KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
09. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 16.02.2016 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Ksenija POLJANC, Andraž ZUPANČIČ,
Vojko KOS, Anka ZUPAN, Janez MIRT, Anica KOS.
Opravičeno odsotni člani Sveta: Žan DOBNIK,
Prisotni drugi udeleženci: župan občine g. Srečko OCVIRK
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 8 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: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje
Predsednica je je obrazložila in komentirala zapisnik 8. redne seje. Ker na zapisnik člani sveta niso
imeli pripomb, se zapisnik sprejme.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 8. redne seje sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Ad 3
Predstavitev projektov in del, financiranih iz Proračuna občina Sevnica za področje KS
Krmelj
Gospod župan Srečko Ocvirk je predstavil projekte in dela, financiranih iz Proračuna občina
Sevnica za področje KS Krmelj
Najprej je predstavil realizirane projekte v preteklosti:
- energetska sanacija šole in telovadnice
- zamenjava strehe na šoli
- postavitev kontejnerske kotlovnice pri šoli
- dokončna ureditev asfaltiranega parkirnega prostora pri stari šoli
- ureditev otroškega igrišča v športnem parku
Nato je predstavil nove projekte:

- v letu 2016 je predviden odkup zemljišča za rastlinsko čistilno napravo. Postopek izbire zemljišča je v
teku
- priprava idejnega projekta za celostno ureditev parka na zemljišču za nekdanjo staro bencinsko postajo
- preplastitev rokometnega igrišča
- zamenjava razsvetljave na rokometnem igrišču
- postavitev fitnes naprav v športnem parku
- asfaltacija makadamske dostopne ceste do makadamskega parkirnega prostora za vrtcem
- priprava predračunov za izolacijo knjižnice
- urediti odvodnjavanje pri bloku 84
- urediti odvodnjavanje na travniku v športnem parku
- urediti odvodnjavanje na deponiji zemljin v smeri Gabrijele
Pripombe članov sveta KS:
- pripraviti projekt sanacije poškodb, udurov zaradi posedanja zemlje na področju rudarjenja
- pripraviti projekt sanacije graščine
- doreči status obstoječe kanalizacije, upravljanje kanalizacije
- zamenjava starih cevi na vodovodu v severnem delu Krmelja
- nujno je potrebno razmišljati o gradnji novega mostu preko Hinje
- nujno je potrebno zgraditi streho za lokomotivo
Predsednica je še povedala, da so bili v letu 2015 zgrajeni oporni zidovi ob javni poti v naselje Brezje z
pomočjo občine in vaščanov, v letu 2016 pa bo KS sanirala poškodovani del cestišča.

SKLEP: Svet KS Krmelj je seznanjen z projekti in deli, financiranih iz Proračuna občina
Sevnica za področje KS Krmelj in pričakuje upoštevanje pobud in mnenj članov sveta KS
Krmelj
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 4
Obravnava in potrditev dokumentov zaključnega računa za leto 2015
Predsednica je predstavila dokumente zaključnega računa. Na dan 31.12.2015 je stanje na računu
5.478,89 Eur. Ta sredstva se z rebalansom prerazporedijo na konto 18022/420500 - 400,00 Eur
urejanje prostorov Kolonije in 400, 00 Eur urejanje prostorv KS, na konto 18022/420500- 2.478,89
Eur za preplastitev rokometnega igrišča in na konto 18023/402503 ohranjanje premične kulturne
dediščine – 2.200,00 Eur (lokomotiva)

SKLEP: Svet KS se je seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2015 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 5
Razno
Predsednica je seznanila člane sveta o prireditvi » Dobrodelni tek«, ki se je odvijal 06.02.2016, z
namenom zbiranja denarja (donacija) za nakup otroških igral. Povedala je , da se sredstva zbirajo

do 31.03.2016. Organizator teka je bil gospod Tomaž Lisec poslanec v DZ RS. Nabavljena igrala
se bodo postavila na že obstoječe otroško igrišče v športnem parku.
Predsednica je povedala, da so odpravili napako na vodovodnem sistemu v poslovilni vežici v
Gabrijelah in da odslej naj ne bi prihajalo več do tako velikega odjema vode na omenjenem
objektu.
Za uporabo prostorov v kulturnem domu se glasbeni skupini Liquf računa za letno uporabo 120,00
Eur.
SKLEP: Glasbeni skupini Liquf se za letno uporabo prostorov računa 120,00 Eur.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Seja je bila končana ob 21.30. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

