KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
05. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 20.05.2015 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Anica ZUPAN, Ana KOS, Ksenija
POLJANC, Vojko KOS, Žan DOBNIK, Janez MIRT.
Odsotni člani Sveta: ANDRAŽ Zupančič
Prisotni drugi udeleženci: Občina Sevnica, oddelek za okolje in prostor g. Jure KUHAR,
ter predstavnik podjetja GPI Novo mesto, projektant kanalizacijskega sistema Krmelj g. Iztok
SKRABL
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Rado KOSTREVC, Irena DOBNIK, oba z opravičilom
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 s pripombo, da se točka 3. uvrsti na drugo mesto,
potrjuje se predlagani zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
Ad 2
Predstavitev kanalizacijskega sistema za naselje Krmelj - Hinjce
Gospod Iztok Skrabl, predstavnik podjetja GPI Novo mesto kot projektant kanalizacijskega sistema
Krmelj –Hinjce je obrazložil potek del na projektu: projektni pogoji so pridobljeni, predstavniki
podjetja bodo izvedli še detajlni pregled lokacije in definirali mesta hišnih priključkov s povezavami
na glavni vod. Del proti Hinjcam je deloma že izveden v okviru sanacije cestišča. Rastlinska čistilna
naprava je po zadnjem projektnem pogoju locirana na področju industrijske cone v Krmelju na južnem
delu. Po ogledu terena in definiranju hišnih priključkov bo projekt izdelan, sledi predstavitev
krajanom in pridobitev služnostnih pravic ter nato še gradbeno dovoljenje. V projektu je zajetih 22
gravitacijskih kanalov dolžine ca 4800m, od severnega dela Krmelja do rastlinske čistilne naprave je
cca 2000m. Projektirani bodo priključki na mejah parcel posameznega objekta izven voznih površin –
torej, če gre vod po trasi ceste, se priključek izvede izven območja ceste. Vsi revizijski jaški bodo
vodotesne izvedbe. Pogoji priključka so izključno komunalni odpadki oz. fekalije (kopalnice, WC,
kuhinje), meteorne vode se priključijo na druge vode, prav tako se ne priključijo odpadki npr.
živalski iztrebki, gnojnica ali industrijski odpadki. Projekt je zasnovan tako, da je čim več vodov
izpeljanih po javnem dobrem (ceste, poti) vsled pričakovanih težav s služnostnimi dovoljenji.
Ob 20.40 odide g. Žan DOBNIK,
Ugotovitev: na seji je prisotnih 7. članov Sveta. Svet je sklepčen.
Dogovorjeno je, da projektant v roku enega meseca pripravi dokumentacijo v »ORTO FOTO«,
dostavi na občino g. Kuharju (oddelku za okolje in prostor), ta pa dostavi v KS Krmelj, kjer se izvede
javna razgrnitev projekta, nato še zbor krajanov.
G. Kuhar je predstavil še potek priključitve: strošek izvedbe kanalov do parcelnih mej je strošek
investitorja, od tu do hiše pa je strošek lastnika parcel, ki bo moral vložiti komunali vlogo za
priključek na kanalizacijo, komunala pa bo sporočila pogoje in določila izvajalce; zaenkrat je

predvideno sofinanciranje priključka do 50% (material + delo). V skladu z zakonodajo in poslovnimi
običaji se bodo vsa dela izvajala po principu vzpostavitev prvotnega stanja.
Ga. Anica ZUPAN je predstavila problem meteornih vod na področju firme ATG ZUPAN, kjer kljub
urgentni dostavi opisu problema in foto dokumentacije poplavljanja meteornih vod ob nalivih na
ARSO Novo mesto in predstavniku občine g. Perčiču pred pol leta še vedno ni odgovora.
Za rešitev problema je pristojen ARSO Novo mesto, g. Kuhar je predlagal, da predstavniki ARSA,
občine Sevnica in KS Krmelj izvedejo ogled in dogovorijo predlog rešitve. KS pošle dopis.
G. Drago BERK ugotovi, da v kanalizacijski sistem niso vključeni objekti na desni strani Hinje, kar
projektant obrazloži z težavami pri prehodu Hinje, saj bi morali v tem primeru glavne vode ali
vgraditi nižje ali pa vgraditi črpalne enote. Ti objekti se bodo reševali individualno (Šola z vrtcem že
ima svojo čistilno napravo).
Rastlinska čistilna naprava ni predmet tega projekta.
Sklep:
Svet KS Krmelj vzame obrazložitev na znanje. Po predložitvi ORTO FOTO bo v prostorih KS
Krmelj ob sodelovanju predstavnikov občine in projektanta izvedena javna razgrnitev.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 3
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje
Ga. predsednica je je obrazložila zapisnik 4. redne seje. Ogled trase cest za zgornji del Gabrijel bo
opravljen danes, nato se pripravijo vse pripombe in predlogi. Za turistični rekreativni center je potrebno
upoštevati, da predlog, obravnavan na prejšnji seji obravnava ureditev južnega dela športnega parka z
dvema variantama, sam športni del pa je projekt investirala KS Krmelj in je drugi projekt. V kolikor so
na ta del še vedno pripombe (velika atletska steza,… je potrebno ponovno od vseh struktur pridobiti
predloge, jih uskladiti in po potrebi naročiti dodelavo projekta (plačnik KS Krmelj).
Kot že ugotovljeno, rokometno igrišče zaradi razpok ni več varno za uporabo, zato je potrebno pridobiti
ponudbe za prenovo, enako velja za razsvetljavo in koši za košarko.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 4. redne seje sveta KS Krmelj z navedenimi dopolnili.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Ad 4
Urejanje prostorov kolonije 54.
Gospa Slavica MIRT je informirala člane sveta o poteku del urejanja prostorov kolonije 54. En del
šanka je bil odstranjen, potrebno je sanirati še en del tal in položiti ladijski pod (g.Berk). Elektro dela je
izvedel g. Krištof Ciril, beljenje pa bo izvajal g. Hočevar Izidor.
SKLEP: Informacija na znanje.
Ad 5
Razno
Prišla je vloga za donacijo Likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj. Glede na sklep sveta, da sredstva,
predvidena za financiranje društev v letošnjem letu koristimo za ureditev prostora kolonija 54 in s tem
uredimo prostor društvom, jih ponovno obvestimo, da letos financiranja ne bo razen če pride do
rebalansa plana.
Cesto proti Ogorelkam je močno ogrozil plaz, KS Krmelj je pristopila k sanaciji z 2. kamionoma
gramoza, komunala 1. kamion gramoza, ostalo so financirali uporabniki in g.Krašovec.
SKLEP: Člani sveta KS Krmelj potrjujejo zgoraj navedene sklepe.
Izid glasovanja:7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Seja je bila končana ob 21.30. uri.
Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

