KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 14.09. 2012 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Ana Kos, Vojko Kos , Janez Mirt,
Opravičeno odsotni člani Sveta: Dušan Močnik, Borut Papež Andrej Kranjc, Renata Osrajnik
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora,
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik – član občinskega sveta, Rado Kostrevc – član
občinskega sveta,

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda

Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 5 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Zaradi odsotnosti zapisnikarja predsednica predlaga, da zapisnik piše g. Mirt Janez.

SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red in potrjuje se predlagani zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje

Skupaj smo pregledali zapisnik, pripomb ni bilo.

SKLEP: Potrjuje se zapisnik 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

.
Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2013

Predsednica je predstavila predlog finančnega načrta za leto 2013. Planirani prihodki so manjši
pri najemnini za poslovne prostore ( Kolonija – gostinski objekt). Dosedanja najemnica Melita
Škrajner ne namerava več obdržati prostorov in zato bo potrebno poiskati novega najemnika.

SKLEP: Potrjuje in sprejema se predlagani predlog finančnega načrta za leto 2013 v
predlagani obliki (prihodki in odhodki v višini 32.801 EUR)
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 4
Predlog za dobitnike priznanj KS

Po krajši razpravi so predlagani za dobitnike priznanj KS Krmelj: MILKA Senčar, DUŠAN
Močnik, ROKOMETNI KLUB Svoboda Krmelj
SKLEP: Priznanje KS Krmelj prejme MILKA Senčar, DUŠAN Močnik, ROKOMETNI
KLUB SVOBODA Krmelj.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 5
Transferi neprofitnim organizacijam

Predsednica je člane Sveta seznanila z Razdelilnikom finančnih sredstev pri DKŠD Svoboda
Krmelj. Na podlagi tega in na podlagi aktivnosti društev se predlaga dotacija iz proračuna KS
Krmelj naslednjim društvom v višini:
-

200 EUR - PGD Krmelj (plus 85 EUR gorivo)
50 EUR – društvo upokojencev Krmelj
50 EUR – Judo klub Olimpija Krmelj
50 EUR – zveza borcev
50 EUR – šahovsko društvo
200 EUR- rdeči križ
50 EUR – društvo izgnancev
200 EUR- RK Kraljevina in RK Svoboda
50 EUR – Lokvanj
50 EUR – Lira
500 EUR – DPM
50 EUR – DKŠD Svoboda
50 EUR – turistična sekcija
200 EUR- vrtec ( sadno zelenjavni vrt)

- 200 EUR – Šola ( izdelavo čestitk)
- 50 EUR- sekcija za aerobiko
SKLEP: Člani sveta potrjujejo predlagano delitev finančnih sredstev.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 6
Grobnina za leto 2012
Predsednica predlaga, da ostanejo vse cene pokopaliških storitev enake kot do sedaj.
Poudari, da je največji strošek odvoz odpadkov in odpadnih sveč.
Cenik pokopaliških storitev:
- enojni grob 74,71 EUR
- Dvojni grob 111,09 EUR
- Žarni grob 74,71 EUR
- Grobnina 23,00 EUR
- Uporaba mrliške vežice 68,00 EUR
- Izdaja dovoljenj za postavitev obeležij 24, 00 EUR
SKLEP: Člani sveta potrjujejo predlagani cenik pokopaliških storitev.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)

Ad 8
Razno
-

-

Gospa Melita Škrajnar je ustno obvestila predsednico, da od 01.10.2012 ne namerava imeti več v
najemu prostorov gostinskega lokala Kolonija. Potrebno je pridobiti podatke o prevzemu lokala
Kolonija od takratnega najemnika, po možnosti pridobiti primopredajni zapisnik. Organizirati
sestanek z Radom Kostrevcem (takratni predsednik DKŠD Svoboda). Dolg za najemnino se po
možnosti lahko tudi kompenzira z opremo.
Predlog, da se pregledajo vsi hidranti na področju KS Krmelj.Za to se zadolži PGD Krmelj.
Kljub obljubam še vedno ni nameščeno ogledalo pri Kranjc Andrej Gabrijele-pisno opozoriti
izvajalca.
Ponovno opozoriti ustrezne službe zaradi poškodb na cesti, ki so nastale pri posegu polaganja
optičnega kabla na relaciji Perc, Turnšek, Ržen.
Kanalizacija pri blokih v spodnjem delu Krmelja ni dokončana in voda v nalivih bruha na
dvorišče; nujno je pisno obvestiti občino, da se čim prej dokonča
Klop pri koritu Gabrijele zaščitijo - pobarvajo krajani sami (KS krije stroške barve)
Pripraviti program prireditev v okviru praznovanja KS Krmelj.
Ker pokajo pokrovi na pločnikih, je potrebno o tem pisno obvestiti komunalo
Perc Drago predlaga ureditev mobilne gostinske usluge v športnem parku Krmelj

Seja je bila končana ob 21.15. uri.

Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

