KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
19. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 06.03.2018 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Žan DOBNIK, Vojko KOS, Janez MIRT
Opravičeno odsotni: Anka ZUPAN, Ksenija POLJANC, Andraž ZUPANČIČ
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 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 18. redne seje
Člani sveta so potrdili zapisnik 18. redne seje .
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 18. redne seje.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5 članov)
Ad 3
Obravnava dokumentov zaključnega računa za leto 2017
Predsednica je obrazložila dokumente zaključnega računa za leto 2017.
Splošna ugotovitev je, da je KS Krmelj zaradi specifične lege in položaja občutno prikrajšana v
Pravilniku o sofinanciranju krajevnih skupnosti, saj pravilnik ne vrednoti realno stroškov
vzdrževanja javnih površin, kot na primer parkirnih prostorov, javnih površin okoli javnih
objektov, pločnikov, parkov, športnih površin, javnih zgradb in ustanov in objektov in površin
javnega interesa. Vsled tega je proračun KS Krmelj bistveno premajhen in ne omogoča niti izvedbe
najnujnejših vzdrževalnih del, da o optimizaciji ureditve niti ne razmišljamo.

SKLEP: Svet KS potrjuje dokumente zaključnega računa za leto 2017.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

SKLEP: Na občinski svet naslovimo pisno pobudo za dopolnilo Pravilnika z upoštevanjem
specifike kot navedeno zgoraj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 4
Razno

a).Predsednica je predstavila dopis občine , da v Gabrijelah prostor za volišče ni ustrezen, ker ni
omogočen dostop za invalide.
SKLEP: Volišče za Gabrijele se prestavi v prostore nove OŠ Krmelj.
Izid glasovanja. 5 za, 0 proti ( prisotnih 5)
b). Ga. predsednica je povedala, da sta bila s strani Inkosa poslana dopis in izjava na občino, da je
zadolžen za defibrilator pri Inkosu g.Knez Vinko.
SKLEP: Svet KS je informacijo vzel na znanje.
c). Predsednica je člane seznanila z izvedbo pregleda požarne varnost v kulturnem domu Krmelj.
SKLEP: Svet KS je informacijo vzel na znanje.
d). Predsednica je člane seznanila s potrebami po nadaljevanju urejanja športnega parka Krmelj, saj
OŠ Krmelj kot ena redkih v Sloveniji za potrebe športne vzgoje nima možnosti izvedbe atletskih
aktivnosti. Zato se planira fazna izvedba športnih površin na področju športnega parka Krmelj in
sicer najprej detajlni pregled terena s sondažo in izvedba odvodnjavanja, izdelava projekta, prijava
na razpise na fundaciji za šport in šolsko ministrstvo, nato izgradnja atletske steze.
SKLEP: Svet KS je informacijo vzel na znanje.

e). Predsednica je člane seznanila s potrebami po povečanih aktivnostih o izgradnji šole na eni
lokaciji. Po analizi stroškov in dejavnosti je nerazumljivo, da še vedno pouk poteka na dveh
lokacijah, saj se stroški podvajajo, pa tudi varnost otrok zaradi hoje iz ene na drugo lokacijo je
zaradi zelo gostega prometa in preozke ceste skozi Krmelj (dva tovornjaka se ne moreta srečati
brez nesreče, če eden ne zapelje na pločnik!!!!!) zelo ogrožena. Kljub rednemu spremstvu učiteljev
so pri hoji po pločniku vsi zelo ogroženi.
SKLEP: Svet KS je informacijo vzel na znanje.

f). Svet KS ugotavlja, da občina Sevnica v zadnjih 25 letih v Krmelju na področju neprofitnih
stanovanj ni investirala in pričakujemo,da bomo končno prišli v plan. Pričakujemo, da bo občina
pravočasno kandidirala na sredstva in zagotovila nadomestno izgradnjo stanovanj, ki so v teh letih
v Krmelju zaradi nevzdrževanja in adaptacij, ki bi jih občina kot upravljalec morala izvesti,
propadla. Ne dovolimo, da občina podira to, kar so v Krmelju izgradili naši stari starši z udarniškim
delom in samoodpovedovanjem, ne da bi občina poskrbela za nadomestno gradnjo.
SKLEP: Svet KS je informacijo vzel na znanje.

Seja je bila končana ob 20.10 uri
Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

