Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52
8296 Krmelj
Številka: 031-0005/2020
Datum: 15. 6. 2021
ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v torek 15. 6. 2021, ob 18. uri, v prostorih galerije
Prisotni člani sveta:
Marta Karlič, Gregor Zabukovec, Edvard Jankovič, Iztok Fister, Klementina Žvar, Simonca Žaja .
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica,
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 9. redne seje sveta z dne 11.2.2021,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 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 10. 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 9. redne seje sveta z dne 11.2.2021
Zapisnik so člani sveta prejeli kot gradivo k vabilu na 10. redno sejo.
Predsednica je podala komentarje v smislu realizacije na zapisane alineje pri točki Ad4, ki se
nanašajo na potrebne aktivnosti na območju KS Krmelj:
-

-

-

-

Podrtje »stare hiše« → hiša se je izpraznila. Edini stanovalec, ki je živel v objektu, se je
preselil v bivše prostore KS Krmelj, ki jih je Občina Sevnica preuredila v stanovanjsko
enoto.
Ureditev parkirišča nasproti zdravstvenega doma → aktivnosti še ni bilo; smiselno bi bilo
urejevanje v sodelovanju z zdravstvenim domom Sevnica, ko se bo pristopilo k projektu
ureditve Zdravstvene postaje Krmelj.
Odstranitev smrek pri zdravstveni postaji → zadeva je tik pred odstranitvijo, ponudbe so
pridobljene.
Balinišče – na področju, kjer je obstoječe balinišče je potrebno pravno urediti lastniška
razmerja, ali pa le-tega urbanistično prestaviti v športni park → s strani Občine Sevnica
je narejena odmera brežine, ki meji na zasebno zemljišče Francija Mirta. V prihodnosti je
potrebno brežino primerno urediti.
Ureditev kolesarske poti → Aktivnosti izdelave projektne dokumentacije potekajo,
predvidoma bo dokumentacija zbrana v roku največ dveh mesecev.
Ureditev okolice blokov s primerno prometno ureditvijo → aktivnosti še ni bilo.
Ureditev manjkajoče javne razsvetljave na dveh lokacijah → aktivnosti še ni bilo.
Ureditev učne poti → aktivnosti še ni bilo.
Obnova vhoda pri Božičevem hribu → aktivnosti še ni bilo.
Urbanistična ureditev športnega parka → aktivnosti potekajo (za ureditev turističnega
dela športnega parka (med bajerjama) je izkazan zasebni interes).
Ureditev avtobusnih postaj → aktivnosti še ni bilo.
Sanacija poseda ceste na Barbari → aktivnosti še ni bilo.
Postavitev oglasnih tabel → aktivnosti še ni bilo.
Ureditev avtobusne postaje v Gabrijelah → aktivnosti še ni bilo.
Ureditev parkirišča pri Inkosu → v izdelavi je projektna dokumentacija, sama izvedba je v
domeni Občine Sevnica.
Ureditev potrebne dokumentacije za most → aktivnosti potekajo.
Aktivnosti okrog izgradnje čistilne naprave in ureditve kanalizacije → KS aktivno sodeluje
z Občino Sevnico pri pridobivanju služnosti.
Energetska sanacija Kulturnega doma → aktivnosti še ni bilo.
Ureditev okolice bajerja → želja je ureditev okolice z ohranitvijo naravnega habitata.
Pregled ureditve prometne signalizacije → v pripravi je predlog Odloka o občinskih
cestah in javnih površinah, ki bo zajemal ureditev in vzdrževanje prometne signalizacije.
Ureditev tornega koeficienta na lokalni cesti pod cerkvijo v Gabrijelah in na cesti Hinjce –
Križišče (cestišče drsi)→ aktivnosti še ni bilo, predlog podan na Občino Sevnica.
Ureditev nastale situacije pri stanovanjskem objektu Gabrič; zamašitev kanalizacije →
zadeva je sanirana; Iz proračuna KS Krmelj beležimo 1.513,00 eur stroška, ostale
stroške je pokrivala Občina Sevnica iz svojega proračuna.
Ureditev Kolonije in skulptur se predvideva iz participativnega proračuna Občine Sevnica
→ aktivnosti potekajo,
Ureditev električne inštalacije v Kulturnem domu → odobreno v proračunu Občine
Sevnica,
Proti Stražberku na lokalni cesti je potrebno urediti ograje in mulde,
Obžagovanje oz. ureditev lip → s strani Občine Sevnica je bil odobren obrez treh lip, v
nadaljevanju je potrebno predvideti obrez še treh lip.
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Ureditev parkirišča za spodnjimi bloki, in s tem sprostitev zazidljivih parcel → ureditev še
ni definirana.
Kabliranje električnih kablov pod zemljo (področje Graščina proti Hinjcem je predvideno
letos) → svet KS je sodeloval pri pridobivanju služnosti.
Razširitev teniških površin → aktivnosti potekajo v domeni Teniškega društva Krmelj,
pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Pri urbanistični zasnovi je zaželeno sodelovanje s KS
Krmelj zaradi usklajevanja širšega interesa.
Spodbujanje urejanje pokopališča → pokopališče je v upravljanju podjetja Komunala
d.o.o., s katerim je dogovorjena ureditev večnih lučk.
Urejanje javnih površin; potrebno je izdelati primerjavo med posameznimi krajevnimi
skupnostmi in določiti kvote ter sistemsko delovanje delovne skupine javnega podjetja
Komunala d.o.o. skladno z izkazano procentualo javnih površin → zadeva je v interesu
Občine Sevnica; KS Krmelj si želi čim večjo prisotnost ekipe Komunale Sevnica, saj
imajo veliko javnih površin, ki naj ostanejo zgledno urejene.
Zasaditev brežine v Krmelju (brežina se je uredila) → brežina pri bajerju se je zatravila,
brežina pri Armatu se je zasadila z grmovnicami.

V nadaljevanju predsednica izrazi zahvalo Občini Sevnica za sodelovanje pri ureditvi prostorov
krajevne skupnosti. Urejen je tudi prostor, kjer ima likovna sekcija deponirane slike. Člane sveta
KS pozove, da izrazijo ideje kam in kako bi se postavili pridobljeni železni objekti (rudniški
voziček), ki za Krmelj predstavljajo zgodovinsko vrednost.
V zaključku predsednica pove, da je s strani države odobren projekt za ureditev vodotoka Hinje
med Zupanom in Podržajem.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
z dne 11.2.2021 ni. Zapisnik 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj je potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Ad3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021
Predsednica preda besedo županu Občine Sevnica.
Župan pove, da je ustaljena navada, da predstavniki Občine Sevnica vsakoletno obiščejo
posamezne krajevne skupnosti, kje se seznanijo z zastavljenimi smernicami tako širše skupnosti,
kot lokalnega okolja. Epidemija, ki je spremenila način življenja, se končuje, zato je potrebno
strmeti k vzpostaviti normalnega življenja in odgovornemu doseganju ciljev in nalog, da se
zagotovi kvalitetno življenje in bivanje vseh občanov. Navkljub zvišani povprečnini je lokalno
skupnost pred velikimi izzivi, tako pri izvajanju osnovnih zakonskih nalog, kot tudi investicijskih
aktivnosti, saj je opaženo, da se cena storitev na trgu zvišuje. Ker se je družbeni življenjski stil
spremenil, je potrebno ta dejavnik upoštevati pri načrtovanju projektov in izvajanju
infrastrukturnih investicij.
Največ rezerviranih sredstev v proračunu Občine Sevnica je za zagotavljanje nujnih potreb in
osnovnih nalog v skupnosti in družbi:
- Vrtec (na območju Mirenske doline predšolsko varstvo ne predstavlja večjih težav);
- Osnovna šola (osnovnošolska dejavnost je primerno zagotovljena, vključno z
avtobusnimi prevozi);
- Skrb za starejše (izvaja se kot domska oskrba, pomoč na domu, socialni transferji);
Smernice oziroma aktivnosti, ki se nanašajo na območje KS Krmelj:
- Nova osnovna šola v Krmelju - idejna zasnova je potrjena; zaradi zahtevnega terena
lokacije gradnje so pri nadaljevanju projektiranja potrebne uskladitve stroke s poplavno
študijo.
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Prostor ob osnovni šoli bo v enem delu namenjen (v smeri proti športnim površinam) kot
šolski obšolski prostor ter javni prostor z javnim površinam; potrebno je določiti status
tenis igrišč (javni, zasebni). Občina Sevnica ima interes, da so igrišča javna in tako pod
enakimi pogoji dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom.
Poslovna cona Krmelj - gre za poslovno cono, kjer je izražen zgolj privaten interes in
zasebna lastnina zemljišč. Občina Sevnica je sodelovala v pripravi OPPN, kateri ima
pridobljena vsa potrebna soglasja. Akt je javno objavljen in dosegljiv na spletni strani
Občine Sevnica.
Zemljišče za Zdravstveni dom Sevnica gre v plan prodaje; s prevzetim arhivom, ki je
delno tudi javen, je potrebno ravnati odgovorno skladno s predpisanimi navodili o
ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
Podrtje »stare hiše=, parcele spodaj so naprodaj, ker so zazidljive. Župan poudari, da so
za parkirišča odgovorni etažni lastniki in se odgovornost ne more prenesti na lokalno
skupnost.. Gre za lastniško razmerje. Parcele so v lasti občine, cesta je javno dobro.
Ureditev športnih površin in balinišča je zadeva, ki je odločitev krajanov KS Krmelj.
Potrebno je izdelati racionalno idejo in oceno, da se zadeva lahko realizira.
Čistilna naprava in ureditev kanalizacijskega sistema; Občina Sevnica je dolžna urejati
infrastrukturo v mejah finančne zmožnosti. Za kanalizacijsko omrežje v Krmelju je
potrebno določiti upravljavca, ker se bo tako lahko zagotovil vir za sanacijo kanalizacije
(kanalščina);
Participativni proračun - je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri
odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
Pokopališče je v upravljanju podjetja Komunale d.o.o. Sevnica, ki s pomočjo Občine
Sevnica zagotavlja kraju primerno ureditev. Želja je, da se v večletnem planu predvidi
ureditev mrliške vežice in pohodnih potk.
Hitrost na cestah – župan pove, da se bo preverila drsnost izpostavljenih ovinkov ter se
poskušala podati ustrezna rešitev z morebitnim brušenjem asfalta.
Parkirišče pri bifeju – pri projektantu se izdeluje projektna rešitev.
Stara šola – župan izpostavi, da ima KS Krmelj veliko javnih prostorov, ki so samo
občasno zasedeni oz. v uporabi, zato se je potrebno glede urejevanja javnih prostorov
obnašati odgovorno in racionalno, da ne nastajajo preveliki stroški glede na dane
finančne vire. V letošnjem letu je bila zaključena aktivnost prenove strehe na graščini. V
prihodnje se predvideva etapno prenavljanje stanovanjskih enot.
Vodotok – Občina Sevnica je naročila projektno dokumentacijo, ki je usklajena z Direkcijo
RS za vode. Direkcija RS za vode je poiskala finančni vir za prenovo oz. ureditev
vodotoka.
V želji ponovne aktivacije oz. oživitve družbenega in družabnega življenja, Občina
Sevnica z razpisi ni zmanjševala višine sredstev za delovanje društev.
Energetska sanacija kulturne dvorane - glede na malo zasedenost prostorov, je izdelava
energetske sanacije neracionalna. Kljub temu pa je potrebno z različni ukrepi poskrbeti
za prijazno klimo v dvorani.
Javne poti in lokalne ceste – župan ocenjuje, da na tem infrastrukturnem delu ni večjih
težav. Lokalne ceste so primerno vzdrževane. Na področju javnih poti intenzivno
potekajo postopki urejevanja lastniških razmerij, kar je zelo pomembno zaradi
zagotavljanja pravne odgovornosti.
Zimska služba tako na lokalnih cestah kot javnih poteh se primerno izvaja skladno z
zakonodajo.
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Ad4
Tekoče aktivnosti, pregled prispelih vlog
Predsednica članom predstavi proračunsko kartico realizacije sredstev od 1.1.2021 do
31.5.2021. Realizacija porabljenih sredstev znaša 7.432,85 EUR, ostajajo prosta sredstva v
višini 19.297,43 EUR.
V nadaljevanju izpostavi projekte, ki se nanašajo na posodobitev oziroma vzdrževanje cestne
infrastrukture. 5.000,00 EUR sredstev je skladno s sklepom sveta KS Krmelj rezerviranih za
ureditev ceste Stražberk.
Potrebna bi bila ureditev javne poti od Senčar proti bajerju (pridobiti stroškovno oceno ureditve,
da se lahko določijo aktivnosti glede na razpoložljiva finančna sredstva).
Po končanem postopku odmere bi bilo potrebno urediti brežino v dolžini cca 500 m (v središču
kraja, za baliniščem, kjer je obvoz državne ceste). Zaradi nevarnosti za varnost krajanov je
potrebno urediti škarpo pri bivšem balinišču.
Prejete vloge:
- Športno društvo Krmelj → zaradi pravilne vzpostavitve sofinanciranja društvene
dejavnosti se s strokovnimi službami Občine Sevnica pripravi ustrezen javni razpis.
Župan obrazloži, da je dodeljevanje javnih sredstev zakonito le s postopkom objave
javnega razpisa, saj je tako vsem društvom mogočeno, da se lahko prijavijo pod enakimi
pogoji.
- Teniška sekcija prošnja za preveritev možnosti asfaltacije ceste, ki vodi do športnega
parka.
- Petra Oreškovič → prošnja za postavitev ekološkega otoka. Prošnja se preda podjetju
Komunala d.o.o. Sevnica.
Predsednica k besedi pozove Marto Karlič, ki predstavi vse vidike upravičenosti asfaltacije na
cesti Stražberk v dožini cca 250 m. Ker je pot strma, je vzdrževanje ceste v takšni izvedbi zelo
zahtevno. Predračunska vrednost ureditve poti z asfaltacijo znaša 19.166,00 EUR. Področje
predlagane asfaltacije uporabljata dve stanovanjski hiši. Določen znesek sredstev bi prispevali
tudi krajani sami.
Na tematiko poteka razprava v smeri analize potrebnosti ureditve ter določitve finančne
konstrukcije za izvedbo realizacije v kateri sodelujejo Marta Karlič, župan, predsednica, direktor,
Edvard Jankovič, Simonca Žaja.
Ker so prisotni ugotovili, da je cesta glede na trenutno stanje in okoliščine (strm in plazovit teren)
upravičena ureditve, se sprejme dogovor, da se ureditev ceste financira po dogovoru, in sicer
7.000,00 EUR prispeva KS Krmelj iz svojega finančnega načrta, Občina Sevnica nameni
sredstva za asfaltacijo. Manjkajoča sredstva sofinancirajo uporabniki, ki se za razliko sami
dogovorijo z izbranim izvajalcem. Smiselno je pridobiti še dodatne ponudbe.
Predsednica poda vprašanje glede nadaljevanja ureditve javne razsvetljave na delu Starič Erman. Župan poda predlog, da se z vprašanjem obrnejo na g. Perčič Romana, ki bo zadevo
preveri, glede na obstoječo dokumentacijo in obstoječe izvedbeno stanje.
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Ad5
Razno
Gregor Zabukovec izpostavi, da je potrebno urediti mulde in sanirati jaške na posameznih
odsekih javnih poti in lokalnih cest (točne lokacije s potrebnimi ureditvami bo pripravil in poslal
po elektronski pošti na Občino Sevnica).
Iztok Fister izpostavi neposrečeno izvedbo hitrostne ovire »ležečega policaja«, ki je kljub
prilagoditvi hitrosti vožnje agresiven za voznike. Med prisotnimi poteka razprava o hitrosti
udeležencev v cestnem prometu. Župan predlaga, da svet KS Krmelj poda pobudo na Občino
Sevnica za postavitev table »Vi vozite«, na podlagi katere se izračunava statistka hitrosti, ki
največkrat pokaže, da večina voznikov vozi normalno in da so ekstremni vozniki redki. Hkrati
prikazovalnik hitrosti psihološko vpliva na način vožnje udeležencev v cestnem prometu.

Predsednica s vsem prisotnim zahvali za udeležbo.
Ob zaključku seje prisotnih 6 članov sveta.

Seja zaključena ob 19.54 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Klementina Žvar
Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
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