KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
03. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 18.02.2014 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Drago BERK, Ana KOS, Slavica MIRT, Ksenija POLJANC, Andraž
ZUPANČIČ,Janez MIRT.
Opravičeno odsotni člani Sveta: Žan DOBNIK, Vojko KOS, Anka ZUPAN
Prisotni drugi udeleženci: Roman PERČIČ, Dušan MARKOŠEK, David TUŠAR
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
Ugotovitve: na seji je prisotnih 6 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Predsednica predlaga dnevni red, za zapisnikarja predlaga g. Mirt Janeza. Glede na prisotnost drugih
udeležencev g.Berk predlaga, da se druga in tretja točka dnevnega reda zamenjata oziroma, da se najprej
obravnava predlog elaborata za »Turistično rekreativni center Krmelj« - preveritev stanja v prostoru s
predlogom umestitve novih vsebin.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red z zamenjavo vrstnega reda po predlogu g.Berka,
potrjuje se predlagani zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6 članov)

Ad 2
Predstavitev in obravnava elaborata za »Turistično rekreativni center Krmelj« - preveritev stanja
v prostoru s predlogom umestitve novih vsebin
Gospod Roman PERČIČ, vodja oddelka za okolje in prostor, gospod Dušan MARKOŠEK, občinski
urbanist in gospod David TUŠAR, arhitekt DEMIDA d.o.o. so podrobno predstavili elaborat za
»Turistično rekreativni center Krmelj« - preveritev stanja v prostoru s predlogom umestitve novih
vsebin. Izdelani sta dve varianti, svet naj obe varianti detajlno pregleda in poda svoje pripombe.
SKLEP: Svet je prejel elaborat za »Turistično rekreativni center Krmelj« - preveritev stanja v
prostoru s predlogom umestitve novih vsebin v dveh variantah in bo v roku 60dni podal ev.
pripombe in dopolnila.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Ad 3
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje
Ga. predsednica je je obrazložila zapisnik 2. redne seje. Pesek na parkirišče pod cerkvijo proti Polju ni
dostavljen; glede na dejstvo, da je parcela last fizične osebe, je potrebno najprej narediti prepis
lastništva, nato se prične z urejanjem; zadolžena ga. predsednica in g.Berk, da občino obvestita, da je

lastnik pripravljen na prenos lastništva in da občinski organi to čim prej izvedejo, nato se začne z
urejanjem. Glede pobude g.Zupančiča za ureditev ceste nad blokom je bil dopis poslan na občino,
uradnega odgovora še ni, smo pa pridobili informacijo, da je to občinska cesta v upravljanju KS Krmelj,
zato pridobimo predračun za sanacijo in damo občini ,da umesti v plan. Glede golobov na »novi hiši«
je potrebno preveriti, če res električna napeljava onemogoča izvedbo zaščite in o stanju pisno obvestiti
Terco; bi pa bilo smiselno zaščititi vse javne zgradbe. Naslednja pripomba je, da se do naslednje seje
KS pridobi podrobni seznam javnih poti KS Krmelj in detajlno pregleda, če so umeščeni vsi naši
predlogi.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 2.redne seje sveta KS Krmelj z navedenimi dopolnili.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih69)
Ad 4
Obravnava zaključnega računa za leto 2014
Gospa Slavica MIRT je obrazložila zaključni račun za leto 2014. Skupna ugotovitev članov je, da je za
realizacijo predlaganih projektov, ki so sicer nujno potrebni, absolutno premalo sredstev in da je
potrebno ogromno prostovoljnega volonterskega dela, da se kar nekaj osnovnih dejavnosti društev
realizira brez finančne podpore občine. Zato je potrebno programe in finančne plane ter poročila
kvalitetno in pravočasno pripravljati in dostavljati pristojnim občinskim službam, da jih umestijo v plan.
Zaključni račun je korektno pripravljen, zato je bil sprejet
Sklep:
Svet KS Krmelj potrdi zaključni račun za leto 2014.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Ad 5
Naloge in zadolžitve članov sveta KS Krmelj za izvajanje aktivnosti na določenih področjih
V razpravi so se razdelile naloge in nosilci za izvajanje aktivnosti na določenih področjih imenujejo:
Sklep 1: Ceste, zimska služba: Drago Berk (Gabrijele), Slavica MIRT (Hinjce), Janez MIRT
(severni del), Anica ZUPAN (južni del).
Sklep 2: Komunalna dejavnost; Drago BERK, Janez MIRT, Vojko KOS
Sklep 3: Kultura:Ana KOS, Ksenija POLJANC, Andraž ZUPANČIČ
Sklep 4: Šport: Žan DOBNIK, Vojko KOS, Andraž ZUPANČIČ
Sklep 5: Mladinska dejavnost:Žan DOBNIK, Vojko KOS, Andraž ZUPANČIČ
Sklep 6: Urejanje kraja: Slavica MIRT, Anica ZUPAN,Anica KOS,Ksenija POLJANC
Sklep 7: Javna razsvetljava:člani sveta KS Krmelj obvestijo predsednico o izpadih, ona
komunicira z skrbnikom
Sklep 8: Pogrebna dejavnost,pokopališče: Drago BERK, Slavica MIRT, Janez MIRT

SKLEP: Vsi člani sveta so potrdili sklep1, sklep2, sklep3 , sklep4 in sklep5,sklep6,sklep7 in
sklep8. Pripomb ni bilo.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Ad 6
Razno
a) g. Perčič je seznanil člane sveta KS, da je seznanjen s problemom zaostajanja vode na igrišču
(nasproti igrišča za odbojko na mivki) in da je občina pripravljena financirati sanacijo (drenažo), zato se
sprejme sklep, da se predsednica KS in podpredsednik KS najavita na oddelku za okolje in prostor, da
se dogovorijo za postopek sanacije
b) g. Perčič je seznanil člane sveta KS, da je v pripravi PGD in PZI za izvedbo kanalizacije skozi
Krmelj, ki naj bi bil pripravljen za javno obravnavo čez cca 2 meseca; predvideva se, da bo upravljavec
komunala; sredstva za izdelavo projekta in odkup zemljišč so zagotovljena.
c) g. Perčič je seznanil člane sveta KS o problematiki oziroma zapletih v zvezi z izgradnjo parkirišča
pri »stari OŠ Krmelj« glede na dejstvo, da se je fizični lastnik dela parcele parkirišča premislil in
odstopil od soglasja o odstopu parcele. Zadeva je na sodišču v Brežicah, občina je dobila termin, v
katerem formalno pravno sanira zadeve.
d) ga. Ana KOS je seznanila člane sveta KS o problematiki odtočnega jaška na cesti Krmelj Šentjanž
pri stanovanjski hiši Bojan LUŽAR. To odvodnjavanje je gradilo podjetje Gradnje v sklopu ceste in
pločnikov, problem je v tem, da iz tega jaška ob deževju teče voda ven, namesto noter. Pisno obvestiti
komunalo Sevnica z zahtevo, da izvedejo pregled in sanirajo napako.
e) ga. Slavica MIRT je seznanila člane sveta KS o problematiki odprtih terjatev;
- še vedno niso poravnani stroški najema prostorov lokala pod KS Krmelj (Melita Škrajnar), ker ni bil
pobot oziroma delni odpis dolga na račun zamenjave vrat pravilno izpeljan, zato bo s pomočjo občinske
uprave izpeljan pravilni formalno pravni postopek za poravnavo stroškov.
- nekateri krajani KS Krmelj ne poravnavajo svojih obveznosti do plačila grobnin in pokopaliških
storitev, zato jim pošiljamo opomine, vendar socialno šibkejši tega ne plačajo; v prilogi je popis
terjatev, za katere so člani sveta KS sprejeli sklep, da se odpišejo.
f) ga. Slavica MIRT je seznanila člane sveta KS o prošnji krajanov Franc Glušič, Jože Savšek,
Zabukovec Marko za brezplačno dostavo 1 kamiona peska za sanacijo javne poti. Prošnji se odobri.
g) ga. Ksenija POLJANC je predlagala, da so zapisniki sveta KS Krmelj objavljeni, da informiramo
krajane z dejavnosti KS Krmelj. Ga. predsednica pove informacijo, da so zapisniki objavljeni na
internetni strani in vsakomur dosegljivi.
H )g. BERK predlaga, da so seje sveta KS Krmelj v terminu po občinskem svetu, da zagotovimo
prisotnost občinskih svetnikov in da namenimo točko dnevnega reda sklepom občinskega sveta in
izoblikujemo skupne pobude in mnenja za naslednji sestanek občinskega sveta.
h) g. BERK je izpostavil problematiko vzdrževanja cest na mejnem področju z občino Šentrupert
(Pekel,zgornje Gabrijele), ker situacija ni dogovorjena, zato predlaga, da se organizira sestanek na
občinski ravni in dogovori za skupno rešitev problemov.
i) Skupna ugotovitev, da je lokomotiva pri rondoju nujno potrebna antikorozijske zaščite, zato je
potrebno pripraviti načrt sanacije.
i) Ga. Ana KOS ugotavlja, da so KS Krmelj malo pred pustom obiskali kurenti. Po nekaterih navedbah
naj bi bil med organizatorji Dejan HOČEVAR. Potrebno se mu je pisno zahvaliti in okarati, zakaj nas ni
informiral, da bi se organiziral sprejem in primerna promocija krajanom Krmelja.
SKLEP: Člani sveta KS Krmelj potrjujejo zgoraj navedene pobude in mnenja
Izid glasovanja:6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Seja je bila končana ob 20.30. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

