KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
08. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 01.10.2015 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Ksenija POLJANC, Andraž ZUPANČIČ,
Vojko KOS, Janez MIRT.
Opravičeno odsotni člani Sveta: Žan DOBNIK, Ana KOS, Anka ZUPAN
Prisotni drugi udeleženci:
Prisotni vabljeni člani občinskega sveta:
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Irena DOBNIK opravičeno, 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.
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 7. redne seje
Predsednica je je obrazložila in komentirala zapisnik 7. redne seje. Ker na zapisnik ni pripomb,se
sprejme.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 7. redne seje sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih6)
Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2016
Gospa Slavica MIRT je obrazložila predlog finančnega načrta za leto 2016 – prihodke in odhodke. V
letošnjem planu je največji poudarek na urejanju javnih poti. Enotna pripomba članov sveta KS Krmelj
je, da razdelilnik sredstev ne upošteva urbane naseljenosti Krmelja kot enega izmed centrov občine s
svojo specifičnostjo kot npr. veliko površino javnih površin, parkirnih prostorov in druge infrastrukture,
ki mora biti redno in kvalitetno vzdrževana, za to pa je potrebno predvideti dodatna sredstva, ki jih
občina v ta namen zaenkrat krajevni skupnosti Krmelj ne zagotavlja. Zato apeliramo na občinske
svetnike, da te dejavnosti pri pripravi programov umestijo v plan.
SKLEP: Svet KS Krmelj potrjuje in sprejema predstavljeni finančni načrt za leto 2016.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)

Ad 4
Razno
Svet KS Krmelj je obravnaval cenik najema ogrevanega prostora za verouk poleg knjižnice v
Krmelju; predlagana cena je 20,00€ na družino, predsednica uskladi ceno z župniščem in starši in
poroča na naslednji seji;
Svet KS Krmelj je obravnaval problematiko dovozne poti do hišne številke 63. Mali Cirnik 8297
Šentjanž, Marentič Stane in Sonja . Marentičevi so kupili nepremičnino od Slapšak Marjana
stanujoč Krmelj 72. 8296 Krmelj. Gospod Slapšak je imel sklenjeno pogodbo o stvarni služnosti do
nepremičnine na parc, št. 2211/2 KO 1387 Cirnik, ki pa se prenaša na vsakokratnega lastnika te
parcele. Pot poteka preko parcel 63/6, 918/3, 919 in 917 vse KO 1388 Pijavice katerih lastnika sta
Andrej Kranjc in Renata Merhar Kranjc stanujoč Gabrijele 48 A 8296 Krmelj. Nepremičnina je v
preteklosti služila kot zidanica oz. vikend, sedaj pa sta Marentičeva v njej nastanjena s stalnim
bivališčem. Gospod in gospa sta starejša in bolna, zato večkrat rabita pot tudi do zdravnika. Pot je v
zimskem času slabo prevozna ali pa sploh ni prevozna. Na nas sta se obrnila v upanju, da se pot
registrira kot javna pot. Cca. 380 m poti je na območju KS Krmelj, nekaj poti pa je na območju
Občine Šentrupert.
Svet KS Krmelj je sprejel sklep
SKLEP: Za dosedanjo pot, ki poteka preko parc. Št. 63/6, 918/3, 919 in 917 vse KO 1388
Pijavice, se prične postopek registracije javne poti.
Predsednica je predstavila ponudbo za nabavo zunanjih košev za košarko v športnem parku Krmelj
- Enko sport v višini 561,07 eur
- Elan v višini 608,29 eur
SKLEP: Nabavijo se koši pri Elanu v višini 608,29 Eur. Za montažo pa je zadolžen Žan
Dobnik.

Seja je bila končana ob 20.30. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

