KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
11. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 01.09.2016 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

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

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda,imenovanje zapisnikarja
Ugotovitve: na seji je prisotnih 8 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: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
Člani sveta so predlagali, da se 2. in 3. točka (Seznanitev z dogajanji in potek del na območju KS
Krmelj) dnevnega reda združita .
SKLEP: Potrjuje se združitev 2. in 3. točke dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
Gospa predsednica je obrazložila in komentirala zapisnik 10. redne seje in predstavila potek del
- na terenskem ogledu dne 25.04. je bilo dogovorjeno, da se morata stanovanjski hiši Žaja in
Lindič navezati na obstoječo kanalizacijo- izvedba del v lastni režiji,
- občina je že odkupila zemljišče za rastlinsko čistilno napravo – lastnik zemljišča je bil Papež
Milivoj v južnem delu Krmelja
- priprava idejnega projekta za celostno ureditev parka in nekaj parkirnih mest na zemljišču za
nekdanjo staro bencinsko postajo. Idejno zasnovo pripravi Zupan Špela
Komentar: do konca oktobra
- preplastitev rokometnega igrišča
Komentar: obljuba, da bo bilo izvedeno do 18.8. trenutno še ni ; urgirati
- zamenjava razsvetljave na rokometnem igrišču – smatramo , da razsvetljava ne zadostuje in je
potrebno opraviti meritve
Komentar:v času, ko je rokometni klub igral v ligi, je bila izvedena razsvetljava za izvedbo tekem
v tekmovalni ligi, največ sredstev sponzorskih; sedaj pričakujemo, da bo izvedeno minimalno za
rekreacijo to je 125 luxov, kar je minimum po pravilnikih.
- postavitev fitnes naprav v športnem parku, temelji so že narejeni, otvoritev je predvidena 13. maja
Komentar: izvedeno

- asfaltacija makadamske dostopne ceste do makadamskega parkirnega prostora za vrtcem
Komentar: obljuba občine
- priprava predračunov za izolacijo knjižnice in ureditev dostopne ceste do prostorov KS
Komentar: ponudbe so pridobljene, posredovane občini, izvedba v letu 2017
- urediti odvodnjavanje na travniku v športnem parku in na deponiji zemljin v smeri Gabrijele
Komentar: čakamo na poročilo geologov, naročnik je občina, jih opozoriti na nujnost zadeve
- opozoriti Komunalo Sevnica, da v severnem delu Krmelja še vedno niso zamenjane vse cevi na
vodovodnem omrežju
Komentar: organizirati sestanek krajanov zgornjega konca in zapisniško ugotoviti, katere hiše
niso priključene
- pripraviti projekt sanacije poškodb, udorov zaradi posedanja zemlje na področju rudarjenja
Komentar: bili so opravljeni ogledi z predstavniki oddelka za okolje in prostor
- pripraviti projekt sanacije graščine
Komentar: zahtevati od občine, da sanacijo graščine umesti v 5-letni plan in da zasnovo prenove
predloži v potrditev svetu KS Krmelj., saj gre za eno izmed zgodovinskih objektov KS Krmelj;
ena od pobud je tudi, da se v graščini uredi dom starejših občanov
- nujno je potrebno razmišljati o gradnji novega mostu preko Hinje
Komentar: občina mora gradnjo novega mostu umestiti v plan, idejne zasnove so že narejene
- nujno je potrebno zgraditi streho za lokomotivo
Komentar: po razgovoru z podjetjem Armat, je bilo dogovorjeno, da je potrebno najprej
lokomotivo sanirati in potem postaviti streho, pridobiti je potrebno še nove ponudbe za peskanje
in barvanje
- asfaltacija javne poti Brezje,
Komentar: cesta je bila asfaltirana 8.7. – vrednost asfalterskih del 5.032,50 Eur
- kolesarska pot-sprehajalna pot Krmelj Tržišče po trasi železnice. Je v planu NRP
Komentar: pisno apelirati na občino skupaj s KS Tržišče, da se umesti v občinski plan
- pridobiti ponudbe za izgradnjo nadstreška pri vhodu v prostore KS – izvedba v letu 2017
- v pripravi je zbiranje podatkov za gradivo knjige – 60 let komunale Sevnica
- postavili smo tri drogove za razobešanje zastav - ob rondoju
- opozoriti OŠ Krmelj, da izpostavi potrebe po atletski stezi
- nakup igrala za otroško igrišče v športnem parku
- zaradi zmanjšanja stroškov za vzdrževanje fontane smo se dogovorili z PGD Krmelj, da
bodo sedaj oni izvajali opravila na fontani (zagon, priprava na zimo).
- cesta Jerič – Klenovšek, zaradi neustrezne izvedbe omejitve prostora ob cesti z robniki in
živo mejo je na ovinku oviran odvoz odpadkov komunalnemu vozilu v nadaljevanju ceste
proti Slapšak - Erman – pripraviti predlog rešitve

SKLEP: Potrjuje se zapisnik 10. redne seje sveta KS Krmelj s komentarji.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Ad 3
Seznanitev z dogajanji in poteku del na področju KS Krmelj
Obravnavano pri 2.točki.
Ad 4
Predlogi za dobitnike priznanj OBČINE SEVNICA 2016

Po krajši razpravi je bil podan predlog za dobitnika priznanja g. Zupan Mirko. Predsednica
predhodno preveri, če morda že ni bil dobitnik.

SKLEP: Svet KS predlaga ZUPAN MIRKA za dobitnika priznanja Občine Sevnica - zlata
plaketa.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 5
Predlogi za dobitnike priznanj KS KRMELJ 2016
Predlogi:
-Ciril KRIŠTOF (gasilec,aktiven pri akcijah v KS)
-Ansambel LIQUF (10-letnica delovanja)
-Gostinstvo Alojz VIDMAR Gabrijele ( promocija kraja, dolgoletna soudeležba na prireditvah…)

SKLEP: Svet KS potrjuje dobitnike priznanj KS Krmelj za leto 2016 – Ciril Krištof, KUD
Liquf, Gostinstvo Alojz Vidmar Gabrijele
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 6
Prošnje za finančno pomoč.
Predsednica je seznanila člane sveta o prošnjah za denarno pomoč:
Po razpravi je svet uskladil mnenja in pripravil predloge:
- Rdečemu križu Krmelj se za pogostitev starostnikov odobri dotacija v višini 200,00 Eur
- Ansamblu KUD LIQUF se za organizacijo koncerta ob 10-letnici delovanja odobri dotacija v
višini 80,00 Eur
- likovni sekciji pri DKŠD Svoboda se odobri dotacija 150,00 Eur ( kot plačilo slike darovane OŠ
Krmelj)
- krajani dovozne poti pri Karlič Brane prosijo za pomoč pri ureditvi dovozne poti; se odobri 1
kamion gramoza kot običajno
- krajani dovozne poti Vidmar Bojan, Zvone, ki je še vedno v makadamski izvedbi. Predlog, da se
za drugo leto umesti v plan KS (asfaltacija JP).
SKLEP: Svet KS potrjuje predloge.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 7
Razno

-Branka Rebolj (Urana) v Gabrijelah (pri Karlič) prosi, da KS da pobudo za določitev stavbnega
zemljišča v vinogradniškem področju Gabrijele in dopolnitev OPN občine Sevnica
SKLEP: Svet KS pošlje na občino priporočilo za dopolnitev OPN.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 8
Razno
-

Cenik za grobnino, najem groba in najem poslovilne vežice ostajajo enaki kot za leto 2015.
Stroški ogrevanja in uporabe veroučne učilnice ostajajo enaki kot v letu 2015 – 13,00 Eur
po družini. Koliko družin je soudeleženih še trenutno ni znano- verouk se prične v oktobru.

-

-

-

-

Opozoriti Občino Sevnica na poškodbe na cestišču za blokom št. 84 (luža), kjer so bila
izvedena dela z odvodnjavanjem. Prekop ceste po sanaciji ni bil asfaltiran;opozorjen
g.Prijatelj
Popravilo oglasnega kozolca v Hinjcah – izvedba vaščani
-Trasa daljnovoda v južnem delu Krmelja – ponovno poslati dopis na MOP Ljublana in
občino Sevnica, da ne pristajamo na daljnovod v bližini hiš in da zahtevamo odmik od hiš
ali kabliranje po zemlji.
Površine okoli pokopališča, predvsem na zahodni strani niso primerno negovana.
Ugotavljamo, da javni delavec g.Bajt tega ne zmore sam, zato se je potrebno dogovoriti za
akcije, ko potrebuje pomoč pri večjih delih (ureditev okolice pokopališča, ureditev
športnega parka, rondo, okolica lokomotive)
Oporni zid pred mrliško vežico je potreben sanacije –umestiti v plan KS Krmelj za leto
2017
-pločnik Gabrijele- pisno opomniti občino, da ga umesti v plan za naslednje leto

Seja je bila končana ob 21.55. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

