KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
KRMELJ 52
8296 KRMELJ
Številka: 0313-0009/2019
Datum: 24. september 2019
Zapisnik
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
z dne 24.9.2019, 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:
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Rado Kostrevc, član OS.
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.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta z dne 19.3.2019,
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2020,
Tekoče aktivnosti v letu 2019,
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 4. 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 3. redne seje sveta z dne 9.3.2019
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 3. redne seje Sveta KS Krmelj.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 3. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2020
Predsednica v uvodu pove, da so predvideni prihodki s strani Občine Sevnica skladno s
Sklepom o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2020 26.199,95 EUR in so
nižji kot v letu 2019. V finančnem načrtu za leto 2020 se ne načrtujejo prihodki iz pokopališke
dejavnosti skladno z navodili za pripravo finančnih načrtov KS za leto 2020, ki so bila prejeta
s strani vodje oddelka za finance. Posledično se izločijo tudi odhodki na postavki Upravljanje
in tekoče vzdrževanje pokopališč, saj bo skladno z odlokom 1.1.2020 prevzela upravljanje
pokopališč Komunala d.o.o. Sevnica. Prihodki od najemnine dvorane so ocenjeni glede na
dosedanjo realizacijo.
Predsednica poda finančni načrt v razpravo. V razpravi, kjer so sodelovali vsi prisotni člani
sveta, se predlog finančnega načrta spremeni pri programu 13 Promet, prometna
infrastruktura in komunikacije kjer so sredstva namenjena za tekoče in investicijsko
vzdrževanje cest. Na postavki 13022 Novogradnje cest KS Krmelj, konto 420402
Rekonstrukcije in adaptacije se predvidi 5.000,00 EUR. Na postavki 13021 Upravljanje in
tekoče vzdrževanje cest, kotno 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov pa ostane
razlika v znesku 7.698,31 EUR. Na vprašanje članice sveta Marte Karlič, ki je predstavila
predračun za asfaltacijo ceste na Stražberku, referentka za KS pojasni postopek javnega
naročanja za izbiro izvajalca. Predračun se bo predstavi tudi strokovnim občinskim službam
za izdelavo finančne konstrukcije za izvedbo investicije. Vloga za ureditev predmetne ceste
je bila predstavljena že v letu 2017.
SKLEP: Svet Krajevne skupnost Krmelj se je na svoji 4. redni seji dne 24.9.2019
seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2020 in predlagal občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
4. Tekoče aktivnosti v letu 2019
Predsednica članom pove, da je potrebna ureditev oz. asfaltacija na cestišču od gostišča
Barbara mimo blokov nazaj na državno cesto v izmeri 113 m. Člane sveta pozove k razpravi
oz. podajanju mnenj glede finančne udeležbe stanovalcev blokov k predlagani ureditvi. V
razpravi so sodelovali vsi člani sveta in podajali različna mnenja.
 19.00 se seji pridruži član OS Rado Kostrevc.
V razpravo se vključi tudi Rado Kostrevc, ki člane sveta seznani z dosedanjo prakso
sofinanciranja deležev v izgradnjo javne infrastrukture (50% krijejo stanovalci, 50% KS in/ali
Občina). Na koncu se člani sveta strinjajo, da se pripravi seznam stanovalcev in se jih prosi
za sofinanciranje izvedbe ceste v določeni višini oz. njihovih zmožnostih.
Iztok Fister bi želel videti poročilo o tem, kdo in koliko je plačal pri sanacije ceste Vrhek.
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SKLEP: Člani sveta sprejmejo sklep, da se uredi asfalt na cestišču od gostišča
Barbara mimo blokov nazaj na državno cesto v dolžini 113 m.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Predsednica omeni še nekaj zadev, ki bi se financirale iz tekočega proračuna in sicer:
ureditev bankin iz državne ceste proti blokom, Stražberk pod Brlogarjem, Kamenško pod
vodohranom in ureditev ceste pri Trafo postaji.
G. Rado Kostrevc predlaga pregled lokacije cesta na Kamenško, kjer se je udrlo cestišče.
Potrebno bo nasuti peska. Predsednica predlaga da se uredijo mulde, kar bi stalo približno
2000 EUR. Vsi se strinjajo.
Član Gregor Zabukovec sveta Zabukovec Gregor predlaga ureditev mulde v Gabrijelah
nasproti Kolenca. Predsednica bo dala pobudo Radu Gobcu.
G. Iztok Fister opozori, da je potrebno dokončati obcestno drenažo na Govejem Dolu.
5. Razno
Na začetku pohvali G. Kostrevc pohvali člane sveta KS, ki se udeležujejo sej. V nadaljevanju
članom sveta predstavi aktivnosti okrog graščine. Zavod za kulturno dediščino ne dovoli
preoblikovanje objekta. Sanacija objekta je ocenjena na vrednost 1.500.000,00 EUR. V
proračunu Občine Sevnica za leto 2020 je predvidena sanacija strehe v vrednosti 40.000,00
EUR. Predlaga, da se zavzame stališče, da se stari hiši porušita, graščina se uredi v
stanovanja.
V nadaljevanju predsednica predlaga, da si svet KS postavi prioritetne projekte za prihodnost
in sicer: ureditev graščine, postavitev čistilne naprave, obnova mostu čez Hinjo in avtobusne
postaje ter novogradnjo osnovne šole na eni lokaciji.
Predsednica pove, da je župan odobril nakup peči v kulturnem domu in obnovo balinišča, ki
pa naj bi bilo po mnenju članov sveta pokrito, da je primerno za tekmovanja.
Predsednica pove, da bo osrednja slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Krmelj
18.10.2019. Člane sveta pozove, da razmislijo o dobitnikih priznanj. Za podajanje predlogov
se bo obvestilo tudi delujoča društva v KS.
G. Kostrevc predlaga, da se pred krajevnim praznikom uredi okolica 3 spomeniških
obeleženj (Hinjce, Krmelj, Stražberk). Pove, da je spomenik v Hinjcah potreben obnove in
razloži, kako je bil obnovljen v preteklosti.
Predsednica v nadaljevanju predstavi plan ureditve kraja: zasaditev okrasnih jablan,
cigarovcev, lipe, odstranitev smrek pri zdravstvenem domu, ureditev stojal za perilo pri
blokih, prestavitev skulpture, naročiti striženje vej. Predsednica izpostavi tudi ciprese na
pokopališču, ki zasajene izven gabaritov grobov. Člani sveta so mnenja, da se ciprese
pustijo do pomladi. Potrebno pa je očistiti povezovalno pot in zagotoviti pesek.
Edo Jankovič pove, da bo PGD Krmelj nabavilo vozilo v vrednosti 72.000 EUR in potreben
agregat ter ga skrbi za izvedbo investicije, saj ni prostovoljnih donatorjev, s katerimi bi se
zagotovilo dovolj finančnih sredstev za izvedbo investicije. G.Kostrevc predlaga, da člani
sveta pripravijo vlogo, ki se naslovi na podjetje Inkos.
Predsednica, pove, da je prišla s strani krajanov pobuda za postavitev dveh javnih svetilk;
KS plača pripravo terena za postavitev svetilk.
Jure Zorc poda pobudo za postavitev javne svetilke pri Ferotehni.
Marta Karlič da pobudo za postavitev prometnega znaka pri Vidmarju (slepa ulica).
Predsednica pove, da je že dogovorjeno.
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G. Kostrevc izpostavi, da je cesta Hinjce-Kamenško postala zelo prometna in na poti sta dve
križišči, kjer velja desno pravilo. Njegovo mnenje je, da bi bilo iz vidika varnosti v cestnem
prometu potrebno vzpostaviti odnos s prometno signalizacijo.
V nadaljevanju je potekala razprava o knjižnici, bibliobusu in ozvočenju v dvorani.
SKLEP 1: Člani sveta potrdijo prestavitev skulpture iz območja med KZ in Inkosom na
lokacijo, kjer se nahajajo tudi ostale skulpture.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2: Svet KS Krmelj je sklenil, da se PGD Krmelj odobri prošnji za finančno
pomoč v višini 1.000 EUR za nakup vozila.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20:47.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS
Klementina Žvar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj
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