Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52

8296 Krmelj
Številka: 031-0005/2020
Datum: 30.9.2020
ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v sredo 30.9.2020, ob 18. uri, v kulturni dvorani Krmelj
Prisotni člani sveta:
Marta Karlič, Gregor Zabukovec, Edvard Jankovič, Iztok Fister, Klementina Žvar.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek referentka za KS.
Odsotni:
Jure Zorc, Simonca Žaja.
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 7. redne seje sveta z dne 24.7.2020,
3. Predlog finančnega načrta za leto 2021,
4. Organizacija praznika krajevne skupnosti Krmelj in obravnava predlogov za prejemnike
priznanja KS Krmelj,
5. Tekoče aktivnosti, pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 5 članov Sveta Krajevne skupnosti Krmelj. Svet Krajevne skupnosti
Krmelj je sklepčen.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je sprejel predlagani dnevni red za 8. redno sejo Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta z dne 24.7.2020
Predsednica člane sveta seznani, da se bo pri graščini pričelo z aktivnostmi urejanja
kanalizacijskega sistema.
V nadaljevanju predsednica izpostavi obnovitev balinišča v Krmelju in poda vsebino v razpravo
članom sveta, glede ureditve in možne prestavitve lokacije prostora za balinanje. V razpravi so
člani različnih mnenj (ohranitev na obstoječi lokaciji, prestavitev v športni park). Po razpravi so
ugotovili, da je najbolj primerna rešitev obnova balinišča na obstoječi lokaciji.
Predsednica predlaga članom sveta, da se na naslednjo sejo povabi direktorico Zdravstvenega
doma Sevnica, ki bi podala vizijo ureditve oz. razširitve zdravstvene postaje v Krmelju.
Predsednica člane sveta seznani, da je bila na sestanku na Občini Sevnica, kjer je bila
seznanjena, da se bo v proračunskem letu 2021 izvedla sanacija električne napeljave v kulturni
dvorani.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo o ureditvi korita. Prioritetno bi bilo urediti izgled korita do
1. novembra 2020. Vsi člani sveta so za izvedbo akcije. V spomladanskih mesecih prihodnjega
leta pa bo potrebno pristopiti h konkretni sanaciji, da bi se vzpostavila tudi pretočnost vode.
Predsedujoča da na glasovanje potrditev zapisnika 7. redne seje sveta z dne 24.7.2020.

SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
z dne 24.7.2020 ni. Zapisnik 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj je potrjen.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
Ad3
Predlog finančnega načrta za leto 2021
Člani sveta so prejeli finančni načrt kot gradivo skupaj z vabilom. Predsednica predstavi
načrtovane prihodke, ki znašajo 27.656,76 ter načrtovane odhodke po posameznih kontih, kar je
razvidno iz spodnje tabele.
PREDLOG
PP Konto
Opis
2021
1
2
3
4
PRIHODKI
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
LOKALNA SAMOUPRAVA

27.656,76
300,00
4.574,73
22.782,03

27.656,76
11.176,35

Dejavnost občinske uprave

11.176,35

Administracija občinske uprave

11.176,35

2

60020

Administracija -KS Krmelj

1.497,78

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

1.187,78

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.858,57

402200

Električna energija

2.100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.358,57

402203

Voda in komunalne storitve

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

0,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0,00

60023

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

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13021
402503

18020
412000

18021
402500

170,00
140,00

400,00

5.820,00
500,00
4.500,00
20,00
800,00

13.180,41

Cestni promet in infrastruktura

13.180,41

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.180,41

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

13.180,41

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13.180,41

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.300,00

Programi v kulturi

3.300,00

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

1.000,00

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

1.000,00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

Predsednica izpostavi pobudo, da bi krajevna skupnost sodelovala z občinsko upravo pri ureditvi
parkirišča v Gabrijelah, ki je nujno potreben. Na izpostavljeno pobudo med člani sveta poteka
razprava, ki menijo, da bi moral biti projekt ureditve parkirišča večinski projekt Občine Sevnica.
O konkretnih predlogih za realizacijo finančnega načrta 2021, se bodo pogovarjali na naslednji
seji sveta KS.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj se je na svoji 8. redni seji dne, 30. 9. 2020 seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica,
da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
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Ad4
Organizacija praznika krajevne skupnosti Krmelj in obravnava predlogov za prejemnike
priznanja KS Krmelj
Predsednica pozove člane sveta k podajanju pobud glede organizacije praznika KS Krmelj, ki bo
zaradi nastale situacije zaradi Covid-19 zelo okrnjen. Predlagana je obeležitev praznika s
krajšim kulturnim programom OŠ Krmelj. Povabljeni bi si ogledati razstavo Dolenjskega muzeja
ter izbrana dela Ane Hočevar v novi galeriji. V nadaljevanju člani sveta razpravljajo o možnosti
realizacije tradicionalnega pohoda ob prazniku KS. Člani sveta se dogovorijo, da se zaradi
spreminjanja ukrepov NIJZ še sprotno dogovarjajo okrog realizacije obeležitve praznika KS.
Ad5
Tekoče aktivnosti, pregled prispelih vlog
PGD KRMELJ – vloga za finančno podporo pri nabavi gasilske opreme.
SKLEP:
PGD Krmelj se odobri 1.000,00 EUR finančne pomoči pri nabavi gasilske opreme. Za
morebitno dodatno finančno pomoč se razpravlja na naslednji seji sveta glede na
preostala razpoložljiva finančna sredstva.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
Predsednica člane sveta seznani, da je s strani teniške sekcije posredovana pobuda o širitvi
tenis igrišča tako, da bi se prestavilo igrišče za igranje odbojke na mivki. Predsednica predlaga,
da društvo članom sveta KS Krmelj predstavi namen razširitve.
Po elektronski pošti je prispela prošnja mladine Krmelja, ki prosijo, da se odbojkarsko uredi z
navozom mivke, da bo primerno za uporabo.
SKLEP:
Svet KS Krmelj sprejme sklep, da se igrišče uredi za uporabo v spomladanskem času v
letu 2021.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
Matej Končina je po elektronski pošti poslal obvestilo o dveh poškodovanih jaških z slikovnimi
prilogami, ki predstavljata nevarnost za pešce.
KS uredi poškodovane jaške v prihodnjih dnevih.

Ad
Razno
Marta Karlič pove, da imajo postopke pridobivanja glede asfaltacije poti na Stražberku v izmeri
cca 230 m v zaključni fazi. Pridobljene so ponudbe za vsa potrebna dela na omenjenem odseku.
Predsednica pove, da se običajno realizacija asfaltacije ceste ureja v sofinanciranju krajanov,
krajevne skupnosti in lahko tudi Občine Sevnica. Marta Karlič bo ponudbe predstavila županu in
ga povprašala glede možne finančne konstrukcije realizacije asfaltacije.
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V nadaljevanju Marta Karlič sprašuje glede javne razsvetljave na Stražberku. Predsednica pove,
da je bila težava že izpostavljena. To je svetilka, ki nima možnosti priklopa na javno električno
omrežje. Svetilka je solarne izvedbe in stane cca 2.000,00 EUR. Zadevo bo izpostavila pristojni
na Občini Sevnica Luciji Herlec, ki bo prišla na ogled terena zaradi ureditve kanalizacijskega
omrežja v Krmelju, ki je dotrajan in nima določenega upravljavca. S strani Občine Sevnica se
predlaga, da le-tega prevzame v upravljanje Javno podjetje Komunala d.o.o., kar pomeni, da je
potrebno obstoječi sistem podrobno pregledati. Člani sveta razpravljajo o funkcionirati
kanalizacijskega sistema, kaj to finančno predstavlja za krajane. Predlaga se, da po opravljenem
ogledu kanalizacijskega sistema pristojni članom sveta predstavijo možne rešitve na eni izmed
naslednjih sej sveta KS.
Predsednica je bila na sestanku z direktorjem Elektro Celje, PE Krško s katerim sta se
dogovorila, da se kablira del območja od Krmelja proti Hinjcam. Sama se bo zavzela in pridobila
potrebne služnosti krajanov, ki tangirajo zemljišče načrtovanega kabliranja.
Na izpostavljeno problematiko predsednice glede velike porabe električne energije v kulturni
dvorani med člani sveta poteka razprava, ki so različnega mnenja. Poraba se jim zdi velika
zaradi dejstva, da v letu 2020 niso potekali kulturni in družabni dogodki. Prostore so uporabljali
člani društva Apolon, ki so si vadbeni prostor verjetno ogrevali z električnimi radiatorji in skupina
mladih, ki se občasno družijo v kiudru. Predsednici je sporno tudi to, ker fantje niso registrirani
kot društvo ali sekcija. Člani sveta podajo predlog, da se registrirajo kot sekcija, ki bo dejavna na
območju KS Krmelj. V bodoče je smiselno, da se razmerje uredi tudi formalno z najemno
pogodbo, ki bo definirala tudi hišni red. Glede porabe električne energije obstaja tudi možnost
montaže odštevalnega števca.
 Ob 19.45 sejo zapusti Iztok Fister.
Seja zaključena ob 19.50 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Klementina Žvar
Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
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