KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 21.04.2016 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Ksenija POLJANC, Andraž ZUPANČIČ,
Janez MIRT, Anica KOS.
Opravičeno odsotni člani Sveta: Žan DOBNIK, Vojko KOS, Anka ZUPAN
Prisotni vabljeni člani občinskega sveta:
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Irena DOBNIK, Rado KOSTREVC oba opravičeno
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda,imenovanje zapisnikarja
Ugotovitve: na seji je prisotnih 6 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Predsednica predlaga dnevni red, za zapisnikarja predlaga g. Mirt Janeza.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red in zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje
Gospa predsednica je je obrazložila in komentirala zapisnik 9. redne seje.

SKLEP: Potrjuje se zapisnik 9. redne seje sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)

Ad 3
Seznanitev z dogajanji in poteku del na področju KS Krmelj
Gospa predsednica je seznanila člane z dogajanji in poteku del v KS Krmelj:
- status kanalizacije v KS Krmelj ni rešen, zato ni finančnih sredstev za vzdrževanje in obnovo.
Glavno stičišče na glavnem kanalizacijskem vodu za naselje Barbara, pri stanovanjski hiši Rudi
SLAK, dogovor s Komunalo, da je plačnik popravila Komunala Sevnica. Kanalizacija od stanovanjskih
hiš Žaja in Lindič niso urejene in niso povezane na že obstoječo kanalizacijo. Predsednica je z
dovtičnimi dogovorjena za terenski ogled dne 25.04. Opozoriti tudi stanovanjsko hišo Pelko Miran,da se
kanalizacija uredi, saj so sedaj cevi speljane površinsko.
- v letu 2016 je predviden odkup zemljišča za rastlinsko čistilno napravo. Postopek izbire in odprodaje
zemljišča je v teku
- priprava idejnega projekta za celostno ureditev parka in nekaj parkirnih mest na zemljišču za nekdanjo
staro bencinsko postajo. Idejno zasnovo pripravi Zupan Špela
- preplastitev rokometnega igrišča
- zamenjava razsvetljave na rokometnem igrišču

- postavitev fitnes naprav v športnem parku, temelji so že narejeni, otvoritev je predvidena 13. maja
- asfaltacija makadamske dostopne ceste do makadamskega parkirnega prostora za vrtcem
- priprava predračunov za izolacijo knjižnice
- urediti odvodnjavanje na travniku v športnem parku
- urediti odvodnjavanje na deponiji zemljin v smeri Gabrijele
- opozoriti Komunalo Sevnica, da v severnem delu Krmelja še vedno niso zamenjane vse cevi na
vodovodnem omrežju
- pripraviti projekt sanacije poškodb, udorov zaradi posedanja zemlje na področju rudarjenja
- pripraviti projekt sanacije graščine
- nujno je potrebno razmišljati o gradnji novega mostu preko Hinje
- nujno je potrebno zgraditi streho za lokomotivo
-asfaltacija javne poti Brezje, zemeljska dela so že v teku

SKLEP: Svet KS Krmelj je seznanjen z projekti in deli na področju KS Krmelj
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)

Ad 4
Praznovanje 1.maj Kamenško
Praznovanje 1. Maja bo potekalo tako kot po navadi, razen, če bi bile vremenske razmere zelo
neugodne.

SKLEP: Svet KS potrjuje pohod na Kamenško v enakem aranžmaju in v sodelovanju s
sosednjimi KS kot običajno.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)

Ad 5
Pravilnik o uporabi kulturnega doma
Predsednica je seznanila člane sveta o stroških vzdrževanja kulturnega doma. Za potrebe veljavnosti
požarnega reda in zagotovitev vseh potrebnih pregledov za zagotavljanje varnosti ( pregled in preizkus
zasilne razsvetljave, servis in nabava dodatnih gasilnih aparatov, elektro meritve, odprava
pomanjkljivosti na elektro instalacijah, posodobitev požarnega reda ) je bilo porabljeno 2014,30 eur.
Zelo velik strošek pa predstavlja tudi ogrevanje dvorane, plačilo porabe električne energije in vodarina.
Predlaga, da se stroški vzdrževanja pokrivajo z najemnino uporabnikom. Glede na dejstvo, da dvorano
razen redkih izjem koristijo neprofitne organizacije v dobrodelne namene in komercialnih koristnikov
skoraj ni, je smiselno pripraviti plan vzdrževanja in ga predstaviti lastniku, da vsaj delno pokrije stroške,
poizkušati pa organizirati več komercialnih prireditev, da se določena sredstva vseeno pridobijo od
koristnikov.

SKLEP: Svet KS potrjuje predlog..
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)

Ad 6
Razno
-

Opozoriti Komunalo Sevnica za dodaten kontejner za zbiranje plastike in embalaže v
Gabrijelah
Opozoriti Občino Sevnica na poškodbe na cestišču za blokom št.84 (luža)
Opozoriti vzdrževalca cest na udarno jamo na cesti v Gabrijelah
Sklic sestanka z krajani
Predlog za umestitev kolesarske poti
Popravilo oglasnega kozolca v Hinjcah
Preveriti kako je z vlogo za dodelitev stanovanja Povše Gregorja

Seja je bila končana ob 21.55. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

