KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
12. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 25.02. 2013 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik, Vojko
Kos, Renata Osrajnik, Borut Papež ( prišel k 4. Točki DR)
Odsotni člani Sveta: Janez Mirt - opravičeno
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Srečko Ocvirk – župan
Občine Sevnica, Zvone Košmerl - direktor Občinske uprave, Jasmina Veselinovič - referentka za
krajevne skupnosti
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik- članica občinskega sveta, Rado Kostrevc- član
občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 7 članov Sveta. Svet je sklepčen.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Člani Sveta na zapisnik niso imeli pripomb

SKLEP: Potrjuje se zapisnik 11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 3
Obravnava dokumentov zaključnega računa za leto 2012
Predsednica je člane seznanila z realizacijo finančnega načrta za leto 2012. Ker je prišlo na
določenih kontih do presežkov je predsednica izdala na podlagi 7. Člena Odloka o rebalansu B

Občine Sevnica za leto 2012 ( Uradni list RS , št. 74/12) SKLEP O PRERAZPOREDITVI
PRAVICE PORABE MED KONTI. Predsednica je člane seznanila z Poslovnim poročilom za
leto 2012 in Računovodsko pojasnilo k bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter
prilogam k izkazu.
SKLEP: Svet KS Krmelj se je na 12. Redni seji seznanil z dokumenti zaključnega računa KS
Krmelj za leto 2012 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 4
Informacija in razprava o razvojnih projektih ter načrtih Občine Sevnica za področje KS
Krmelj in OPN

Predsednica KS Krmelj, Slavica Mirt predstavi problematiko in pobude, ki jih je svet obravnaval
na prejšnji seji. Zaradi neustreznega ustavljanja šolskega avtobusa v Krmelju je bila dana pobuda
za umestitev avtobusnega postajališča iz smeri Šentjanža na mestu stare bencinske črpalke. Podan
je bil tudi predlog za izvedbo deratizacije na kanalizacijskem omrežju. Komunalo Sevnica se
obvesti o potrebni zamenjavi počenih kanalizacijskih pokrovih na pločnikih v Krmelju.
Župan pove, da je namen današnjega obiska dvosmerna komunikacija med svetom krajevne
skupnosti in predstavniki občine Sevnica ter seznaniti se z aktualno problematiko in investicijskimi
aktivnostmi v posamezni krajevni skupnosti.
Župan in direktor občinske uprave seznanite prisotne s področji, ki se najbolj dotikajo delovanja
krajevne skupnosti:
- Občina je proračunsko leto 2012 solidno zaključila in postavila za leto 2013 realen proračun
na podlagi znanih prihodkov. V fazi priprave je načrt razvojnih programov za obdobje 2014
– 2020, ki daje možnosti pridobitve zunanjih virov financiranja. Občina je na razpis
energetske sanacije objektov, ki vključuje obnovo ovoja stavbe, prijavila tudi osnovno šolo
Krmelj.
- Na območju krajevne skupnosti so urejene športne površine, za katere krajevna skupnost in
društva vzorno skrbijo in jih uporabljajo.
- Odbor za stanovanjske zadeve je podprl odločitev o prodaji dveh objektov v Koloniji –
Krmelj 54a in Krmelj 56, kar je objavljeno tudi na spletni strani občine. Za objekt Krmelj
56 je smiselno, da se poruši in pridobi dodaten prostor ter razširi dostop do Kolonije 54. Za
objekt Krmelj 88, t.i. novo hišo ni bilo priglašenega interesa za odkup, zato se ob objavi
primernega razpisa, pripravi dokumentacija in objekt prijavi na razpis za energetsko
sanacijo.
- Občina je naročila dve avtobusni postajališči za postavitev na obstoječih avtobusnih
izogibališčih. Krajevna skupnost pa se mora opredeliti glede ureditve zelenega dela in
sečnje dreves na tem delu.
Občina bo v sodelovanju s krajevno skupnostjo pristopila k rešitvi neustreznega ustavljanja
šolskega avtobusa - pri Mercatorju pred krožiščem iz smeri Šentjanža in za mostom pred
krožiščem iz smeri Gabrijel. Preučiti je potrebno možnost umestitve avtobusnega
postajališča na lokaciji bivše bencinske črpalke.
- Kanalizacijsko omrežje v Krmelju je bilo predano v upravljanje Komunali Sevnica.
Trenutno je v teku priprava novelacije Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
območju občine Sevnica. Za potrebe čiščenja odpadnih voda je v načrtu izgradnja ČN v
Krmelju, poleg že zgrajene RČN Bazga v Gabrijelah. Na območjih, kjer gre za razpršeno
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gradnjo se predvideva gradnja MČN, za katere je na spletni strani občine objavljen razpis za
sofinanciranje.
Pokopališka in pogrebna dejavnost na pokopališču v Grabijelah tečeta na primeren način.
Upravljavec pokopališča si mora prizadevati k izpolnitvi zakonskih obveznosti, ki izhajajo
iz opravljanja te dejavnosti (vzpostavitev katastra grobov).
Gradnja sekundarnega širokopasovnega omrežja in vgradnja hišnih omaric na območju KS
Krmelj se bo nadaljevala v letošnjem letu. Na omrežje bodo naprej priključene rdeče pike in
nato predvidoma v drugi polovici leta modre pike. Ponudniki storitev po optičnem omrežju
so trije – Amis, SiOL in lokalni ponudnik Zavod kabelske TV, ki bodo v sodelovanju z
občino izvedli javne predstavitve svojih storitev po posameznih krajevnih skupnostih.
Poraja se vprašanje glede delovanja obstoječega kabelskega omrežja, katerega upravljavec
je Šalamon.
Župan predlaga, da se skliče ožji sestanek s sedanjim upravljavcem, kjer se skuša najti
formalno pravilno pot za nadaljnje delovanje.
V sklopu zunanjih ureditev pri cerkvi v Gabrijelah se sočasno pristopi k izgradnji škarpe in
pločnika ter preuči možnost umestitve dodatnih parkirnih mest za potrebe pokopališča pod
novim delom.
Decembra je bil sprejet občinski prostorski načrt, v katerem so umeščene dodatne zazidalne
površine, tako za stanovanjsko kot poslovno gradnjo, rekreacijske površine, … Sprejet
dokument pa ne rešuje lastništva parcel, ki so predvidena za umestitve novih objektov v
prostor, zato bo potrebno v prihodnje tesno sodelovanje z lastniki zemljišč.
V sklopu stanovanjske gradnje je odprta možnost za zasebnike za gradnjo objektov, ki bi
bili primerni za bivanje tujcev, ki niso naši občani, a so zaposleni pri domačih podjetjih
(npr. v Inkosu).
Pri vrtcu v Krmelju bodo ob ugodnih vremenskih razmerah urejena parkirna mesta.

Predsednica, Slavica Mirt in člani sveta izpostavijo sledeča vprašanja in problematiko v KS
Krmelj:
1. Podano je vprašanje v zadevi umestitve zbirnega centra za odpadke v Krmelju in primernost
lokacije. Župan poda odgovor, da gre za 5 kamionskih zabojnikov za ločeno zbiranje
kosovnega odpada. V kolikor ima krajevna skupnost drugo lokacijo, so predlogi dobrodošli.
Pove, da bo Komunala Sevnica v letošnjem letu v večja naselja postavila dodatne zabojnike
po gospodinjstvih za ločeno zbiranje embalaže. Cene komunalnih storitev bo potrebno
uskladiti z novim pravilnikom, vendar bistvenih sprememb v cenah ne bo.
2. V Gabrijelah je formiran gradbeni odbor za obnovo cerkve, katerega predsednik je Janez
Močan. Krajani so zavzeti za obnovo cerkve, ki je potrebna prenove, in za umestitev
dodatnih parkirnih mest, zato računajo tudi na finančno podporo s strani krajevne skupnosti.
3. Podana je pobuda, da se rekreacijske površine in pešpoti nadgradijo še s turistično ponudbo
v povezavi z rudnikom in da umestitev zbirnega centra za odpadke na predlagani lokaciji ni
primerna.
4. Podana je pobuda, da se v sklopu sanacije ceste Tržišče – Krmelj pristopiti tudi k izgradnji
kolesarske steze in hodnika za pešce ob obstoječi cestni trasi.
5. Podano je vprašanje glede stališča občine pri ukinjanju manjših šol. Župan pove, da občina
celovito pristopa k energetski sanaciji šolskih objektov, zato ukinjanje obstoječih lokacij ni
težnja občine.
6. Podana je pobuda za postavitev ekološkega otoka na relaciji Gabrijele – Veliki Cirnik.

7. Na vodovodnem sistemu Barjan je potrebno vgraditi širše dimenzije cevi, kar je naloga
Komunale Sevnica.

8. Realizirati je potrebno dogovor z lastnikom zemljišča Nolimal iz Gabrijel (neodplačen
odstop zemljišča za potrebe vrisa ceste v javno dobro v zameno za rušitev dotrajanega
objekta ob navedeni cesti).
9. Podano je vprašanje glede reklamacije škarp ob pločniku na cesti proti Šentjanžu. Župan
predlaga, da krajevna skupnost na občino dostavi slikovno gradivo Robertu Kašetu in se
skupaj poiščejo možne rešitve sanacije.

Ad 5
Informacija o dogajanju »Kolonija 54«
Predsednica je člane seznanila z cenitvijo osnovnih sredstev in opreme v lokalu »Kolonija 54«
Člani se strinjajo, da je cena za restavrirana vhodna vrata in centralno peč (gorilec in cisterna 1000
l) previsoka. Potrjuje se cena za vrata 700 Eur in za peč 200 Eur. Za ostala osnovna sredstva in
opremo se potrjujejo cene kot so navedene v cenitvi. Najemnici Meliti Škrajnar se odpiše 1870,00
Eur od odprtih terjatev, razliko mora najemnica plačati.

SKLEP: Najemnici lokala »Kolonija 54« se prizna 1870,00 Eur vrednosti osnovnih sredstev
in opreme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
.

Ad 6
Razno
- popravilo oz. zamenjava poškodovane strešne kritine na poslovilni vežici v Gabrijelah
- preveriti vzroke za zelo visok račun za porabljeno električno energijo v poslovilni vežici

Seja je bila končana ob 20.15. uri.

Zapisal:
Dušan Močnik

Predsednica:
Slavica Mirt

