KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
22. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 13.11.2018 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Vojko KOS, Andraž ZUPANČIČ, Janez
MIRT
Opravičeno odsotni: Anka ZUPAN, Ksenija POLJANC, Žan DOBNIK,
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Irena DOBNIK, Rado KOSTREVC
Prisotni vabljeni člani občinskega sveta:
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 21. redne seje
Člani sveta so potrdili zapisnik 21. redne seje . Predsednica je dodatno pojasnila, da je gospa Irena
Dobnik na seji občinskega sveta ponovno izpostavila problem nedokončanja del na projektu ureditev
pločnika skozi Gabrijele ( zaradi izdelave se je zožala širina ceste in dogovorjeno je bilo, da se uredijo
bankine in s tem omogoči varen promet osebnih in tovornih vozil), vendar odgovora s strani občine še
ni, zato se ponovno pisno opozori občino za dokončanje del.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 21. redne seje z dopolnilom.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5 članov)

Ad 3
Obravnava vlog za donacije
Predsednica sveta je obrazložila vloge društev KS Krmelj za donacije in sprejet je
SKLEP: Pevska skupina Lokvanj 150€ za izvedbo prireditev v letu 2018
SKLEP: Krajevna organizacija Rdečega križa Krmelj 200€ za pogostitev starostnikov v letu
2018
SKLEP: Društvo prijateljev mladine (DPM) Krmelj 450€ za obdaritev otrok ob koncu leta
SKLEP: Športno društvo Krmelj teniška sekcija 200€ za urejanje športnih površin in
vzdrževanje objektov v športnem parku
SKLEP: OŠ Krmelj 9. razred 100€ izdelava novoletnih voščilnic
SKLEP: Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj 1000€ za pomoč pri nabavi novega vozila

Izid glasovanja:5 za, 0 proti (prisotnih 5 članov)
Ad 4
Razno
a) Predsednica je informirala svetnike, da je bil predstavljen projekt levega pritoka Hinje – srednji
del, ki je sedaj zacevljen, na trasi Zupan – Tisu, kot odprti kanal. Potek odprte struge sledi poteku
zaprte struge. Ko bodo pridobljena soglasja za izvedbo del, se bo Občina, KS Krmelj in Direkcija
RS za vode znova sešla in se dogovorila za financiranje same izvedbe.
b) Istočasna je bil izveden tudi ogled desne brežine potoka Hinje pri vrtcu OŠ Krmelj, ki jo je
potrebno sanirati zaradi poplavne ogroženosti. Dogovorjeno je bilo, da se struga očisti in sanira
brežina. Vzdrževanje le te je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektorja območja Spodnje Save, Novo mesto
c)Ugotavljamo, da sta prenosni računalnik in tiskalnik v uporabi KS Krmelj (vsi podatki o datumu
nakupa v arhivu) iztrošena in predlagamo odpis in nabavo nove računalniške opreme.
č) Ugotovitve, da je Športno društvo Krmelj – teniška sekcija zelo aktivna in vzorno skrbi za
urejanje športnih površin v Športnem parku Krmelj. Ker vzorno sodelujejo tudi s sosednjimi tenis
klubi, so uspeli brezplačno dobaviti sicer rabljeno umetno travo in želijo zgraditi še tretje igrišče,
tokrat na umetni travi (ostala dva sta na pesku-tenisit). Glede na njihovo aktivnost in zasedenost
igrišč in ker sta bila tudi prva dva igrišča zgrajena predvsem s prostovoljnim delom, jim povsem
zaupamo in bomo občini poslali priporočilo, da jim dovoli izgradnjo igrišča na umetni travi in
brezplačno izda vsa potrebna soglasja.
d)Svetniki ugotavljajo, da KS Krmelj zagotavlja in omogoča redno uporabo vseh objektov, ki so v
lasti občine Sevnice in v upravljanju KS Krmelj in tudi za vse objekte plačuje električno energijo,
razen objekta v športnem parku Krmelj. Ugotavljamo, da športnikom (fitnes na prostem, tenis,
rokomet, nogomet, košarka,atleti) s tem onemogočamo, da bi minimum sredstev, ki jih zberejo,
uporabili za svoje delovanje. Zato je ga. predsednica predlagala, da od 01.01.2019 stroške elektrike
na objektu v športnem parku v celoti krije KS Krmelj, enako kot za vse objekte v upravljanju KS
Krmelj. Za izvedbo le tega se zadolži gospo predsednico in gospo Hermino Papež, računovodjo
Športnega društva Krmelj, ki do 31.12.2018 uredita prenos plačnika na KS Krmelj.
SKLEPI:
1) Svet KS potrjuje informacijo pod točko a in b
2) Svet KS zaradi iztrošenosti potrjuje odpis prenosnega računalnika in tiskalnika
3) Svet KS pošlje občini Sevnica priporočilo za izgradnjo tenis igrišča na umetni travi v
Športnemu parku Krmelj v realizaciji Športnega društva Krmelj-teniška sekcija
4) KS Krmelj od 01.01.2019 dalje plačuje stroške električne energije v objektu v Športnem parku
Krmelj
Izid glasovanja. 5 za, 0 proti ( prisotnih 5)
Seja je bila končana ob 20.15 uri
Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

