KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
11. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 18.12. 2012 ob 17. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik, Vojko
Kos, Janez Mirt, Renata Osrajnik
Odsotni člani Sveta: Borut Papež
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Rado Kostrevc- član
občinskega sveta
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik- članica občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 8 članov Sveta. Svet je sklepčen.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
Razprava: - dogovoriti razmerje z dosedanjo najemnico lokala Kolonija 54 (Slavica Mirt, Rado
Kostrevc)
- od PGD Krmelj čakamo poročilo o pregledu hidrantov
- od pristojnih služb zahtevati namestitev že dogovorjenega ogledala pri Kranjc Andreju – Gabrijele
- od polagalcev optičnega kabla, ki so hkrati kopali tudi za novi vodovod Polje, zahtevati sanacijo
poškodb pri Bučar Gabrijele.
- od Komunale zahtevati zamenjavo neustreznih pokrovov na pločnikih
SKLEP: Zahtevamo, da se opisane pomanjkljivosti odpravijo v najhitrejšem času glede na zimsko
vreme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 3
Pregled Občinskega plana investicij na področju infrastrukture za področje KS Krmelj za
obdobje 2013-2016
Trenutno so v občinski dokumentih »Načrt razvojnih programov« predvidene naslednje investicije:
- kolesarska steza Krmelj-Tržišče v letih 2015, 2016 = 2x 125.000EUR= 250.000 EUR, lastna
sredstva
- most čez Hinjo v Krmelju leta 2015 = 300.000 EUR, od tega 240.000 EUR državnih sredstev
- ureditev ceste in pločnika skozi Gabrijele v letih 2014, 2015 in 2016 = 100.000
+100.000+120.000 EUR =320.000 EUR, od tega 250.000 državnih sredstev
- ureditev parkirišča in cestišča pri OŠ Krmelj v letu 2014 = 40.020 EUR, od tega 6.670 EUR
državnih sredstev
- zbirni center za odpadke Krmelj v letih 2014, 2015 in 2016= 125.188 EUR, lastna sredstva
- kanalizacija in čistilna naprava v letih 2015, 2016 = 662.000 EUR, od tega 442.000 državnih
sredstev
- OPPN Turistični center Krmelj leta 2016 = 20.000 EUR, lastna sredstva
- prenova denacionaliziranih stanovanj v letih 2014, 2015, 2016 in tudi kasneje = 433.459 EUR,
lastna sredstva
- poslovna cona Krmelj po letu 2016 = 417.293 EUR, lastna sredstva
Dodatne zahteve je občinski svetnik Dušan Močnik že 25.02.2011 občinskemu svetu dostavil:
- cesta in odvodnjavanje od gostišča Barbara proti graščini in navezava na glavno cesto
- cesta proti Klatnusu
- cesta proti Rabzelju
- cesta in javna razsvetljava od Jeriča proti Ermanu
- cesta in parkirišča pri blokih v gornjem delu Krmelja
- javna razsvetljava od mosta čez Hinjo proti Giovanettiju in še nekaj luči skozi gozd proti
Gabrijelam
- javna razsvetljava v gornjem delu Gabrijel proti Cirniku
- pokrito avtobusno postajališče na obeh straneh ceste Tržišče-Hotemež
Razprava:
-obstoječi NRP je star že nekaj let in se samo prestavlja realizacija
- nekatere potrebe so se v tem času spremenile, zato bi bilo potrebno stvari ponovno proučiti
- nujna prioriteta je cesta skozi Gabrijele (projekt že narejen, polovico plačala KS, polovico
občina)
- kolesarska steza ni prioritetna in se lahko prestavi na kasnejše obdobje
- predvideno parkirišče pri vrtcu – preučiti, če lahko obračajo tudi avtobusi
- predviden prostor za zbirni center na mestu bivše deponije ni najbolj ustrezen – najti še kakšno
drugo lokacijo
- s širšo razpravo uskladiti potrebo po popravilu denacionaliziranih objektov – graščina se ne sme
podreti, izdelati prioriteto sanacije stavb.
SKLEP: Z občinskimi službami ponovno proučiti NRP
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP: Pred sestankom z občinsko upravo proučiti še morebitne nove predloge in jih uskladiti na
seji Sveta. K razmišljanju povabiti tudi krajane

Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 4
Predlog za podelitev priznanj in Prešernovih plaket ZKU Sevnica
SKLEP: Predlagamo podelitev Prešernove srebrne plakete - Bastardi Francu za večletno
delo v različnih pevskih sestavih. Detajlno obrazložitev predloga pripravi Rado Kostrevc.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP: Predlagamo tudi podelitev priznanja ZKD - likovni sekciji pri DKŠD »Svoboda« za
že večletno izvedbo kiparske kolonije in razstav likovnih ustvarjalcev. Detajlno obrazložitev
pripravi Rado Kostrevc.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 5
Ponudba za najem prostora in opravljanje gostinske dejavnosti v športnem parku Krmelj
Berk Primož in Kostrevc Gašper sta dala pobudo, da bi v času športne sezone izvajala to dejavnost
na območju športnega parka.
Ideja je dobra, pred izvedbo je treba spoznati vse zahteve, ki jih mora izpolniti KS in katere
predlagatelja, dogovoriti odnos s tenisači (voda, elektrika)
Podati tudi ponudbo z mobilnim gostinskim objektom.
SKLEP: Nadaljevati aktivnosti.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
.

Ad 6
Razno
- neustrezno ustavljanje avtobusov (zjutraj pri Mercatorju pred krožiščem iz smeri Šentjanža,
popoldan takoj za mostom pred krožiščem iz smeri Gabrijel ( Močnik Dušan o nevarnosti že obvestil
Medobčinski inšpektorat, ki se bo povezal s Policijo
- stara bencinska postaja: ideja, da se tu uredi avtobusna postaja iz smeri Šentjanža
- proučiti, kako razredčiti drevje na površini za staro bencinsko postajo - ali narediti golosek in pustiti
samo lipo, ob Hinji pa smreke razredčiti. Na novo urediti park z nizkim grmičastim zasaditvam.
-preko Komunale se bo nabavila nova deska za pluženje pločnikov.
SKLEP: Urediti status javne kanalizacije. Komunala naj upravlja tudi z kanalizacijo, saj pobira
tudi vse dajatve
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

SKLEP: Potrjujemo donacijo osnovni šoli (36 EUR) za nakup ekološko pridelane marmelade
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti ( prisotnih 8)

- s Komunalo razčistiti, če je bila plačana voda odvzeta poleti iz hidrantov
- s Komunalo doreči postavitev hidranta pri Zabukovcu in popravilo neustreznih hidrantov v Krmelju
- s Srečkom Pavkovičem proučiti možnost organizacije koncerta
- potrebna je zamenjava ključavnic na vratih kulturnega doma
- ugotoviti v kakšnem stanju je ozvočenje, ki je bilo nabavljeno pri DKŠD Svoboda Krmelj
- pospravilo zapuščene žage Glušič – rok 30.06.2013.
- preučiti možnost izvajanja kmečke tržnice na lokaciji pred gasilskim domom
- komunali predlagati možnost izvedbe deratizacije

Seja je bila končana ob 19.15. uri.

Zapisal:
Dušan Močnik

Predsednica:
Slavica Mirt

