KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
s srečanja predstavnikov KS Krmelj
dne 20.12.2010 ob 18. uri
v posebni sobi gostišča »Barbara« Krmelj
Prisotni člani Sveta KS: Slavica Mirt, Drago Berk, Janez Mirt, Renata Osrajnik,
Vojko Kos, Ana Kos, Dušan Močnik (tudi član Občinskega sveta)
Prisotni člani prejšnjega Sveta KS: Edvard Jankovič, Stane Hrovat, Berta Logar
Prisotni člani nadzornega odbora: Franci Kos, Gusta Mirt
Prisotni člani Občinskega sveta: Irena Dobnik, Rado Kostrevc
Prisotni prejšnji člani Občinskega sveta: Rudi Bec
Namen srečanja: Oris dogajanja v letu 2010 in potrebne nadaljnje aktivnosti
1. Predsednica Slavica Mirt je še enkrat spomnila na ključne izvedene naloge v letu
2010. Zahvalila se je vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi projektov.
2. Obnova ceste in izgradnja pločnikov v Gabrijelah
Na predvolilnem shodu v Krmelju je župan Srečko Ocvirk obljubil, da bo to ena
njegovih prioritet na področju infrastrukture v Občini Sevnica. V letu 2011 naj bi se
pripravila vsa dokumentacija in z gradnjo bi začeli v letu 2012.
3. Športne površine v Krmelju
Skupaj z županom, predstavniki ribiške družine in predsednico KS je bil opravljen
ogled možnih vlaganj v naslednjih obdobjih – župan zasnovo podpira.
Sava projekt Krško je naredil idejno rešitev na podlagi orto foto posnetka za celovito
podobo izgradnje športnega parka, ki po prvi projektantski oceni znaša 700.000 EUR.
Park vključuje izgradnjo 200 m atletske steze, 60 m tekaške steze, skakališče, met
krogle, rokometno igrišče , košarkarsko igrišče, tribuno za gledalce in igrišče za
odbojko na mivki. Kot prvo se predvideva izgradnja odbojkarskega igrišča. Urejanje
predvideva tudi izgradnjo 55 peščenih parkirnih mest. Trenutno je pri podjetju Girus
Brežice v fazi priprave geodetski posnetek, ki je potreben za izdelavo idejnega
projekta. V dogajanje je vključena tudi Ribiška družina Sevnica, ki namerava mali
ribnik poglobiti in zato uporabiti že podrto drevje za balote. KS Krmelj je
posredovala prošnjo za zaščito oz. za ohranjanje bogatega rastišča lokvanja – ta ima za
Krmelj simbolični pomen in ribiči so zagotovili, da se bo to rastišče ohranilo.
Narejena je bila tudi informativna ponudba za halo ( 44m x 20m) pri podjetju Armat.

Ta predvideva pokritje obstoječega asfaltnega igrišča. Ponudba predvideva dobavo in
montažo jeklene konstrukcije in strešne kritine, ter znaša 523.000 Eur.
V letu 2011 je za vlaganja v športne objekte predvidenih 15.000 EUR. Glede na
razpoložljiva finančna sredstva smo se odločili, da se ne prijavimo na razpis fundacija
za šport in da se športni park gradi fazno. To odločitev je odobraval tudi župan.
4. Financiranje Krajevnih skupnosti Občine Sevnica
Občinski svetnik Dušan Močnik je na seji Občinskega sveta že izrazil potrebo, da se
sedanji način financiranja KS spremeni, saj je v veljavi že od leta 1996, razmere pa so
se od takrat spremenile.
21.12.2010 bo ustanovna seja Svetov krajevnih skupnosti Občine Sevnica in na njem
bosta predsednica Slavica Mirt in podpredsednik Drago Berk postavila zahtevo o
oblikovanju novega Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti. Pričakovati je
odpor do vseh sprememb, saj je sedaj glavna osnova za dodelitev sredstev dolžina cest
in površina posamezne krajevne skupnosti. Krmelj po tem kriteriju že vsa leta dobiva
za KS Primož najmanj. Zahtevamo, da se naredi nov pravilnik, dobra osnova za
vrednotenje je npr. pravilnik v občini Krško, kjer se delijo sredstva za izvajanje
dejavnosti KS, za vzdrževanje cest, zelenic in igrišč, za kulturne in večnamenske
domove in za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
5. Sprememba kategorizacije javnih poti v KS
Na sestanku Svetov krajevnih skupnosti 21.12.2010 bo s strani Občine podana ideja.
Mi smo naš predlog javnih poti v naši KS že pred časom posredovali pristojnim
občinskim službam,(17.04.2007) vendar do sprememb še vedno ni prišlo.
6. Študija šolskih prevozov
V izdelavi je študija prevozov na relaciji Krmelj-Kamenško-Kamenica- KrižiščePolje – Mladetiče – Krmelj, zato je pomembno, da bodo vse te relacije priznane kot
javna pot.
7. Pogodba z javnim delavcem
Z občini oz. komunalo moramo preveriti pogodbo, po kateri se plačuje delo javnega
delavca v naši KS in po kateri se plačujejo tudi ostali stroški (obleka, regres, nagrade,
delovno orodje, sol za zimsko posipanje…) Ugotavljamo, da se sredstva delijo samo
za plačo javnega delavca in delovno obleko, sol, škropiva, delovna orodja,in gorivo je
do sedaj nabavljala KS sama.
8. Problem lastništva objektov in javnih površin v Krmelju
Na občini zahtevati popolno pojasnitev okrog lastništva nad objekti, ki so bili v
Krmelju zgrajeni z udarniškim delom ali s samoprispevki (npr. dom Svoboda,
zdravstveni dom, slačilnica na rokometnem igrišču, športna igrišča…). Po nekih
interpretacijah je vse to last Občine, ki pa v vzdrževanje le-tega ne namenja nič in je
vse na plečih KS. Nedopustno je, da bi bilo vse prepuščeno občini v milost in

nemilost, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da za sanacijo poškodb zaradi rudnika
Krmelj ni bil deležen prav nobenih sredstev.
9. Zdravstveni dom Krmelj
Vse tri krajevne skupnosti Krmelj, Tržišče in Šentjanž moramo od Občine Sevnica in
Zdravstvenega doma Sevnica zahtevati, da se zagotovi stalnost zdravnika v Krmelju,
zato je treba zagotoviti tudi ustrezno stanovanje!
10. Program »starejši za starejše«
Društva upokojencev Krmelj, Razbor in Tržišče so vključeni v občini Sevnica v ta
program, ki starejšim od 69 let omogoča bolj prijazno življenje. V KS Krmelj je
trenutno 136 krajanov.
11. Problem manjšega števila otrok v šoli Krmelj
Zaradi tega problema se obeta kombiniran pouk. Z ustrezno stanovanjsko politiko
cenejših stanovanj omogočiti mladim družinam naselitev v Krmelju.
Razmisliti o vzpodbudi družinam za sprejem rejništva.
Apelirati na občino, da pospeši izgradnjo obrtne cone v Krmelju, da bodo
zagotovljena nova delovna mesta.
12. Božiček v Krmelju
Na pobudo Dušana Močnika bo 23.12. Krmelj prvič obiskal Božiček na parkirnem
prostoru pred rondojem. Za čaj, kuhano vino, čokolade in bonbone poskrbijo KS,
Gostišče Barbara in Kmečka zadruga Sevnica.
Srečanje se je po zaključku uradnega dela ob 20. uri nadaljevalo s prednovoletnim
druženjem.
Zapisal:
Močnik Dušan

