KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
KRMELJ 52
8296 KRMELJ
Številka: 0313-0009/2019
Datum: 19. marec 2019
Zapisnik
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
z dne 19. 3. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti
Prisotni člani sveta:
Iztok Fister, Gregor Zabukovec, Marta Karlič, Klementina Žvar, Edvard Jankovič, Simonca
Žaja, Jure Zorc
Odsotni člani sveta:/
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Rado Kostrevc, občinski svetnik.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Klementina Žvar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča uvodoma pozdravi goste in člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter
ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 22.1.2019,
Predstavitev smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019,
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018,
Pregled vlog in dopisov,
Razno.

Ob začetku seje je prisotnih 7 (od 7) članov Sveta KS Krmelj. Svet KS Krmelj je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 3. redno sejo Sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 22.1.2019
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 2. redne seje Sveta KS Krmelj.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
3. Predstavitev smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019
Predsednica povabi župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka, da predstavi smernice
delovanja lokalne skupnosti. Župan uvodoma poudari pomembnost sodelovanja za razvoj
lokalne skupnosti vseh prisotnih akterjev v okolju, tako na ravni občine in drugih prisotnih
institucij na državni, evropski in svetovni ravni. Za optimalno reševanje izzivov na nivoju kraja
in občine je nujno sodelovanje sveta krajevne skupnosti s podajanjem sugestij potreb
krajanov za kvalitetnejše življenje. Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s
sodelavci udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne
problematike, načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani na krajevni in občinski ravni.
V nadaljevanju župan predstavi izvrševanje občinskega proračuna, ki je v veliki meri odvisen
od proračuna države. Izplačilo povprečnine na prebivalca, ki se namenja občinam, je v letu
2019 573,50 EUR. Kljub zvišanju povprečnine se iz občinskega proračuna ne more
zagotoviti povečano izvajanje investicij, saj so občine dobile nove naloge pri izvajanju
proračuna (plačna politika v javnem sektorju, normativi pri skrbi za starejše in predšolski
vzgoji). Bistvene spremembe prinaša tudi spremenjen način življenja občanov, kar se v veliki
meri pokaže v vključenosti otrok v vrtce. Danes je vključenost v programe predšolske vzgoje
85%. Povečani so tudi standardi pri programih varstva starejših občanov (domska oskrba,
pomoč na domu). Velik izziv za prihodnost na območju Sevnice in Krmelja prinaša
stanovanjska problematika. V občini Sevnica je trenutno na razpolago 142 socialnih
stanovanj, ki se dodeljujejo na podlagi prednostne liste. Za potrebe celovite prenove
posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v proračunu za leto 2019 nahajajo sredstva
za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica, predvsem pa na
območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi elaborat za fazno prenovo starejšega objekta
na področju Krmelja.
Pri podajanju pobud pri spreminjanju OPN s strani krajanov Krmelja ni bilo zaznati večjega
interesa za individualno gradnjo. Za gradnjo poslovnih objektov je na območju Krmelja več
primernih parcel, vendar v veliki meri predstavljajo težave lastniška razmerja. Pri spremembi
prostorskih načrtov so zelo dobrodošle pobude iz kraja.
Na območju KS Krmelj je kar nekaj kilometrov lokalnih cest, ki jih skladno z odlokom vzdržuje
Občina Sevnica preko javnega podjetja Komunala d.o.o. in javnih poti, ki so v pristojnosti
krajevne skupnosti Krmelj, ki pa v svojem finančnem načrtu ne razpolaga z večjim zneskom
za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih poti. Velik izziv na urejanju cestne infrastrukture
predstavlja ureditev pravno lastniških razmerij, saj je v preteklosti v večji meri potekala
ureditev cest po privat zemljiščih. Danes se infrastruktura ureja po predhodno pridobljenimi
soglasji lastnikov zemljišč. Pretekle zadeve se bo postopoma urejalo po prioritetnem
seznamu. Pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč se za pomoč prosi člane sveta, ki naj s
strpnostjo pristopijo k sodelovanju s krajani.
Vodooskrba je na področju KS Krmelj primerno urejena. Prav tako je primerno zagotovljena
voda za požarno varnost. Gasilska zveza Sevnica in prostovoljna gasilska društva so prejela
nalogo, da vzpostavijo ažurne evidence hidrantnega omrežja. O morebitnih nedelujočih
hidrantih je potrebno obvestiti območno PGD ali Gasilsko zvezo.
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Infrastruktura optičnega omrežja v Občini Sevnica se je v glavnini zaključila. Še morebitne
nedokončane optične vode oz. priključke je potrebno reševati vzporedno z ostalimi
ureditvami (npr. vodovod, kanalizacija,…)
V Krmelju je predvidena investicija na področju kanalizacijskega sistema. Trenutno je v fazi
projektiranja Kanalizacija Krmelj in RČN Krmelj, za slednjo se že pridobiva gradbeno
dovoljenje. Služnosti lastnikov zemljišč so v veliki meri že urejene. Ker trenutno ni razpolaga
dodatnih virov financiranja iz evropskih sredstev, saj je kriterij za sofinanciranje le za tista
območja, ki so večja od 2000 populacijskih enot, bo izvajanje projekta upočasnjeno.
Financiranje je omejeno zgolj na lastne vire občine Sevnica (takse, kanalščine,…). Projekt se
bo izvajal fazno.
Občina Sevnica je še s tremi drugimi občinami pristopila k regijskemu projektu »Bibliobus«, ki
po mnenju bibliotekarjev predstavlja večjo dostopnost krajanov do knjižnega gradiva, ne
glede na zadosten obisk knjižnice. Predvidena lokacija postanka Bibliobusa je pri OŠ Krmelj.
Župan poda članom sveta v razmislek, kako urediti potrebne javne prostore, ki se navezujejo
na kulturno dvorano Krmelj.
Pripravlja se ureditev križišča v Krmelju – most čez Hinjo. V proračunskih virih so
zagotovljena sredstva za pripravo ustrezne projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
obstoječega mostu čez Hinjo v Krmelju. Vzporedno z ureditvijo križišča se bodo uredile tudi
avtobusne postaje.
Pravilni način izvajanja skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti je bil
predstavljen na seji sveta krajevnih skupnosti. Izvajanje gospodarske javne službe s skladno
z odlokom prenese na javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalce pogrebnih storitev
lahko uporabniki iščejo prosto na trgu, ki pa morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti.
Skrbeti moramo, da so javne površine primerno urejene (sodelovanje z ekipo Komunale
Sevnica). Predsednica KS je že podala pobudo za razširitev parkirišča. Smiselno je pripraviti
načrt, saj bi bile na novo urejene parkirne površine v dobrobit lastnika poslovnega objekta in
javno korist.
Pri ureditvi dodatnega tenis igrišča so se postopki ustavili zaradi pogojev soglasodajalca
Zavoda za varstvo narave. Župan apelira na člane sveta, de se projekta ne sme opustiti,
potrebna bo prilagoditev pogojev zavodu, da se lahko nadaljujejo potrebni postopki in koraki
za izboljšanje športnih površin.
Glede ideje šole na enem mestu bo razpravljal odbor za družbene dejavnosti, ki spremlja in
obravnava področje zdravstva, socialnega skrbstva, predšolske vzgoje ter šolstva in
izobraževanja.
Aktivnosti širitve lekarne so v zaključni fazi. Nadaljnji cilj je razširitev zdravstvenega doma, s
katero bi pridobili novo dodatno ordinacijo, ki bi bila za to okolje in glede na število
prebivalcev zelo dobrodošla. Trenutno poteka procedura pridobivanja zemljišča poleg
zdravstvene postaje.
Po predstavljenem pogledu na razvoj krajevne skupnosti župan poudari, da je nujno
potrebno spremljati tudi ideje, ki so zapisane v načrtu razvojnih programov (NRP), ki je zelo
pomemben proračunski dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo
sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so vključeni projekti, ki
niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine. S tem
dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša komponenta dolgoročnega načrtovanja.

Župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave, ki podpira idejo o
vsakoletni seji s predstavniki občinske uprave, saj je tako krajevnim skupnostim omogočen
pogled na delovanje občine na vseh področjih (socialno skrbstvo, predšolsko varstvo,
varstvo in skrb za ostarele, zagotavljanje zdravstvenega varstva, primernega šolstva,
spodbujanje mladinskih, športnih in kulturnih dejavnosti,…) in na infrastrukturnem področju
(ceste, kanalizacija, vodovodi,…).
Občinski proračuni so na vsebini infrastrukture zelo skromni, saj trenutno ni na vidiku
evropskih razpisov za razvoj infrastrukturnih projektov. V rednem proračunu občine je 70%
razpoložljivih sredstev namenjenih za izvajanje tekočih nalog občine, 30% pa ostaja za
razvojne projekte in tekoče vzdrževanje infrastrukture, javnih površin, javnih objektov,… Z
razumevanjem vseh deležnikov v prostoru (krajani, člani sveta KS, občinski svetniki,….) se
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zastavljeni izzivi pozitivno rešujejo. Zelo pomembna je izdelava seznama prioritetnih
projektov tako na ravni krajevne skupnosti in občine, saj je tako omogočeno hitrejše izvajanje
aktivnosti skozi vse potrebne postopke, ki so večkrat dolgotrajni.
Za pravilno upravno in finančno poslovanje ter za pravilno izvajanje postopkov javnega
naročanja, je nujno sodelovanje predsednice KS z občinskimi strokovnimi službami. Gradivo
o zakonitem delovanju krajevne skupnosti so predsedniki in podpredsedniki prejeli na seji
sveta krajevnih skupnosti.
Od zadnjih sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, s katerimi
smo začeli v letu 2011 (zaradi zahtev Direkcije RS za ceste, ki je obvezni mnenje-dajalec v
postopku sprejemanja, je bil odlok sprejet šele konec leta 2014), mineva 8 let, zato
nameravamo letos ponovno začeti s postopkom sprememb tega odloka.
Postopek bo predvidoma potekal tako, da bomo najprej pripravili gradivo s predlogom
sprememb in ga posredovali Svetom Krajevnih skupnosti v pregled in mnenje. Vsa mnenja
bomo potem obravnavali na sestankih s predstavniki posameznih KS. Tako bomo prišli do
usklajenega predloga sprememb, ki ga bo zunanji pripravljavec pripravil za posredovanje na
Direkcijo RS za infrastrukturo. Ko bo pridobljeno njihovo pozitivno mnenje na predlog, gre ta
na obravnavo na Občinski svet.
V nadaljevanju je bil predstavljen način reševanja odpadnih voda v Občini Sevnica po
posameznih območjih. Na vodooskrbnem področju se v letu 2019 že vršijo priprave na
trenutno največji projekt povezovanja že obstoječih vodovodnih sistemov med seboj z
namenom nemotene oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica. V projektu Hidravlične izboljšave
v občini Senica je 12 podprojektov, ki se bodo pričeli izvajati leta 2020 in 2021. Za izvajanje
predmetnega projekta so predvidena tudi evropska sredstva.
Krajevne skupnosti so tudi upravljavci nekaterih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
Potrebno bo izvesti postopek izdelave letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
ožjega dela občine, ki ga predlaga svet ožjega dela občine in je sestavni del načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica (določitev planov investicijskega vzdrževanja,
določiti enotna pravila gospodarjenja skladno s predpisano zakonodajo, določitev enotnih
cenikov,…). Za izvedbo teh postopkov se predsednica obrne na pravno službo Občine
Sevnica.
V letu 2019 je dogovorjen začetek del v parku in projektiranje mostu čez Hinjo.
V Krmelju bodo v letu 2019 organizirani tudi odmevni dogodki; 18.5.2019 - Občinsko
mladinsko in člansko tekmovanje gasilskih enot sevniške občine; 25.5.2019 Regijsko
preverjanje ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa (regija Posavje in Zasavje
skupaj); 15. 6. 2019 Regijsko gasilsko tekmovanje (Regija Posavje).
Občina Sevnica namenja del proračunskih sredstev za nabavo oziroma sofinanciranje deleža
pri nabavi vozil in druge zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru
GZ Sevnica. v svojem proračunu zagotavlja del sredstev tudi za izvajanje programov civilne
zaščite in gasilstva. V letu 2019 bo s strani Občine Sevnica izvedena finančna pomoč pri
nabavi vozila za gašenje gozdnih požarov.
Za prihodnost KS Krmelj predstavlja velik izziv pridobiti ustrezno rešitev za ureditev tenis
igrišča.
Na sedež Občine Sevnica je bila prejeta pobuda članov sveta KS Krmelj glede delne ureditve
javnih površin (odstranitev dotrajanih tlakovcev, prestavitev treh železnih skulptur,
prestavitev rudarskega vozička).
Razprava in vprašanja članov sveta:
Marta Karlič sprašuje o proračunskem dokumentih NRP, ker je opaženo, da se je stanje
projekta, ki je bil že v planu 2019, prestavljeno v naslednja leta.
Župan poda obrazložitev, da se v NRP projekti uvrščajo po več kriterijih, največkrat glede na
potrebnost in vire financiranja. Pomembno je, da projekt dobi okvirno potrebo. Pogosto so
različni razpisi evropskih sredstev ali drugih razvojnih sredstev države pogojeni, da so
posamezne ureditve prikazane v NRP.
Marta Karlič sprašuje kako je s stanjem ureditve kolesarske steze iz Krmelja proti Tržišču.
Župan pove, da se pričakujejo viri financiranja ureditev kolesarskih stez v okviri dogovora za
razvoj regij. V lanskem letu so bili izvedeni razpisi, ki o zahtevali določene pogoje (lastništvo,
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kolesarske, kolesarske steze morajo potekati v središče in da le-te zagotavljajo alternativni
promet). Predvidena kolesarska steza Krmelj – Tržišče ni opravičevala pogojev razpisa.
Predmetno kolesarsko stezo se bo prijavilo na razpis v primeru, da bo izpolnjevala razpisne
pogoje.
Marta Karlič sprašuje v kateri fazi je projekt turistični center. Župan pove, da je projekt
zapisan oz. uvrščen v prostorske akte, ker je bila podana pobuda, da se na tem območju
urediti turistični center. Ureditev turističnega centra je odvisna od zainteresiranosti
investitorjev s področja gospodarstva.
Direktor obrazloži, daje NRP vedno zastavljen nekoliko višje od potenciala občine. Uvrstitev
v NRP je znak za aktivacijo, ki je sestavljena iz lastnih virov občine in drugih virov. In prav
projekti, ki niso sofinancirani iz drugih virov včasih rabijo več časa za realizacijo. Kljub temu,
da ima Občina Sevnica možnost kreditnega potenciala, je potrebno čakati na razpise, ki se v
bližnji prihodnosti pričakujejo in skrbeti, da bo na zalogi dovolj lastnih virov za financiranje.
Edvard Jankovič sprašuje, če je planirana ureditev protipoplavnega nasipa pri osnovni šoli.
Župan odgovori, da se zaveda problema povodenj, in da sta Občina Sevnica in KS Krmelj
velik posrednik pri načrtovanju (Direkcija RS za vode trenutno na območju KS Krmelj rešuje
dva problema). Večkrat pa nastane težava za neuspešno realizacijo projektiranih rešitev
pridobitev lastnikov zemljišč. Za reševanje težav poplavnega območja pri osnovni šoli
Direkcija RS za vode ve in se predvideva delno nasip, delno poglobitev struge.
Edvard Jankovič izpostavi da stara osnovna šola nima zagotovljenega delujočega hidranta.
Župan pove, da že tretje leto poteka program pregleda hidrantnih omrežij na območju Občine
Sevnica s strani Gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.
V nadaljevanju spregovori Rado Kostrevc, član občinskega sveta, ki pove, da že dolgo
spremlja dogajanje v krajevni skupnosti Krmelj in se zaveda, da nekateri projekti potrebujejo
za dokončno realizacijo veliko časa. Smiselno je, da se nekateri projekti prestavijo v
kasnejše obdobje, sploh če se ve, da so pričakovani tuji viri financiranja. Ko je nastopil kot
član občinskega sveta v obdobju 2018-2022 je dobro prebral vse programe političnih strank
in ugotovil, da so v ključnih projektih enake. Realizacijo programov bo pozorno spremljal in
poskušal povezovati krajevno skupnost z občino s predajanjem pobud krajanov. Na člane
sveta apelira, da kljub različnim pogledom, ne odstopajo od osnovnih usmeritev, ki so
povezane tudi z zgodovino kraja. Velik izziv za kraj je reševanje stanovanjske problematike.
Pri realizaciji projektov vidi veliko moč v povezovanju KS Krmelj s sosednjima krajevnima
skupnostnima, saj je potrebno pri uresničevanju dolgoročnih ciljev gledati na širše območje.
V občini Sevnica je razvojni ciklus prinesel neko raven, na kateri pa se ne sme obstati. Poleg
dnevnih operativnih nalog je potrebno strmeti k dolgoročnemu razvoju celotne krajevne
skupnosti (reševanje namembnosti stare osnovne šole, kompleksa ureditev pri novi osnovni
šoli, priključek tretja os,... ).
Pove, da je bil pogost gost na sejah sveta KS v preteklem mandatu in da bo to nadaljeval
tudi v prihodnje. Na člane sveta apelira, da sprotno podajajo pobude, ki jih bo poskušal
reševati s podporo ostalih članov občinskega sveta.
Tudi župan pove, da je potrebno slediti ciljem in delati na tem, da se le-ti ne odmikajo.
Rado Kostrevc v nadaljevanju sprašuje, če je bil opravljen ogled terena glede na projektne
pogoje in ali drži informacija o zagotovitvi pristajalne steze za helikopterje.
Župan pove, da je bil za pristajalno ploščad interes vojašnice Cerklje, zato je prostor za
katerega bo skrbela Občina Sevnica predviden za pristajalne namene.
Ob 19.23 odidejo Rado Kostrevc, župan in direktor.

4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018
Predsednica predstavi gradivo zaključnega računa za leto 2019. Člani sveta so gradivo
prejeli skupaj z vabilom in nanj nimajo pripomb.
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SKLEP:
Svet KS Krmelj se je seznanil z dokumenti zaključnega računa 2018 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
5. Pregled vlog in dopisov
Predsednica članom sveta predstavi prispele vloge in dopise, ki so bili prejeti na sedež
krajevne skupnosti oz. na elektronski naslov.
Prvo predstavi ustno pobudo oz. opazko, da je del javne poti od Bana do Dobnika precej
pogreznjena in predstavlja na določenem delu zelo slabo prevoznost. Dokončno rešitev se
poda na naslednji seji sveta KS, ko bo pridobljena tudi pisna vloga.
O vlogi razpravljajo vsi člani sveta, ki so mnenja, da je potrebna začasna urgentna ureditev
predmetnega dela poti. Detajlno investicijsko vzdrževanje se bi urejalo vzporedno z gradnjo
čistilne naprave. Potrebno se je dogovoriti, kako se bo določil kriterij soudeležbe krajanov pri
investicijskem vzdrževanju javnih poti na območju KS Krmelj in morebitni pomoči Občine
Sevnica.
Predsednica članom sveta predstavi skico umestitve travnatega igrišča (Zavod za varstvo
narave ne dovoli začetno predlagano umestitev).
Vaščani Hinjc so podali pobudo za ponovno postavitev protipožarnega hidranta v Hinjcah. Pri
popravilu okvare hidranta v letu 2017 se je uničil betonski jašek in hidrant. V razpravo se
vključi Edvard Jankovič, ki kot predsednik PGD Krmelj dobro pozna problematiko.
Odstranjen je tudi hidrant pri stari osnovni šoli in v naselju Gabrijele. Komunali Sevnica se bo
predlagalo, da se v prvi fazi vzpostavi stanje na število hidrantov, ki so že bila. Ostali člani
sveta predlagajo, da stanje hidrantnega omrežja predstavi vsem članom sveta.
S strani lastnikov parcel – vinogradov in stanujočih – odcep iz lokalne ceste LC 372381
Gabrijele – Veliki Cirnik do parcele št. 886/4 k.o. Pijavice je na sedež KS Krmelj prispela
prošnja za finančno pomoč pri asfaltiranju ceste. Dolžina potrebne asfaltacije je cca 200 m.
Člani sveta razpravljajo o kategorizaciji cest in pogojih za ureditev poti ter o načinu izvedbe
finančne konstrukcije. Referentka za KS pove, da je najbolj transparentna rešitev izbira
izvajalca preko javnega razpisa s predhodno izdelanim popisom del. Naročilo za asfalte se
oddaja preko izbranega izvajalca, ki je izbran po predhodnem razpisu, ki ga izvede Občina
Sevnica (lani je bilo to podjetje Komunala d.o.o. Sevnica). Pobudo krajanov se predstavi
pristojnim službam Občine Sevnica.
Po elektronski pošti je bila prejeta prošnja za sanacijo uničenega dovoza do stanovanjske
hiše na naslovu Hinjce 11. Dovoz se je uničil pri obračanju tovornih vozil in delovnih strojev
ob urejanju ceste Hinjce – Goveji Dol.
Člani sveta se strinjajo, da se dovoz sanira.
Ribiška družina Sevnica, Zavratec 34, p. Studenec je poslala vlogo možnosti donacije
gramoza za ureditev dovozne poti do ribnika v Krmelju in ureditev parkirnega prostora pred
ribiško kočo. Poteka razprava, kjer sodelujejo vsi člani sveta. Predsednica je mnenja, da je
potrebna večje sodelovanje ribiške družine in krajevno skupnostjo. Predlaga se sestanek s
predstavniki ribiške družine in predstavnikom članov sveta KS, predstavniki Zavoda za
varstvo narave in ureditev sprehajalne steze.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je obravnaval prispelo vlogo in sklenil, da se Ribiški družini Sevnica
odobri 2 kamiona peska.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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Prebivalec stanujoč na naslovu Gabrijele 51 prosi za pomoč pri vzdrževanju makadamske
poti, ki je je zaradi posledic zime utrpela posledice (grbine, luknje, blato).
SKLEP:
Svet KS Krmelj je obravnaval prispelo vlogo in sklenil, da se za uredite makadamske
poti odobri 1 kamion peska.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Vaščan Vrhka (KS Tržišče), ki je vedno sodeloval pri vzdrževalnih delih v samofinanciranju in
tudi predlagal izvedene sanacije ceste Hinjce – Vrhek, je podal prošnjo za pomoč pri sanaciji
poškodb ceste oz. neutrjenih bankin ob poti Hinjce – Goveji Dol – Vrhek.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je obravnaval prispelo vlogo in sklenil, da se za ureditev bankin odobri
1 kamion peska.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Po elektronski pošti je bila prejeta vloga krajana, ki prosi za pomoč pri obnovi cestišča do
hišne številke Krmelj 5. Cestišče je močno poškodovano zaradi transporta lesa iz bližnjega
gozda.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je obravnaval prispelo vlogo in sklenil, da se za ureditev cestišča
odobri 1 kamion peska.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
V nadaljevanju predsednica poda informacija, da je potrebna zamenjava dotrajane peči v
kulturni dvorani. Sama je pridobila ponudbo ponudnika MKT Radej d.o.o. iz Sevnice. Po
končani razpravi se člani sveta dogovorijo, da se pridobijo še dodatne ponudbe, ki se jih
predstavi pristojnim službam Občine Sevnica.
6.Razno
Predsednica predstavi kartico odprtih terjatev za uporabo mrliške vežice in plačila grobnin.
Glede slednjega se bo posvetovala s predhodno predsednico. Zadeva se bo obravnavala na
naslednji seji sveta KS.
Predsednica poda informacije o organizaciji čistilne akcije, ki bo 30.3.2019. Obveščanje
krajanov bo potekalo z letakom razposlanim krajanom preko nenaslovljene direktne pošte. V
nadaljevanju člani sveta razpravljajo o načinu organizacije in pogostitve sodelujočih krajanov.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je prejel sklep, da se za namen čistilne akcije iz proračuna KS Krmelj
nabavijo zaščitne rokavice, sendviči in voda v plastenkah.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Predsednica pove, da je bil na Občino Sevnica naslovljen dopis – pisni predlog za
prestavitev treh skulptur in odstranitev dotrajanih tlakovcev v parku. Vagon se prestavi na
rondo. Potreben je pregled nedelujoče fontane in najti rešitev za popravilo.
Predsednica izpostavi težavo sušenje perila prebivalcev večstanovanjskih objektov na
območju javnih površin. Slednje negativno vpliva na izgled kraja. Podana je pobuda za
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ureditev skupnega prostora za namen sušenje perila. Po razpravi člani sveta predlagajo, da
se težava predstavi upravljavcu objektov, ki bi ustrezno obvestil stanovalce.
 Ob 20.30 odide Simonca Žaja. Na seji prisotnih 6 članov sveta.
Ker je na pokopališču težava pri odvodnjavanju, je potrebno le-to potrebno urediti. Predlaga
se pridobitev ponudb za izvedbo drenaže v cca 40 m.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je prejel sklep, da je potrebno urediti na pokopališču ustrezno
odvodnjavanje.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Krajevna skupnost potrebuje nov komplet zastav. Predsednica je dogovorjena s svetovalko
župana, da Občina Sevnica sofinancira nakup (zastavo Občine Sevnica). Zastavo evropske
unije, zastavo RS Slovenije in žalno zastavo nabavi KS Krmelj iz svojega proračuna. Ker je
predsednik PGD Krmelj podal željo o novih zastavah, s katerimi bi upravljalo PGD Krmelj, se
člani sveta strinjajo, da se odobri nakup dodatnega kompleta. Cena zastave po komadu je
15,00 EUR.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je prejel sklep, da se nabavi 2 kompleta zastav.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Predsednica izpostavi dogovor glede čiščenja dvorane. Za čistočo in urejenost dvorane bo
skrbelo Društvo Svoboda Krmelj.
SKLEP:
Svet KS Krmelj je sprejel sklep, da se Društvu Svoboda odobri dodatna sredstva v
obliki dotacije za delovanje v znesku 500,00 EUR, ker je društvo sprejelo obvezo za
skrb in čistočo prostorov kulturne dvorane. Znesek se nakaže na transakcijski račun
društva dvakrat letno skladno z odredbo predsednice sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Predsednica pove, da je bilo na objektu KS izvedeno čiščenje žlebov in popravilo strehe.
Strošek bo cca 100,00 EUR. Pričakuje se prejem računa za izvedbo zimske službe.
Seja je bila zaključena ob 20:40.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS
Klementina Žvar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj
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