Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52
8296 Krmelj
Številka: 031-0005/2020
Datum: 11. 2. 2021
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v četrtek 11. 2. 2021, ob 18. uri, v Kulturnem domu Krmelj
Prisotni člani sveta:
Marta Karlič, Gregor Zabukovec, Edvard Jankovič, Iztok Fister, Klementina Žvar.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek referentka za KS.
Odsotni:
Jure Zorc (opr.), Simonca Žaja (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 8. redne seje sveta z dne 30.9.2020,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020,
4. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 – planirane aktivnosti v letu 2021,
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 9. 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 8. redne seje sveta z dne 30.9.2020
Zapisnik so člani sveta prejeli kot gradivo k vabilu na 9. redno sejo.
Predsednica poda zapisnik v razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
z dne 30.9.2020 ni. Zapisnik 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj je potrjen.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
Ad3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020
Člani sveta so prejeli dokumente zaključnega računa za leto 2020 kot gradivo skupaj z vabilom.
Predsednica poda gradivo v razpravo. V razpravi sta sodelovali predsednica in Marta Karlič.
Povzetek razprave:
Finančni načrt KS Krmelj ni bil realiziran v celoti (90,59 %) glede na postavljeni plan. Zaradi
epidemiološke slike v letu 2020 se niso mogle izvesti vse planirane aktivnosti. Glavna
neizvedena aktivnost predstavlja ureditev javne razsvetljave s postavitvijo petih javnih svetilk.
Sredstva se namensko prenesejo v proračunsko leto 2021. Pri pripravi finančnega načrta za leto
2022 je potrebno prevetriti proračunske postavke in jih podrobneje namensko utemeljiti. Za
delovanje krajevne skupnosti je s strani Občine Sevnica, glede na potrebe upravljanja
premoženja in nemotenega delovanja krajevne skupnosti, planiranih premalo sredstev. Na
vzdrževanju cestne infrastrukture je potrebno planirati večja vlaganja v tekoče vzdrževanje
javnih poti, saj je le-ta na posameznih odsekih dotrajana oz. poškodovana. Predsednica člane
sveta seznani, da so bili predsedniki na 2. seji sveta krajevnih skupnosti seznanjeni o
spremembi načina tekočega vzdrževanja javnih poti in skrbništvu varnosti na javnih poteh.
Najprimerneje je izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih poti prenesti na Javno
podjetje Komunala d.o.o.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj se je na svoji 9. redni seji dne, 11.2.2021 seznanil z
dokumenti zaključnega računa za leto 2020 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.

Ad4
Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 – planirane aktivnosti v letu 2021
Predsednica predlaga, da se z rebalansom sredstva, ki so ostala na poslovnem računu krajevne
skupnosti prenesejo na postavko tekočega vzdrževanja cest. Vsi prisotni se s predlogom
strinjajo.
Predsednica odpre razpravo o podajanju pobud glede izvajanja aktivnosti v proračunskem
obdobju 2021. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta.
Povzetek razprave:
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V letu 2021 je potrebno realizirati postavitev petih svetilk javne razsvetljave, ki so bile
predvidene v preteklem proračunskem obdobju.
Vezano na javno razsvetljavo je podana tudi pobuda za postavitev novih svetilk v Gabrijelah.
Ker so člani sveta mnenja, da obstajajo tehnične težave glede postavitve glede odjemnega
mesta, predsednica poda predlog, da se pobuda z argumenti predstavi pristojnim službam na
Občini Sevnica, ki bo strokovno ocenila opravičenost in zmožnost postavitve. Člani sveta
ocenjujejo, da se bo v prihodnosti povečalo število osnovnošolskih otrok, ki bodo čakali na
avtobusni prevoz. Predlaga se izdelava analize stanja in izdelavo finančne konstrukcije
predlagane ureditve.
Po opozorilu člana sveta Gregorja Zabukovca je potrebno javiti pristojnim službam za
zamenjavo oz. popravilo dveh jaškov na javni poti v Gabrijelah in sicer prvi je jašek v ulici, ki je
močno pogreznjen, jašek nasproti stanovanjskega objekta Polanc pa oddaja glasen ropot. Na
istem področju je tudi nujna ureditev bankin. Težava so še s tremi jaški na lokalni cesti pri Ribiču
in nasproti Žužka.
Iztok Fister poda opazko, da se cesta proti Kamenškem (Ogorelke) poseda zaradi plazenja. Pri
zidanici Flajs je potrebno zaradi posedanja cestišča izvesti na delu cestišča nasutje bankin.
Gregor Zabukovec na pobudo vaščanov predlaga navoz kamiona peska nasproti cerkve v
Gabrijelah, če bo lastnik zemljišča privolil v poseg.
Predsednica izpostavi težavo v Žužkovi dolini, saj je reka Hinja na določenem dela tako
spodjedla zemljo, da se je pot pogreznila. Zadevo je potrebno predstaviti ustreznim strokovnim
službam.
Predsednica predstavi potrebne aktivnosti na območju KS Krmelj:
- Podrtje nove hiše,
- Ureditev parkirišča nasproti zdravstvenega doma,
- Odstranitev smrek pri zdravstveni postaji,
- Balinišče – na področju, kjer je obstoječe balinišče je potrebno pravno urediti lastniška
razmerja, ali pa le-tega urbanistično prestaviti v športni park.
- Ureditev kolesarske poti
- Ureditev okolice blokov s primerno prometno ureditvijo,
- Ureditev manjkajoče javne razsvetljave,
- Ureditev učne poti,
- Obnova vhoda pri Božičevem hribu,
- Urbanistična ureditev športnega parka,
- Ureditev avtobusnih postaj,
- Sanacija poseda ceste na Barbari,
- Postavitev oglasnih tabel,
- Ureditev avtobusne postaje v Gabrijelah,
- Ureditev parkirišča pri Inkosu,
- Ureditev potrebne dokumentacije za most,
- Čiščenja jaškov,
- Aktivnosti okrog izgradnje čistilne naprave in ureditve kanalizacije
- Energetska sanacija kulturni dom,
- izračun kvote za proračun KS Krmelj,
- Popis hidrantov,
- Ureditev okolice bajerja,
- Pregled ureditve prometne signalizacije,
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Ureditev tornega koeficienta na lokalni cesti pod cerkvijo v Gabrijelah in na cesti Hinjce –
Križišče,
Ureditev nastale situacije pri stanovanjskem objektu Gabrič; zamašitev kanalizacije,
Ureditev Kolonije in skulptur se predvideva iz participativnega proračuna Občine Sevnica,
Proti Stražberku na lokalni cesti je potrebno urediti ograje in mulde,
Obžagovanje oz. ureditev lip,
Ureditev parkirišča za spodnjimi bloki, in s tem sprostitev zazidljivih parcel,
Kabliranje električnih kablov pod zemljo (področje graščina proti Hinjcem je predvideno
letos),
Razširitev teniških površin,
Spodbujanje urejanje pokopališča,
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.
Zasaditev brežine v Krmelju (brežina se je uredila)
Pitnik na igrišču (v letu 2020 se ni postavil).

Člani sveta so mnenja, da se seznam ustrezno uredi tudi po načinu financiranja določenih
aktivnosti ter se ga lahko predstavi Občini Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani, da je govorila z g. Robertom Kašetom okrog dejavnosti
izgradnje mostov. Konkretnega odgovora ni pridobila. Predlaga se organizacija sestanka, da se
projekt izgradnje mostu čez Hinjo predstavi lokalni skupnosti.
V izdelavi je tudi vodna študija, ki je predpogoj za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
novega šolskega objekta in urbanistične zasnove kraja.
Na predstavljeno Marta Karlič doda, da je nujno v letu 2021 izvesti asfaltacijo na Stražberku,
katera je že bila planirana v letu 2020. Predračunska vrednost ureditve poti z asfaltacijo znaša
19.166,00 EUR. Področje predlagane asfaltacije uporabljata dve stanovanjski hiši. Na tematiko
med člani sveta poteka razprava, predvsem o preteklem načinu financiranja podobnih ureditev.
Predsednica se obveže, da bo v roku enega tedna pridobila informacije od pristojnih služb
Občine Sevnica, glede možnosti sofinanciranja asfaltacije iz proračuna Občine Sevnica. Iz
finančnega načrta KS Krmelj se zagotovi 5.000,00 EUR sredstev. Sredstva bi prispevali tudi
krajani sami.
Predsednica meni, da je najbolj prioritetna ureditev pri Gabriču. Potrebno je pridobiti popise del
po predhodnem terenskem ogledu.

Ad5
Tekoče aktivnosti, pregled prispelih vlog
Točka ni bila obravnavana.
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Ad
Razno
Gregor Zabukovec sprašuje kako bo z ureditvijo korita do točke uporabnosti. Predlaga se ogled
terena s strani Komunale Sevnica, ki bi očistila izvir vode, ostale aktivnosti bodo realizirali v
lastni režiji.
Edvard Jankovič predlaga ureditev kandelabrov za zastave (predlaga za oceno vrednosti Papež
Zvoneta).
Gregor Zabukovec pove, da so krajani podali pobudo za postavitev omarice zraven hidranta v
njihovi ulici. Edvard Jankovič pove, da je to aktivnost, ki jo krajani realizirajo v lastni režiji.
Marta Karlič sprašuje kdaj bodo objavljeni stari zapisniki na novo postavljeni spletni strani.
Odgovor pridobi referentka za KS.
Predsednica izpostavi, da bo potrebno urediti popravek naslova sedeža KS. Pravi naslov je
Krmelj 54. Obvestiti pravno službo Občine Sevnica.
Predsednica bo uredila nazive odjemnih mest električne energije, ki jih plačuje KS Krmelj.
Seja zaključena ob 19.37 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Klementina Žvar
Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
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