo v iskanju projektanta. Za izvedbo parkirišča med Mercatorjem in Inkosom so
pridobljena vsa potrebna mnenja in soglasja nosilcev prostora. Projekt je v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja, sredstva za izvedbo so načrtovana v proračunu Občine
Sevnica. Zaradi prodaje zemljišča pri spodnjih blokih bodo potrebne aktivnosti v smislu
sodelovanja strokovnih služb Sevnica in prebivalci, saj je potrebno vse obstoječe nadstreške iz
prodanih parcel odstraniti.
Ko je predsednica izpostavila problematiko glede obnove mostu čez Hinjo, se je med člani sveta
na podlagi priloženega idejnega grafičnega prikaza gradnje nove osnovne šole v Krmelju, razvila
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razprava o smernicah in mnenju glede na predlagano postavitev avtobusne postaje in ureditvijo
brvi. Zadevo bi se predstavilo na naslednji seji sveta KS, ker bi se na sejo povabilo tudi župana
Občine Sevnica, direktorja Občinske uprave ter direktorja javnega podjetja Komunala.
Predhodno se na Občino Sevnica poda dopis v smislu podaje pobude smiselnih ureditev, ki jih
svet krajevne skupnosti vidi skozi oči krajana, ki infrastrukturo vsakodnevno uporablja.
Predsednica v nadaljevanju pove, da je bil narejen terenski ogled javnih poti po KS Krmelj s
strani javnega podjetja Komunala d.o.o., ki je skladno s podpisano pogodbo upravljavec le-teh.
Poročilo o stanju še ni bilo dostavljeno. Marta Karlič izpostavi, da sta na lokalni cesti Gabrijele –
Veliki Cirnik dve veliki udarni jami, ki sta nujno potrebni sanacije.
Glede izvedbe aktivnosti na cestni infrastrukturi, ki se vežejo na finančni načrt KS Krmelj za leto
2022, predsednica predlaga ureditev ovinka pri Stariču. Pridobiti je potrebno popis potrebnih del
z ocenjeno vrednostjo izvedbe.
S strani članov sveta se predlaga še ureditev ceste na odseki Ban – Dobnik.
Izpostavljena je tudi potrebna ureditev bankin na lokalni cesti čez Gabrijele. Smiselno je
fotografirati nevarne odseke in z zadevo seznaniti strokovne službe Občine Sevnica.
Glede možnosti postavitve avtobusnih postaj v Gabrijelah poteka med člani sveta razprava, ki
podajajo svoje ideje. V smeri Krmelj – Pijavice se predlaga postavitev avtobusne postaje pri
koritu, v smeri proti Krmelju pa na desni strani pod cerkvijo (nad Kobalom).
Strokovnim službam Občine Sevnica je potrebno podati opazko, da še vedno ni dokončno
urejena bankina pri Berk Primožu. Gregor Zabukovec izpostavi, da je potrebno sanirati udarno
jamo in jašek, ki se je posedel, na javni poti nasproti cerkve. Na relaciji od Jelenca do Tratarja je
potrebno urediti rob ceste.
Predsednica pove, da je pridobila predračun izvajalca Zvonko Papež s.p. za postavitev štirih
velikih in dveh malih oglasnih desk. Predračunska vrednost zanaša 3.000,00 EUR.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je sprejel sklep, da se naroči izdelava oglasnih tabel.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
V nadaljevanju predsednica člane sveta seznani, da je govorila z ga. Sešler Mojco glede
možnosti ureditve škarpe pri balinišču, saj je trenutno stanje neprimerno tako iz vidika izgleda
kraja kot nevarnosti udeležencev v cestnem prometu
Na pobudo predsednice, ki je predlagala, da se parcela, ki je v lasti Občine Sevnica pri graščini
ne prodaja zaradi možnosti gradnje parkirišč, se vsi člani strinjajo, da se o tem seznani
strokovne službe Občine Sevnica.
V nadaljevanju Marta Karlič izpostavi problematiko zaradi predračunske in obračunske vrednosti
pri gradnji ceste na Stražberk. Meni, da je obračunska vrednost previsoka, gledano na oceno
stroškov, ki je bila predvidena. Sledila je razprava iz katere je razbrati, da so člani sveta mnenja,
da je potrebno organizirati sestanek, ki bi vključeval predstavnika izvajalca, sveta krajevne
skupnosti in strokovne službe Občine Sevnica. Potrebno je pregledati in obrazložiti obračunske
postavke ter podati strokovno mnenje ali so vsi nastali stroški upravičeni plačila. Izpostavljeno je
bilo tudi vprašanje, ali se pri rekonstrukcijah cest izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem del, saj
je rekonstruirana cesta po mnenju krajanov preveč strma.
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Ad 5
Razno
Točka ni bila obravnavana, saj je bila vsebina izčrpana že pri prejšnjih točkah dnevnega reda.
Seja zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Klementina Žvar
Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
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