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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SVETA KS KROMBERK – LOKE Z DNE 18. 11. 2015 

 

Kraj in datum: Kromberk, 18. 11. 2015 

 

Prisotni: Robert Golob (vodi sejo), Ivan Maffi, Janez Cuznar, Jurij Lazar, Žarko Leban, Marko Brezavšček, Damjan 
Winkler, Breda Kante  
Odsotni: Leopold Hvalič 
 
Na sejo povabljeni: 
- Andrej Širok 
- Rajko Vecchiet 
 
Predviden dnevni red: 
1. točka: Realizacija sklepov 8. redne seje (vsi člani) 
2. točka: Vzdrževanje spomenika borcem NOB pri vrtcu (I. Maffi) 
3. točka: Vzdrževanje nekategoriziranih makadamskih cest v KS (I. Maffi) 
4. točka: Dovoljenje za uporabo ceste v lasti g. Lučana Pavlina (J. Lazar) 
5. točka: Pritoževanje krajanov Damberja zaradi močnega hrupa kanalizacijskih pokrovov (J. Lazar) 
6. točka: Popravilo 3. vhodnih vrat na pokopališču pri Sv. Trojici in ureditev dostopa za invalide (J. Lazar) 
7. točka: Nabava potrebnega orodja za Dom kulture Kromberk (J. Lazar) 
8. točka: Potrditev oddanih grobov, obravnava pravilnika o grobovih ter sprejetje sklepa glede odvzetega groba bivše 
lastnice N. B. (J. Lazar, J. Cuznar) 
9. točka: Prometna ureditev cest v KS (Ž. Leban, I. Maffi, J. Cuznar) 
10. točka: Kontejnerska mesta na Vardi in v Lokah (J. Cuznar, Ž. Leban) 
11. točka: Preplastitev Iztokove ulice in ulice bratov Hvalič (J. Cuznar) 
12. točka: Zbrana sredstva od prodaje starih miz in klopi in zbrana sredstva od najemnin prostorov v KS 
13. točka: Zadolžitev članov sveta KS za položitev venca pri spomeniku za vrtcem Čriček ob dnevu mrtvih (J. Cuznar) 
14. točka: Pregled namestitve kanalizacijskih pokrovov na cesti od Hrasta proti Kekcu (J. Lazar, J. Cuznar) 
15. točka: Pogrezanje ceste, ki pelje od stanovanjskih blokov Med trtami 3 in 3/A proti cerkvi (J. Cuznar) 
16. točka: Prijava inšpekciji v zadevi neustreznega odvajanja komunalno odpadne vode iz stavb Med trtami 3 in 3/A (J. 
Cuznar) 
17. točka: Poplavljanje - dopis g. Dimitrija Rejca (J. Cuznar) 
18. točka: Obdarovanje starejših krajanov (B. Kante) 
19. točka: Obvestilo krajanom glede metanja pepela v kontejnerje (B. Kante) 
20. točka: ustanovitev stvarne služnosti na delu nepremičnine s parc. 381/2 k.o. 2302 Kromberk – dopis Projekt 
21. točka: razporeditev sredstev iz naslova krajevnega praznika (M. Brezavšček) 
22. točka: zadolžitev članov sveta KS za vodenje postopka ustanovitve Športnega društva Kromberk - Loke 
23. točka: Razno 
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Obravnavano:  

  

1. točka: Realizacija sklepov 8. redne seje (vsi člani) 
Te točke na seji nismo obravnavali. 

 

2. točka: Vzdrževanje spomenika borcem NOB pri vrtcu (I. Maffi) 

Žarko in Ivan sta položila venec ob dnevu spomina na mrtve ob tem pa sta opazila počene plošče. Pojavlja tudi 

problematika odvrženih smeti med ploščami spomenika. Sklep: Ivan bo stopil do predsednika ZZB g. Andreja Kompara 

za popravilo plošč.  Janez je za odlaganje odpadkov pri spomeniku zadolžen za ureditev malega kontejnerja na 

Komunali. 

 

3. točka: Vzdrževanje nekategoriziranih makadamskih cest v KS (I. Maffi) 

Prisotna je problematika odnašanje peska s cestišča od hiše g. Pipana proti g. Šturmu oz. proti vodohramu. Ivan je bil že 

na občini, cesta je nekategorizirana vendar je bila na seznamu za kategorizacijo. Kategorizacija cest je bila že sprejeta. 

Janez prosil g. Torbico za posredovanje ne novo kategoriziranih cest. Sklep: Na postavki namenjeni vzdrževanju cestne 

infrastrukture ostaja cca 4.400 €, ki se jih nameni za tamponiranje nekategoriziranih cest. Ivan je zadolžen, da stopi v 

kontakt z izvajalcem Ivanom Kobalom za pripravo ponudbe. 

 

4. točka: Dovoljenje za uporabo ceste v lasti g. Lučana Pavlina (J. Lazar) 
Jurij je na sejo prinesel pisno dovoljenje od gospe Lučane Pavlin v katerem dovoljuje, da se del cestišča, ki je v njeni 
lasti, lahko vzdržuje. Ga. je pripravljena cestišče prodati oz. podariti v zameno za nov podporni zid na stroške KS.  
 

5. točka: Pritoževanje krajanov Damberja zaradi močnega hrupa kanalizacijskih pokrovov (J. Lazar) 
Prebivalce naselja Damber zelo moti močen hrup, ki prihaja iz kanalizacijskih jaškov. Sklep: Jurij se dogovori z g. 

Gorjanom o zamenjavi pokrovov. 

 

6. točka: Popravilo 3. vhodnih vrat na pokopališču pri Sv. Trojici in ureditev dostopa za invalide (J. Lazar) 

Glej 7. točko. 

 

7. točka: Nabava potrebnega orodja za Dom kulture Kromberk (J. Lazar) 

Jurij potrebuje za vzdrževanje Doma kulture Kromberk in popravilo vrat na pokopališču pri Sv. Trojici nekaj delovnega 
materiala: lestev, škarje za rezanje žive meje,….  Sklep: svet KS mu odobri 200 EUR za nakup potrebnega orodja. 
 

8. točka: Potrditev oddanih grobov, obravnava pravilnika o grobovih ter sprejetje sklepa glede odvzetega groba bivše 

lastnice N. B. (J. Lazar, J. Cuznar) 

Vsi člani sveta se strinjamo, da se grobove neplačnikov odda. Spomenik za katerega je skrbela ga. Nelida pa se še nekaj 

časa pusti na pokopališču ob zidu. Tjana ima v arhivu prošnje za dodelitev grobov in žarnih niš. Vsem prosilcem se 

prošnje odobri. 

 

9. točka: Prometna ureditev cest v KS (Ž. Leban, I. Maffi, J. Cuznar) 

Žarko, Ivan in Janez so bili prisotni na sestanku na občini, kjer so predstavili problematiko cestnih ureditev (npr.: 

preozka cesta proti pokopališču pri Sv. Trojici, postavitev krožišča pod Ul. bratov Hvalič,…). Odgovorni na občini so 

zadeve vzeli na znanje. Hkrati smo imeli tudi predlog o vrisu belih črt na Ul. bratov Hvalič z namenom vidnejšega 

opozorila ljudi o prepovedanem parkiranje ob robu cestišča. 
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10. točka: Kontejnerska mesta na Vardi in v Lokah (J. Cuznar, Ž. Leban) 

S strani prebivalcev Varde in Lok smo prejeli prošnjo za premik kontejnerskih mest proti vznožju naselji (sedaj so ta 

mesta na vrhu naselji). Sklep: Če so prostori za kontejnerje na preglednih delih cestišča, se jih lahko premesti. Zadolžen 

Janez. 

 

11. točka: Preplastitev Iztokove ulice in ulice bratov Hvalič (J. Cuznar) 

To točko smo preložili na naslednjo sejo. 

 

12. točka: Zbrana sredstva od prodaje starih miz in klopi in zbrana sredstva od najemnin prostorov v KS 

Prodane so bile vse mize, zbranih je bilo 195 EUR, ki jih Breda preda Tjani. 

 

13. točka: Zadolžitev članov sveta KS za položitev venca pri spomeniku za vrtcem Čriček ob dnevu mrtvih (J. Cuznar) 

Točka že obravnavana v 2. točki tega zapisnika. 

 

14. točka: Pregled namestitve kanalizacijskih pokrovov na cesti od Hrasta proti Kekcu (J. Lazar, J. Cuznar) 

Točka že obravnavana v 5. točki tega zapisnika. 

 

15. točka: Pogrezanje ceste, ki pelje od stanovanjskih blokov Med trtami 3 in 3/A proti cerkvi (J. Cuznar) 

Na inšpekciji vodi ta postopek ga. Kompara. Problem je bil predan podjetju Fertis. Sklep: Za reševanje problema je 

zadolžen Janez, ki stopi v stik s podjetjem Fertis. 

 

16. točka: Prijava inšpekciji v zadevi neustreznega odvajanja komunalno odpadne vode iz stavb Med trtami 3 in 3/A 

(J. Cuznar) 

Ta točka se navezuje na prejšnjo. 

17. točka: Poplavljanje - dopis g. Dimitrija Rejca (J. Cuznar) 

Hiša od g. Rejca je zadnja v nizu hiš. Ob deževju bo potrebno teren pregledati in ugotoviti kje voda namaka.  Sklep: za 

reševanje problema sta zadolžena Damjan in Janez. 

 

18. točka: Obdarovanje starejših krajanov (B. Kante) 

Določili smo datum obdarovanja starejših krajanov, ki bo v soboto 19.12.2015 v Domu kulture Kromberk ob 18-ih. Za 

organizacijo je zadolžena Breda. 

 

19. točka: Obvestilo krajanom glede metanja pepela v kontejnerje (B. Kante) 

Na Ul. bratov Hvalič sta zagorela dva kontejnerja. Sklep: Breda kontaktira Komunalo in jih prosi za izdelavo nalepk z 

opozorilom, da se vročega pepela ne meče v smeti in da ohlajen pepel sodi v kontejnerje za zelenje. 

 

20. točka: ustanovitev stvarne služnosti na delu nepremičnine s parc. 381/2 k.o. 2302 Kromberk – dopis Projekt 

Na sejo sveta sta bila povabljena g. Andrej Širok in g. Rajko Vecchiet iz podjetja Projekt, kjer sta nam predstavila 

komunalno ureditev parc. 381/2 k.o. 2302 Kromberk. Za vrtcem Čriček je del ceste še vedno v lasti KS Kromberk - Loke. 

Podjetje Projekt je podalo prošnjo za služnost s strani KS. Cesto potrebujejo za dovoz do zazidalnih parcel, ki jihh 

nameravajo prodati za pozidavo stanovanjskih hiš. Sklep: Na seji smo sklepčni, da jim služnosti ne odobrimo, pogovarjali 

pa bi se o prodaji celotne parcele skupaj s spomenikom NOB za katerega je potrebno opredeliti velikost zaščitenega 

območja okrog spomenika. Pred prodajo morajo biti sprejet OPPN.   
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21. točka: razporeditev sredstev iz naslova krajevnega praznika (M. Brezavšček) 

Od krajevnega praznika je ostalo cca 1.600 EUR. Sklep: Za novo ustanovljeno ŠD Kromberk - Loke se nameni 500 EUR, 

Kulturnemu društvu MoPz Kromberški Vodopivci pa se za nameni 1.100 EUR za organizacijo novoletnega koncerta. 

 

22. točka: zadolžitev članov sveta KS za vodenje postopka ustanovitve Športnega društva Kromberk – Loke 

Pod ustanovne člane se vpišejo Robert Golob, Marko Brezavšček in Breda Kante. Prvi sestanek bo v petek 20.11.2015 ob 

17-ih. 

 

23. točka: Razno 

Sprejeti je potrebno pravilnik o pokopališčih, katerega predlagajo Žarko, Jurij in Janez. V proračun za naslednje leto se 

uvrsti problematika Štolfovih na Iztokovi ul. (cca 85.000 EUR), ureditev igrišča cca 12.000 EUR, projekt razširitve 

pokopališča pri Sv. Trojici od 20.000-30.000 EUR. Idejno zasnovo za pokopališče je potrebno potrditi, da gre projekt v 

realizacijo v letu 2017. 

 

  

Pričetek seje:  15:30 

Konec seje: 17:30 

Naslednja redna seja: Se določi naknadno 

  

Zapisnik pripravil-a: Breda Kante 

  

Zapisnik potrdil: dr. Robert Golob, član sveta KS Kromberk - Loke 

Podpis in žig:  

 

 

 


