KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
16. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 19.09.2017 ob 18. uri
v prostorih sejne soba KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Anka ZUPAN (od 18.30), Ksenija
POLJANC (od 18.20), Vojko KOS, Janez MIRT, Žan DOBNIK
Opravičeno odsotni: Anica KOS, Andraž ZUPANČIČ,
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; glede na nedavno smrt članice sveta KS Krmelj gospe Ane KOS predsednica predlaga
enominutni molk v čast in spomin na preminulo.
Ugotovitve: na seji je prisotnih 5 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: 5 za, 0 proti (prisotnih 5 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje
Člani sveta so potrdili zapisnik 15. redne seje .
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 15. redne seje.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5 članov)

Ad 3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2018
Ob18.20 se seji pridruži ga Ksenija Poljanc, ob 18.30 ga Anka ZUPAN. Na seji je prisotnih 7
članov sveta KS Krmelj.
Predsednica je predstavila predlog finančnega načrta za leto 2018. Ugotovljamo, da je sredstev
premalo za zagotovitev vseh nujnih potreb. Od obeh občinskih svetnikov pričakujemo sugestije za
pravočasno pripravo programov in podlag za pravočasno kandidiranje na razpise na občinskem in
državnem nivoju.
SKLEP: Svet KS potrjuje predlog finančnega načrta za leto 2018.

Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 4
Predlogi za dobitnike priznanj KS Krmelj 2017
Predsednica je predstavila predloge za dobitnike priznanj KS Krmelj za leto 2017
- Društvo upokojencev Krmelj za 40 let dela
- Judo klub Olimpija Krmelj za 20 let dela – Priznanje se podeli trenerkama: Inna TOROPEJEVA
in Volha SHTYRBA

SKLEP: Svet potrjuje predlog dobitnikov priznanj KS Krmelj in sicer Društvo upokojencev
Krmelj, ter Inna Toropejeva in Volha Shtyrba
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Ad 5
Razno
Ga. predsednica je predstavila aktivnosti, ki se izvajajo na področju KS Krmelj:
-3.8. je bil sestanek z županom in izvajalcem, ter ogled sanacije oz. izolacije zadnje stene na
stavbi knjižnice in ureditev poti do prostorov KS in izdelava stopnic – dela še niso
dokončana, dogovor, da se pripravi predračun za vgradnjo robnikov v cesto, stopnice dograditi
z opornim zidom, vgraditi dodatno svetilko in meteorne vode obvezno speljati v odtok,
- preplastitev rokometnega igrišča je izvedeno, kljub opozorilu na izvajalca razsvetljave in
pristojnih služb na Občini, še vedno ni izvedena fina usmeritev reflektorjev
- ogled sanacije tal v športni dvorani – izvedena je bila odstranitev parketa in zamenjava z
novim parketom
- pločniki Gabrijele – pridobljen predračun za dokončanje pločnika do stanovanjske hiše
Berk Primož, finančna sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine za leto 2018
- Armat je sprojektiral nadstrešek nad lokomotivo in izrisal temelje, pričakujemo pričetek del
- 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 vedno ni sanirana, kljub našim
opozorilom
- del starega vodovoda na severnem delu Krmelja bo po zagotovilih Komunale Sevnica,
zamenjan ob vgrajevanju nove kanalizacije
- most pri FERO HOLDINGU je delno saniran, je pa potrebno novega umestiti v občinski
plan
- blokirana kanalizacija pred blokom 30A, kljub dogovoru z Občino, da bo to urejeno v letu
2017, zaradi nezadostnih finančnih sredstev ni bila realizirana, potrebno zagotoviti sredstva za
vgradno kanalizacije skupaj z sanacijo obstoječe ceste v občinskem planu
- Ga. Zupan zahteva odgovor, kaj se dogaja v zvezi s predstavljenim projektom ureditve parka med
Mercatorjem in parkiriščem pri Inkos

-

SKLEP: Svet KS potrjuje ugotovitve in smernice pod točko razno
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Seja je bila končana ob 20.35. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

