KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 27.06. 2011 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik,
Opravičeno odsotni člani Sveta: Borut Papež, Renata Osrajnik, Janez Mirt. Vojko Kos
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora ter Franci Bastardi,
Gašper Kostrevc in Denis Šušteršič (poročevalci za Knap*n*fest)
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik in Rado Kostrevc – člana občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
5. redne seje
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 5 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Za overitelja zapisnika 5. redne seje je predlagan Drago Berk..
SKLEP: Za overitelja zapisnika 5. redne seje se imenuje Drago Berk.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje
Razprava:
- vodohran Ogorelke: občinski svetnik Dušan Močnik pojasni, da je Komunala Sevnica obljubila,
da bodo potrebna dela opravljena v letošnjem letu
- prehod za pešce pri dvorani: ponovno je bila poudarjena potreba, da se pristopi k realizaciji, ki
pa bo otežena, ker gre za državno cesto in ker je v neposredni bližini ( stara pošta) že umeščen
prehod za pešce.
- vodovod Brjan - Stražberk – od Komunale Sevnica in Občine Sevnica zahtevati, da se za
začasno zadržano investicijo pripravi terminski plan obnove
- 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 do konca
tega leta, bo pa še enkrat postavil vprašanje tudi na naslednji seji občinskega sveta
- hitrost v gornjem delu Gabrijel – občinski svetnik Dušan Močnik je podal uradno zahtevo na
seji občinskega sveta o omejitvi hitrosti na 40 km/h.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.

Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, (prisotnih 5)
.
Ad 3
Informacija o dogajanju na projektu Športni park
- v prvi fazi je v planu izgradnja igrišča za odbojko na mivki
- projektna dokumentacija narejena (strošek 4.600 EUR)
- zaradi neovirane izvedbe prireditve Knap*n*fest se z izgradnjo igrišča prične v jeseni
Ad 4
Projekt Knap*n*fest
- gre za skupno organizacijo Mladinske sekcije Krmelj in Študentskega kluba Sevnica
(predračun prireditve variantno do 34.500 EUR)
- dvodnevna športno-glasbena prireditev 12. in 13.8.
- od Krajevne skupnosti Krmelj pričakujejo: pomoč pri ureditvi parkirnega prostora na
deponiji, pomoč pri ureditvi prireditvenega prostora (košnja ..), pomoč pri poravnavi
določenih stroškov
- za nadaljnja leta organizatorji razmišljajo tudi o vključitvi rudniške zgodovine v ta projekt in
o vključitvi okolice bajerja
SKLEP: Krajevna skupnost podpira predložen plan realizacije prireditve.
Krajevna skupnost se bo preko javnega delavca vključila v potrebno ureditev
prireditvenega prostora in parkirišč.
Krajevna skupnost bo sodelovala s finančno pomočjo v okviru zneskov, kot jih
je namenila za to prireditev v letu 2010.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Ad 5
Daljnovod 2x110 KV Trebnje-Mokronog-Sevnica
V bodočnosti se načrtuje izgradnja omenjenega daljnovoda.
Na pobudo Krajevne skupnosti Krmelj je bil organiziran usklajevalni sestanek okrog smernic
za samo izgradnjo.
Da ne bi daljnovod preveč posegal v naseljena področja, je bil pripravljalcem projekta
predložen dodaten predlog predvidene trase – tudi z vkopom daljnovoda.
.
Ad 6
Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju Občine Sevnica
Konzorcij občin je pridobil evropska sredstva za to izgradnjo.
1/7 se začne izgradnja s slovesnostjo v občini Mokronog-Trebelno, ki je nosilka tega projekta,
ki bo zaključen v 18 mesecih. Na področju občine Sevnica se bodo dela pričela najprej v KS
Studenec, na področju KS Krmelj pa naj bi predvidoma dela potekala v zimskem času

Podrobnejše informacije lahko pridobimo na spletni strani PISO, pri občinskem vodji projekta
g. Kostevc Bojanu, lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa, bodo predhodno
obveščeni s strani izvajalcev del.
SKLEP: Krajevna skupnost Krmelj ta projekt podpira.
Ob samem kopanju se prouči potreba hkratne položitve še kakšnih drugih
napeljav, kot so elektro, komunalni vodi…
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 7
Rezultati javnega razpisa JSKD
Predsednica pove, da smo na javnem razpisu prostori/oprema 2011 uspeli pridobiti finančna
sredstva v višini 600 Eur za projekt Scenska razsvetljava, od zaprošenih 3500 Eur in zato bo
potrebno k realizaciji projekta pristopiti fazno, tako da bo nadgradnja tega omogočena
kasneje. Zaradi neustrezne scenske razsvetljave je izraba odra v dvorani neustrezna.
Ad 8
Razno
- projektna dokumentacija za pločnike in javno razsvetljavo v Gabrijelah je plačana s
sredstvi Krajevne skupnosti Krmelj (4.800 EUR), občina Sevnica pa plača projekt za
rekonstrukcijo ceste
- bife Kolonija – najemnica Melita ni poravnala najemnine, objekt ne služi svojemu namenu,
nekaj je potrebno storiti (ponuditi novemu interesentu ?, urediti za potrebe Krajevne skupnosti ?)
- potrebna obnova predprostora pred vhodom na oder dvorane – zelo neurejen prostor kvari
podobo – razmisliti, da ne damo dotacij društvom, ampak ga namenimo za to sanacijo in za
obnovitev stranišč
- kritika neurejenosti oz. nečistoče pred prostori MSK (Kivdr) – na eno od prihodnjih sej
povabiti vodstvo MSK, da se o tem dogovorimo
- dokončna priključitev vseh Krmeljčanov na nov vodovod – s Komunalo Sevnica izpeljati vse
navezave na območju od Kos Anice naprej proti Šentjanžu
- vzdrževanje vodohranov na našem območju - predsednica smatra, da je za ta dela pristojna
Komunala Sevnica, saj je vodovod Krmelj v upravljanju le te in da se je zato za taka opravila
vedno potrebno dogovoriti z pristojnimi na komunali.
SKLEP: Komunala Sevnica lahko koristi našega javnega delavca samo po sklenitvi
predhodnega dogovora s Krajevno skupnostjo Krmelj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
- izgradnja mestnega parka v Sevnici – s strani organizacije tretje življenjske univerze je bil
podan predlog naj bi KS Krmelj prispevala 700 EUR za postavitev enega kamna.
SKLEP: KS Krmelj nima na razpolago potrebnih sredstev, kar je vidno v sprejetih
proračunih za leti 2011 in 2012, zato ne sodelujemo v tem projektu.

Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

- dotacija društvu vinogradnikov Šentjanž – uredili so svoj dom, svoj društveni vinograd, imajo
ambasadorja cvička in ponovno cvičkovo princeso, ki ji bodo namenili 1- letno najemnino
sponzorskega avtomobila, njihovi člani so tudi naši krajani
SKLEP: Za delo Vinogradniškega društva Šentjanž odobrimo 50 EUR.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
- kolesarska pot Krmelj-Tržišče: Turistično društvo Tržišče predlaga začasno ureditev pohodne
poti
SKLEP: KS Krmelj ideje ne podpira, saj je kolesarska steza že uvrščena v Načrt razvojnih
programov Občine Sevnica in bi si z neko delno rešitvijo škodovali pri celostni ureditvi.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
- ocenjevanje urejenosti turističnih krajev v Posavju – letos je prvič v konkurenci tudi Krmelj,
saj je bil v občini Sevnica ocenjen kot prvi.
- dodatna oglaševalna tabla – še doreči najboljšo varianto (pri banki, pri pošti, pri Javorju?)
- od ustreznih občinskih služb (g. Gobec Rado) zahtevati košnjo ob občinskih cestah in
sanacijo poškodovanih cest – uradno zahtevo poda na seji občinskega sveta svetnik Dušan
Močnik
- s Komunalo Sevnica doreči o potrebah vzdrževanja kanalizacije v Krmelju
- opozoriti Občino Sevnica, da pri pristojnih v državi urgira ureditev oz. sanacijo državne
ceste Mokronog-Boštanj (ograje, jame)

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisal:
Dušan Močnik
Overitelj zapisnika :
Drago Berk

Predsednica:
Slavica Mirt

…………..

