KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
20. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 16.05.2019 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Andraž ZUPANČIČ, Vojko KOS, Ksenija
POLJANC, Janez MIRT
Opravičeno odsotni: Žan DOBNIK, Anka ZUPAN
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Irena DOBNIK, Rado KOSTREVC
Prisotni vabljeni člani občinskega sveta:
Prisotni vabljeni : župan Srečko Ocvirk

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 19. redne seje
Člani sveta so potrdili zapisnik 19. redne seje .
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 19. redne seje.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)

Ad 3
Pregled realiziranih projektov in planiranih projektov na področju KS Krmelj
Župan g. Srečko Ocvirk je predstavil projekte, ki so se in ki se bodo realizirali na področju KS
Krmelj
- realizirano dokončanje pločnika v Gabrijelah
- urejena vodooskrba (izdelana še ena vrtina)
- ureditev kanalizacije za bloki 30A
- projekt čistilna naprava za Krmelj je v zaključni fazi, čakamo na fin. sredstva (evropski denar)
- vzdrževanje šole se izvaja (sanacija poškodovanega stropa v učilnici v stari šoli)
- športne površine – občina naroči projekt odvodnjavanja na območju športnih površin
- parkirišče pri bife Melita - občina naroči geodetske meritve in projekt idejne zasnove za izdelavo
parkirnih površin

- širitev zdravstvene postaje v smeri proti Inkosu (odkup zemljišča) in dograditev prostorov za
potrebe lekarne.
- most čez Hinjo, projekt za novega narejen, čakamo na finančna sredstva, zaenkrat še drži
- urediti javne površine
- vodovod Gabrijele – Mladetiče v izvajanju
SKLEP: Svet KS se je seznanil s projekti v KS Krmelj
Izid glasovanja:6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)
Ad 4
Smernice reševanja neprofitnih stanovanj na območju Krmelja
17.04.2018 je bil na to temo sklican sestanek v Krmelju, prisotni g. Košmerl, g. Perčič, g. Rado
Kostrevc, g. Drago Berk in ga. Slavica Mirt. Ugotovitev, da imamo v Krmelju kar nekaj
neprofitnih stanovanj, katera pa so neuporabna, saj so v zelo slabem stanju in tako potrebna
obnove. Sredstva za adaptacijo občinskih stanovanj v Krmelju so delno zagotovljena in bodo v
doglednem času sanirana. Občina bo naročila projekt sanacije stanovanj v graščini. Cilj je pridobiti
nekaj večjih stanovanj in nekaj manjših.
SKLEP: Najprej je potrebno urediti stanovanja v objektu graščina Krmelj 20, tako da se
kasneje lahko preseli stanovalce iz objekta stara hiša Krmelj 38. Objekt Krmelj 38 je zaradi
dotrajanosti predviden za rušenje. Stanovalce iz objekta nova hiša Krmelj 88, je potrebno
tudi preseliti v prenovljena stanovanja v graščini in nato je objekt nova hiša tudi predviden
za rušenje. Objekt kolonija Krmelj 54 A je potrebno narediti novo fasado.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)

Ad 5
Zimska služba in vzdrževanje javnih površin

Predsednica je predstavila probleme pri delovanju zimske službe in vzdrževanja javnih površin.
Seznanila je člane, da je javni delavec KS Krmelj v torek in sredo prestavljen v KS Šentjanž. Kar
se ji zdi neprimerno, ker en javni delavec zaradi obsega dela v KS Krmelj ne obvladuje dela, s
prestavitvijo pa še toliko manj (30.000 m2 občinskih površin, 7.000 m2 parkirišč, 6.180 m2
pločnikov). Predlog g. župana, da predsednica ga. Mirtova naveže kontakt s komunalo, katera naj
organizira akcijo z več delavci (košnja, čiščenje,…);
Zimska služba čisti 9km javnih poti, 7.000m2 parkirišč, 6.180m2 pločnikov, zato pričakujemo od
občine temu primerno finančno pomoč.
Župan: v KS se moramo obnašati racionalno in znižati stroške (el.energijo (javno razsvetljavo
vgradnja varčnih sijalk, optimizacija,..), voda (racionalizacija odjemnih mest).
SKLEP: Svet KS je seznanjen z podanim poročilom in predlogi
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Ad 6
Razno
Predsednica je predstavila problematiko pri pridobitvi popisov del za javna naročila, ker nimamo
za to ustreznega strokovnega kadra. Župan predlaga, da se za pomoč pri tem obračamo na g. Gobec
Rada, ki že ima izkušnje s tem.
Ga. Poljanc je predlagala, da se v Gabrijelah po izgradnji pločnikov ponovno omeji hitrost na
50km/h, sedaj je 40km/h, poslati predlog.
Predsednica je predstavila prispelo vlogo za finančno pomoč šolskemu skladu OŠ Krmelj.

SKLEP: Svet KS je sprejel sklep na podlagi obravnavane prošnje, o donaciji sredstev ŠOLSKI
SKLAD OŠ Krmelj, v višini 100,00 Eur. Sredstva so namenjena kot pomoč socialno šibkim
učencem.
Izid glasovanja. 6 za, 0 proti ( prisotnih 6)
Seja je bila končana ob 20.15 uri
Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

