KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
04. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 17.04.2015 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Drago BERK, Ana KOS, Slavica MIRT, Ksenija POLJANC, Andraž
ZUPANČIČ, Vojko KOS, Žan DOBNIK, Janez MIRT.
Opravičeno odsotni člani Sveta: Anka ZUPAN
Prisotni drugi udeleženci:
Prisotni vabljeni člani občinskega sveta: Rado KOSTREVC
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Irena DOBNIK
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Ugotovitve: na seji je prisotnih 8članov Sveta. Svet je sklepčen.
Predsednica predlaga dnevni red, za zapisnikarja predlaga g. Mirt Janeza.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red, potrjuje se predlagani zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Ga. predsednica je je obrazložila zapisnik 3. redne seje. Glede odvodnjavanja glavne ceste Krmelj –
Šentjanž pri Lužar Bojanu jašek za meteorno vodo še vedno ni saniran in ob padavinah voda teče preko
ceste proti bloku in po levi strani ceste ob močnejših nalivih do doma Svobode. Ponovno je potrebno
pisno opozoriti občinske organe.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 3. redne seje sveta KS Krmelj z navedenimi dopolnili.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 3
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica –evidentiranje stanja vozišč

V zvezi s kategorizacijo občinskih cest je komisija v sestavi Slavica Mirt, Drago Berk in Janez Mirt dne
16.04.2015 opravila pregled in izvedla meritve javnih poti in lokalnih cest in jih primerjala z občinskim
dokumentom. Komisija je ugotovila, da kar nekaj poti ni upoštevano, ni upoštevano veliko javnih
površin (parkirnih prostorov in dostopov do objektov) pri gasilskem domu, obeh šolah, dom Svobode,
trgovine, zdravstveni dom, bloki, športni park, ki jih je potrebno urejevati tako pozimi (pluženje) kot v
ostalih mesecih (košnja, urejanje, čiščenje) . Nekaj cest in poti je neasfaltiranih, nekaj slabo
vzdrževanih in so nujno potrebne sanacije (npr. cesta in parkirni prostor okoli blokov južni del Krmelja,
cesta v Brezje, na Goveji dol, dostop do športnega parka,…). Potrebno je urediti odvodnjavanje
komunalnih voda pri blokih v južnem delu Krmelja.

G.Berk je opozoril, da cesti Hinjce – Gabrijele poteče garancija in je potrebno pred iztekom opozoriti,
da se izvedejo sanacije poškodovanih mest. V Gabrijelah je bilo odvodnjavanje izvedeno korektno razen
proti Polju (pri Žužku), kjer meteorna voda ni zajeta in teče mimo sistema, zato je potrebna pobuda, da
se to sanira. Komisija izvede preverko do konca in poda konkretne predloge. Glede pobude
g.Zupančiča za ureditev ceste nad blokom je bil dopis poslan na občino, uradnega odgovora še ni,
predračun za sanacijo še čakamo. Glede golobov na »novi hiši« je preverjeno, da je električna
napeljava odstranjena in se brez problemov izvede zaščite in o stanju pisno obvestiti Terco.
Ugotovljeno je,da sanacijska dela na pokopališču še niso končana, saj je potrebno še en del podpornega
zida izdelati. Podan je bil tudi predlog, da se umesti v plan sanacija prehoda iz starega v novi del
pokopališča.
SKLEP: Potrjuje se poročilo o pregledu občinskih cest. Komisija predloži predloge v obravnavo
in potrditev po ogledu vseh cest v KS Krmelj.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 4
Turistični rekreativni center Krmelj –predlogi in pripombe
Gospa Slavica MIRT je obrazložila oba projekta Turističnega rekreativnega centra Krmelj; varianta 1 je
bolj stroge oblike, varianta 2 pa je razgibana varianta in se lepše vključi v prostor. G. Berk predlaga, da
se mora športni del centra prostorsko urediti s pogledom na daljše časovno obdobje in zato predlaga, da
se načrt popravi z umestitvijo standardnega nogometnega igrišča s 400m atletsko stezo, saj bo s tem
lahko služil tudi za priprave vrhunskih športnikov in obogatil ponudbo centra. Tako bi bilo tudi lažje
organizirate večje prireditve. S tem predlogom se strinja večina članov sveta.
G.Kostrevc predlaga, da bi bilo potrebno prisluhniti tudi ostalim društvom (športna društva rokomet,
tenis, turistična sekcija, ribiči, lovci, gasilci,..), v vsakem primeru pa jih pozvati, da dajo svoja mnenja in
pobude na obe varianti.
Ga.predsednica je izjavila bojazen, da bodo za vzdrževanje velikega stadiona preveliki stroški, ki jih KS
ne bo uspela pokrivati in da je potrebno ugotoviti dejanske potrebe uporabnikov velikega stadiona.
G.Mirt predlaga, da se v projekt vključijo tudi državni organi (fundacija za šport, športne zveze),
seveda pa se moramo prej odločiti, kaj hočemo, da ne bomo storili napake kot pri športni dvorani.
Člani so tudi predlagali, da se v plan uvrsti tudi končna ureditev ceste do športnega parka.
Sklep:
Svet KS Krmelj potrjuje varianto 1 in sicer brez dodatnih posegov v že obstoječo situacijo na
špotnih površinah ( na predlagani varianti 1 so vrisana dodatna parkirna mesta in oder za
prireditve). Predlagamo, da se na začetku ceste ob odbojkarskem igrišču postavi rampa, ki ne
dovoljuje dostopa za avtmobile, ker se na tem delu največkrat zadržujejo otroci.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ob 18.55 sejo zapusti ga.Ksenija Poljanc zaradi slabega počutja.
Ugotovitve: na seji je prisotnih 7članov Sveta. Svet je sklepčen.

Ad 5
Čistilne akcije
Čistilne akcije se izvedejo do 25. 4. in sicer samo pobiranje razpršenih odpadkov iz narave. Napolnjene
vreče se odložijo v kontejnerje za mešane odpadke, Z Komunalo je tako tudi dogovorjeno. G.Berk
predlaga, da se obvesti krajane z oglasi na oglasnih deskah, predsednica predlaga, da so svetniki KS
zadolženi za organizacijo na posameznih področjih, kot je bila praksa že do sedaj. Predsednica bo
prevzela vreče na agenciji Doživljaj in jih tudi razdelila.

Predsednica je obvestila člane, da je
iz komunale je prišla pobuda, da bodo javnega delavca dva dni v tednu prerazporedili na dela v KS
Šenjanž. Predlog, da se izdela detajlni popis del, ki jih je potrebno izvajati mesečno-dnevno v KS, ga na
svetu pregledati in dostaviti na komunalo. (upoštevati urejevanje vseh javnih površin in površin, ki jih
ima KS v upravljanju).
SKLEP: Vsi člani sveta so potrdili informacije in pobude.
Izid glasovanja:7 za, 0 proti (prisotnih 9)

Ad 6
Urejanje prostorov kolonije
Ga.predsednica je obrazložila predlog sanacije prostorov kolonije, ki bi jih uporabljali za kulturne
dejavnosti manjšega obsega (predavanja, okrogle mize,večnamenski prostor) in ob uporabi dvorane za
obstranske dejavnosti. Nekaj denarja je,večina bi opravili s prostovoljnimi deli. Potrebno je podreti del
šanka, sanirati tla, popraviti oplesk in urediti ustrezno električno napeljavo
SKLEP: Člani sveta KS Krmelj potrjujejo zgoraj navedene pobude in mnenja
Izid glasovanja:7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Ad 7
Razno
G.Zupančič je obvestil svetnike, da bo prihodnji vikend nogometni turnir kot otvoritev športnega parka
v letu 2015, mladi pa 13.06. 2015 organizirajo tradicionalno veselico. Ga predsednica obvesti, da bo
13.6. dopoldan potekala prireditev Knapec na obisku pri branjevki in krošnjarju. G. Kos Vojko obvesti,
da bo 06.06. potekal rokometni turnir.
G. Mirt je poudaril, da je asfaltna prevleka na rokometnem igrišču dotrajana (razpokana), zato predlaga,
da se pridobijo ponudbe za asfaltacijo, potrebno pa je pridobiti tudi ponudbe alternativnih podlag
(plastika?), se skupaj s koristniki (tudi šola) opredeliti in umestiti v plan.
Glede na dejstvo, da je z reflektorja na rokometnem igrišču odpadlo eno steklo, je vzdrževalec preveril
vse reflektorje in odstranil stekla, ki jih ni bilo več možno varno fiksirati. Potrebna je zamenjava
reflektorjev, zato je potrebno pridobiti ponudbe in umestiti v plan.
SKLEP: Člani sveta KS Krmelj potrjujejo zgoraj navedene pobude in mnenja
Izid glasovanja:7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Seja je bila končana ob 21.00. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

