KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
15. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 28.06.2017 ob 19. uri
v prostorih sejna soba KS Krmelj

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

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda,imenovanje zapisnikarja
Ugotovitve: na seji je prisotnih 7 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: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje
Člani sveta so potrdili zapisnik 14. redne seje .
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 14. redne seje.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)

Ad 3
Predstavitev del na področju KS Krmelj
Predsednica je predstavila dela, ki se izvajajo na področju KS Krmelj:
- ugotovitev, da sanacija oz. izolacija zadnje stene na stavbi knjižnice in ureditev poti in stopnic
še ni dokončano, zahtevati, da se uredi do zime, meteorne vode obvezno speljati v odtok
- preplastitev rokometnega igrišča je izvedeno, danes še črte za rokomet in košarko, pisno
opozoriti izvajalca razsvetljave, da izvede fino usmeritev (obvestiti tudi občino, da še ni narejeno)
- odvodnjavanje športnega parka: očiščen je bil kanal od nasipa do javne poti pri Senčar,
odvodnjavanje je sedaj boljše, je pa g. Mirt ugotavljal, da je nivo vode v prvem bajerju še vedno
dvignjen za cca 25cm nad stanjem v preteklosti, ko še ni bil problem z zamakanjem; to je razvidno
iz jaška na tenis igrišču, kjer vedno stoji voda v tej višine; pred posegom gradbenih del v ribniku in
s tem posledičnim dvigom vodostaja, te vode ni bilo; ribiči morajo spustiti nivo vode na
predhodno višino

- 23. 6. je bil sklican sestanek, kjer je bil predstavljen problem in ugotovitve glede dviga parketa
v športni dvorani. Pri takratni gradnji ustrezna drenaža ni bila predvidena, geolog predlaga izvedbo
sondažnega izkopa v celotnem delu južne fasade do globine 3 m, predlaga tudi izvedbo 2-3
razkopov po osi v smeri zaledne brežine, z namenom ugotovitve hidroloških razmer in preveriti
vodotesnost odvoda meteorne vode s strehe. Po končani izvedbi del se izdela geološko –
geomehansko poročilo
- odvodnjavanje pri Zupan: bil je izveden sestanek z lastniki zemljišč, predstavniki DRSV,
projektant VGP Novo mesto, predstavniki Občine Sevnica in KS Krmelj. Predstavili so odprt
kanal kot najboljšo rešitev. Dogovorjeno je bilo, da naj bi v dveh do treh tednih poslali izjave
(soglasja) za lastnike zemljišč, vendar jih še niso, potrebno jih je pisno opozoriti
- pločniki Gabrijele izbran izvajalec Nemec, zahtevati pisno informacijo o terminskem planu
izvedbe
- v začetku julija se bodo pričela obnovitvena dela na lokomotivi
- ga Zupan je opozorila na obstoječo javno razsvetljavo ob glavni cesti proti jugu, stebri so
potrebni obnove (rjavijo), poškodovana so vratca, opozoriti občino za sanacijo
- poškodovana brežina Hinje pri OŠ in vrtcu Krmelj še ni sanirana. Opozoriti pristojne službe na
občini, da opozorijo VGP Novo mesto
- vodovod severni del še vedno ni kompleten priklop na novi vodovod
- most pri FERO HOLDINGU je potrebno nujno sanirati in novega umestiti v občinski plan

SKLEP: Svet KS potrjuje ugotovitve in smernice za dokončanje del v KS Krmelj
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 4
Obravnava vlog društvom 2017
Predsednica je predstavila prejete vloge društev. Člani so sprejeli naslednje sklepe

SKLEP: Na podlagi prejete prošnje se KORK Krmelj nameni 200,00 Eur. Sredstva so
namenjena kot pomoč pri organizaciji srečanja starejših krajanov v mesecu oktobru.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
SKLEP: Na podlagi prejete prošnje se Športnemu društvu Krmelj nameni 100,00 Eur.
Sredstva so namenjena kot pomoč pri izvajanju programov in nakupu športnih rekvizitov.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
SKLEP: Na podlagi prejete prošnje se DKŠD Svoboda Krmelj – likovna kolonija nameni
100,00 Eur. Sredstva so namenjena kot pomoč pri izvajanju programov.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 5
Obravnava vlog krajanov
Predsednica je seznanila člane sveta o prispelih vlogah krajanov. V naselju Hinjce pri odcepu za
Kamenško, pogosto prihaja do tega, da vozniki zavijejo eno ulico prej in tako zaidejo v
slepo ulico.

SKLEP: Nabavi se ustrezna prometna signalizacija - znak slepa ulica. Montaža znaka je v
režiji krajanov.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Ad 6
Razno

-

Predsednica je člane sveta seznanila o spremembah pri Pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Pokopališka in pogrebna dejavnost se bosta po novem opravljali ločeno.
Ga. Zupan zanima kaj se dogaja v zvezi s predstavljenim projektom ureditve parka med
Mercatorjem in parkiriščem pri Inkos

Seja je bila končana ob 20.55. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

