KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 21.4.2011 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk- od pričetka 3. točke dnevnega reda dalje,
Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik, Vojko Kos
Opravičeno odsotni člani Sveta: Borut Papež, Renata Osrajnik, Janez Mirt
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Gusta Mirt –
ravnateljica OŠ Krmelj (do konca 3. točke dnevnega reda), Rado Kostrevc – član Občinskega
sveta (do konca 3. točke dnevnega reda)
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik – članica Občinskega sveta,

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
4. redne seje
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 5 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Podan je predlog za spremembo dnevnega reda: 8. točka predloga dnevnega reda postane 3. točka
in 3. točka predlaganega dnevnega reda postane 8. točka.
Za overitelja zapisnika 2. redne seje je predlagan Vojko Kos.
SKLEP : Potrjuje se sprememba dnevnega reda, kot je bil podan predlog.
Izid glasovanja:5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
SKLEP: Za overitelja zapisnika 4. redne seje se imenuje Vojko Kos.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Razprava:
- vodohran Ogorelke: občinski svetnik Dušan Močnik pojasni, da je Komunala Sevnica obljubila,
da bodo dela opravili v mesecu maju
- prehod za pešce pri dvorani: ponovno je bila poudarjena potreba, da se pristopi k realizaciji
- vodovod Brjan - Stražberk – občinski svetnik Dušan Močnik pojasni, da je to tematiko na
zadnjem Občinskem svetu ponovno izpostavil predvsem zaradi govoric, da Občina Šentrupert išče
nov vir z vodo za področje Cirnika, ki se sedaj oskrbuje iz našega vodovoda. Na Občinskem svetu
je bila ponovno podana tudi zahteva za vodovod Polje.

- nov pravilnik o financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Sevnica – občinski svetnik Dušan
Močnik pojasni, da ima zagotovilo župana, da se bo predlog novega pravilnika pripravil v
razumnem roku in da ga bo možno uporabljati že za proračun 2012.
SKLEP: Pri ustreznih službah na Občini zahtevati, da se uredi prehod za pešce pri dvorani.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
SKLEP: Glede vodovoda Brjan - Stražberk od Občine Sevnica oz. Komunale Sevnica dobiti
terminski plan obnove vodovoda, da bo svetnik KS Krmelj Andrej Kranjc lahko pravočasno
izpeljal potrebne postopke pri lastnikih zemljišč, na katerih bodo potrebni posegi.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
.
Ad 3
Problematika šolstva in vrtca v KS Krmelj
Razprava:
1. Šolstvo v Mirnski dolini: na 4. seji Občinskega sveta je svetnik Rok Petančič predlagal
razmislek glede razvoja šolstva v Mirnski dolini. Predsednica Slavica Mirt pojasni, da je 13.
04. v telefonskem razgovoru z županom poiskala mnenje župana o tej zahtevi: župan pojasni,
da se bo zavzemal, da se vse tri šole normalno razvijajo, sploh pa tam, kjer je infra struktura
in razvitost kraja največja.
2. Gradnja novega vrtca v Krmelju: predsednica je pojasnila, da se je zamenjal skrbnik
projekta, zato bo po informacijah župana, v kratkem podan razpis za izbiro izvajalca. Dela naj
bi se pričela septembra 2010 in septembra 2011 naj bi bil novi vrtec vseljiv.
Gospa ravnateljica Gusta Mirt je podala ugotovitev, da bo načrtovani vrtec že
premajhen, saj je potreba po 7 oddelkih. Trenutno je vrtec na dveh lokacijah (tudi v stari
šoli)
3. Osnovna šola Krmelj: pregledana je bila situacija okrog vpisa otrok v šolo, ko naj bi bilo
leta 2017 spet okrog 100 otrok in v zvezi s tem tudi seznanitev s številom oddelkov in tudi
občasnimi potrebami po kombiniranih razredih.
4. Prevoz otrok v šolo: seznanili smo se z popolno nelogično razdelitvijo otrok iz vasi Polje,
od koder se v OŠ Tržišče vozijo, v OŠ Krmelj pa hodijo peš.
5. Problem stanovanj za mlade družine: s prostimi stanovanji v objektih, ki so večinoma
potrebni temeljite obnove, razpolaga Občina Sevnica (Stara hiša, Nova hiša, kolonija)
6. Rejništvo: podano je bilo razmišljanje, kako bi zainteresirali posamezne družine za sprejem
rejništva
SKLEP: Občina Sevnica naj pospeši obnovo nekaj stanovanj v Krmelju, s katerimi
razpolaga.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)
SKLEP: Sedanji prostor KS Krmelj bi bil primeren za začasno morebitno premostitev
povečanih potreb za vpis v vrtec. Vlaganje v prostor bi bilo gotovo najmanjše možno,

zato se s to idejo seznani Občino Sevnica in se jim predlaga, da to rešitev sprejmejo ter
tako omogočijo vsem zainteresiranim sprejem v vrtec.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)

SKLEP: Povezati se z Društvom upokojencev Krmelj in ugotoviti, če obstaja pri njih
kakšna možnost za začasno predajo prostorov za potrebe vrtca oz. KS Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)
SKLEP: Zahtevamo, da se vas Polje opredeli kot organiziran prevoz otrok v šolo (bodisi
v OŠ Krmelj, bodisi v OŠ Tržišče) . Prevoz naj se s krožno vožnjo skoordinira tako, da
bo možen prevoz tudi iz Sp. Mladetič.
Izid glasovanja: 6 za. 0 proti, (prisotnih 6)
SKLEP: Zainteresirane družine seznaniti z zakonskimi določili okrog sprejema
rejništva.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)

Ad 4
Cestno omrežje v KS Krmelj
Potrebno je opraviti popis javnih cest in poti v naši Krajevni skupnosti. Večino poti je že
popisanih, potrebno je primerjati stanje s stanjem, ki ga imajo na Občini Sevnica in ki je bilo
posredovano v brošuri z dne 9. aprila 2011 (Ekskurzija po Občini Sevnica)
SKLEP: Za pripravo končnega popisa se imenuje komisija v sestavi: Slavica Mirt, Janez
Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc in Vojko Kos.
Prvi sestanek komisije 04. maja 2011 ob 19. uri.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)

Ad 5
Čistilna akcija
Po dogovoru z OŠ Krmelj bo čistilna akcija 07. maja 2011 od 9.-11. ure.
Tokrat čistimo samo ob cestah in javnih poteh ter po zelenicah, medtem ko divjih odlagališč
ne čistimo.
Svetniki KS Krmelj organizirajo čiščenje na svojem področju bivanja. Obvestila o čistilni
akciji se obesijo na oglasne deske. Zaradi krajšega časa čistilne akcije se tokrat malica ne
organizira.
SKLEP: Čistilna akcija se izvede 7. maja.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)
.

Ad 6
Informacija o dogajanju na projektu Športni park
Športniki so na pobudo in vodenjem Papež Boruta, izvedli delovno akcijo na igrišču v
sodelovanju s KS, kjer so: sanirali in prebarvali ograjo, mrežo za goli, narejeni so novi goli,
obnovili črte na asfaltiranem igrišču, sanirali klopi in nadstreške za igralce, nova zasteklitev
oken na garderobi, zamenjana je poškodovana školjka v sanitarijih in zamenjane so pipe v
tuširnicah.
V nadaljevanju je potrebno še storiti: urediti strope v garderobi ( PVC obloge ), namestiti
nove koše za košarko, prebarvati tribune.
Poleg dela športnikov so in bodo kot sponzorji sodelovali še: Papež Zvone, Zupan Miran,
družina Berk, Vidmar Bruno in Alojz, Škrajnar Anton.
Ocenjuje se, da bo za novo odbojkarsko igrišče na mivki potrebnih 15.800 EUR. Izračun je
narejen na podlagi projektantske ocene.
Plačali smo geodetski posnetek (cca 2.154 EUR) in idejni projekt (cca 1.980 EUR)

Ad 7
Projekt Fontana
Dejstva:
- predsednica seznani, da je bilo malo pred zaprtjem ventila na fontani porabljeno 39 m3
vode, nato so se curki vode znižali in tri tedne kasneje so se ventili zaprli in bazen se je
izpraznil.
- ob ponovnem odprtju ventila to pomlad je števec kazal porabo 195 m3 – kaj se je zgodilo
čez zimo? Za kakšno napako gre, se ugotavlja skupaj s Komunalo Sevnica
- nekaj vode se izgublja v vetrovnem vremenu, zato je potrebno povečati zunanji obseg
bazena. Dela naj bi se pričela po prvem maju, izvajalec del Brgant Franc.
- enak problem z evidentirano porabo vode, ko je bil ventil zaprt, je bil tudi v mrliški vežici v
Gabrijelah. (40 m3)
SKLEP: Za preprečevanje izgub vode na fontani na rondoju se ustrezno dogradi večji
lovilni obroč.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)

Ad 8
Program varčevanja v letu 2011
Občinski svet Občine Sevnica je na 4. seji sprejel sklep, da morajo neposredni in posredni
proračunski uporabniki proračuna Občine Sevnica pristopiti k pripravi varčevalnih ukrepov.
Tak program je bilo potrebno oddati do 15.04.
Ugotovitev: predsednica KS Krmelj je v predvidenem roku poslala odgovor na podano
zahtevo.

Občinski svetnik Dušan Močnik je na zadnji seji Občinskega sveta vprašal, ali so se vsi
pozvani držali obveze – odgovor ni bil točno določljiv, saj naj bi nekateri odgovore še
dostavili.
SKLEP: Potrjuje se vsebina poslanega odgovora na Oddelek za finance Občine Sevnica
z dne 15.04.2011.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)

Ad 9
Praznovanje 1. maja in spremljajoče aktivnosti
Ugotovitve in dogovori:
- mladinci postavijo mlaj (z dvigalom bo pomagal g. Brgant)
- mladinci pripravijo kres in organizirajo 30/4 kresovanje
- 25/4 ob 11. uri organizira turistična sekcija 1. sekanje pirhov in ocenjevanje najlepšega pirha
na parkirnem prostoru pri rondoju (za izvedbo poskrbi Dušan Močnik)
- 27/4 ob 12.40 se bodo pri gasilskem domu spet ustavili avtomobili – oldtajmerji na vožnji iz
Mirne
- 1. maja bo zbor pohodnikov pri info tabli na parkirišču pri rondoju ob 9.00 uri, ob 11. uri
slavnost na Kamenškem, igrajo Veseli Dolenjci (400 EUR), golaž 3 EUR

Ad 10
Razno
- Grajski karneval 21/5 v Sevnici – 12.04. je bil sestanek predsednice skupaj z mladinci in
ugotovitve so, da se zaradi gasilskega tekmovanja takrat ne moremo udeležiti, odpovedujejo
tudi nekatere druge skupine
- Godba Sevnica: prispela je prošnja za donacijo – v jeseni se dogovorimo o morebitni
obliki sodelovanja in sponzorstva
- 15/4 je bila prireditev »Igrarija s testom« (Klepetalnica + OŠ Krmelj)
- zahvala družine Senčar za ikebano ob smrti Vlada Senčarja
- realiziran je sklep o nabavi komunalnega vozila (kosilnica, prikolica, freza , rotacijska
metla (naš vložek 3.024,40 EUR = 50 % vrednosti): 14. 4. je bil ogled razpoložljivih
prostorov, ki so v lasti Občine Sevnica, vsi prostori so premajhni. Skupaj z Občino poiskati
rešitev za hrambo kosilnice z vsemi priključki.
-odgovoriti na dopis Komunale Sevnica okrog pokopališkega reda, cenika… (še uskladimo
s Pokopališko službo Novak, ki upravlja z našim pokopališčem)
- potreben je ekološki otok pri blokih Krmelj 30 (urediti s Komunalo Sevnica)
- potreben je ekološki otok pri »Novi hiši« (urediti s Komunalo Sevnica)
- ekološki otok v Gabrijelah (od lokala Venezia proti Cirniku) stoji na privatnem zemljišču.
V izogib težavam povprašati Komunalo Sevnica za pobot odškodnine z manjšim zneskom na
položnici za lastnika tega zemljišča (Močnik Viktor), sicer obstoji možnost, da bo potrebno
najti nov prostor (varianta: »vaška gmajna« nasproti hiše Kranjc Rudi).
- dodatni kontejner za steklo v Gabrijelah – pri ekološkem otoku pri Vidmar Bruno (urediti
s Komunalo Sevnica)

- javna razsvetljava za gornji del Gabrijel – potrebna je zaradi otrok in pohodnikov
- hitrost v gornjem delu Gabrijel – na Občino podati zahtevo po namestitvi znaka za
omejitev hitrosti na 40 km/h na prometnem znaku Gabrijele s smeri Cirnika
- male čistilne naprave – za zainteresirane dobiti pojasnilo o vgradnji in sofinanciranju
Občine Sevnica
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Zapisal:
Dušan Močnik
Overitelj zapisnika :
Vojko Kos

Predsednica:
Slavica Mirt

…………..

