KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik, Borut
Papež, Vojko Kos , Renata Osrajnik, Janez Mirt
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Rado Kostrevc – član
občinskega sveta
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik– član občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
7. redne seje
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih vseh 9 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Za overitelja zapisnika je predlagan Andrej Kranjc.
SKLEP: Za overitelja zapisnika 6. redne seje se imenuje Andrej Kranjc.
Izid glasovanja:9 za, 0 proti, (prisotnih 9)

Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje
Razprava:
- vodohran Ogorelke: obljubljena še ograja
- prehod za pešce pri dvorani: ponovno je bila poudarjena potreba, da se pristopi k realizaciji, predlog:
prestavitev prehoda pri Inkosu
- vodovod Brjan - Stražberk – od Komunale Sevnica in Občine Sevnica zahtevati, da se za začasno
zadržano investicijo pripravi terminski plan obnove – občina mora uvrstiti v svoj proračun!
- nov pravilnik o financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Sevnica – na svetu KS občine Sevnica
sprejet s preglasovanjem, kriteriji za dodelitev sredstev niso pošteni
- dokončna priključitev celotnega Krmelja na nov vodovod – Komunala Sevnica je z zahtevo
seznanjena, vztrajati na čim hitrejši realizaciji
- kanalizacija v Krmelju – s Komunalo Sevnica urediti status te dejavnosti (prenos na Komunalo, saj
kanalščino že plačujemo)
- športni park – pričakujemo ponudbe
- neustrezna čistoča v Krmelju – zahtevati pisni odgovor občine o možnih postopkih zoper Glušiča
(žaga), Janežiča (kvadri pri blokih) in Povšeta (nasproti Doge na privatnem zemljišču)

- ekološki otoki – niso redno oskrbovani, isti problem s svečami na pokopališču, razmisliti, kaj ponuditi
Močnik Viktorju, da dovoli razširitev ekološkega otoka na svojem zemljišču v Gabrijelah

SKLEP: Potrjuje se zapisnik 6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
.
Ad 3
Sprememba finančnega načrta za leto 2012
Pojasnilo predsednice:
Narejen je po novem Pravilniku o financiranju KS, ki pa na občinskem svetu sploh še ni sprejet!
Sprejet pa je bil s preglasovanjem 7:3 na Svetu KS občine Sevnica! Naših predlogov (Mirt Slavica,
Močnik Dušan) župan ni hotel upoštevati!
Pravilnik predvideva: 15 % sredstev za tekoče delovanje (5.093 EUR), 85 % pa za investicije
(28.421 EUR) po kriteriju števila prebivalcev in velikosti KS, kilometrov cest in števila javnih
svetil).
Za vse KS je predvidenih samo 850.000 EUR – po starem pravilniku bi bilo 1.188.217 EUR.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne vrača več v KS, kot je bilo vsa leta nazaj,
ampak gre direktno v občinski proračun.
Javnega delavca finančno v celoti prevzema Komunala, bo pa še vedno delal v naši KS po naših
navodilih.
Po teh novih osnovah je proračun KS Krmelj za leto 2012 samo 34.601 EUR, doslej je bil
predlog proračuna 57.915 EUR.
Pri analizi možnih odhodkov se ugotavljajo že naprej znani stroški: za ogrevanje dvorane = 3.100
EUR, za elektriko in komunalne storitve = 6.500 EUR, za zimsko službo = 7.100 EUR in tekoče
vzdrževanje = 1.000 EUR.
Za prosto odločanje praktično ostane samo 6.000 EUR! Od tega 4.000 EUR za športna igrišča in
2.000 EUR za delo vseh organizacij in kulturnih ter športnih klubov v KS (doslej dodeljevali
pomoč 33 porabnikom !!!)
Razprava:
- vsa leta je občina zagovarjala dejstvo , da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča vrača
v KS, kjer je bilo plačano s strani krajanov, sedaj pa se ga brez argumenta v celoti kanalizira v
občinski proračun. Nepravično, nepošteno, še večja možnost, da se ta sredstva kanalizirajo ne
po dejanskih potrebah, ampak po obrazih oz. politični pripadnosti!
- kriteriji za dodeljevanje sredstev po novem pravilniku so nepošteni – sploh ni važno, ali je cesta
makadamska in razrita, važni so samo kilometri; kakšno vezo imajo drogovi javne razsvetljave, saj
je zanjo občina podpisala koncesijsko pogodbo; nič niso upoštevani javni objekti, ki so v občinski
lasti, jih je pa doslej morala obnavljati in vzdrževati KS; zakaj KŠTM ne poskrbi tudi za obnovo
naše dvorane, naših igrišč?

SKLEP: predlagani predlog spremembe finančnega načrta za leto 2012 se ne potrdi v
predlagani obliki in sicer iz naslednjih razlogov
-pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti ( čigar osnova je
sestavni del tega predloga spremembe finančnega načrta) ne zajema ;

- upravljanje javnih oz. večnamenskih stavb v lasti občine, športnih objektov in
površin, s katerimi upravljajo posamezne KS,
- pravilnik ni usklajen z pripravljenim novim odlokom o kategorizaciji cest in javnih
poti,
- NUSZ ne bi smel biti vključen v predlagano kvoto 850.000 EUR,
- NUSZ ni odvisen od kriterija dolžine javnih poti, velikosti KS in števila prebivalcev,
- Pravilnik s predlaganimi kriteriji pri delitvi materialnih stroškov onemogoča
nekaterim KS redno oz. normalno delovanje

Izid glasovanja za vse oba gornja sklepa: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Ad 4
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
organov Občine Sevnica
Pravilnik je bil sprejet na občinskem svetu, njegova veljavnost od 1/10-2011 dalje.
Zaradi finančne krize je bil sprejet še dodaten sklep, da se do nadaljnjega ta višina zmanjša za 20 %
SKLEP: Znesek nagrade za opravljanje funkcije predsednika Sveta KS znaša 280,00 Eur
neto na mesec (znižana za 20% do preklica – sklep občinskega sveta). Nagrada predsednici za
vodenje korespondence znaša 137,00 Eur neto na mesec.
SKLEP: Znesek sejnine za člana Sveta KS za prisotnost na seji znaša 24,00 Eur neto
(znižana za 20% do preklica – sklep občinskega sveta)

Ad 5
Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanje pokopališč v krajevni skupnosti

Komunala Sevnica je dostavila osnutek pogodbe, po kateri bi celotno dejavnost prevzeli oni.
Mi imamo trenutno koncesijo z Pogrebnim društvom Novak, sami pa izdajamo tudi račune za
grobnino in uporabo mrliške vežice. Sami skrbimo za mrliško vežico.Vse poteka brez problemov.

SKLEP: Ne spreminjamo obstoječe organiziranosti, ne prenašamo to dejavnost na Komunalo
Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti, (prisotnih 9)

Ad 6
Predlog delitve sredstev neprofitnim organizacijam
Na razpolago je samo 2.000 EUR.
Močnik Dušan: kaj so naša društva slabša kot v sosednjih KS, kjer razdeljujejo tudi 10-krat več?
In to naj bi bilo pravično? Občina bi morala zagotoviti enakopravnejšo financiranje, ki ne bi bilo
odvisno od kilometrov cest, velikosti KS in števila prebivalcev, ampak od dejavnosti društev!!!
Predlog delitve:
25 EUR za: Čebelarsko društvo Šentjanž
50 EUR za : Društvo upokojencev Krmelj
Judo klub Olimpija Krmelj
Zveza borcev Krmelj
Društvo izgnancev Krmelj
Rokometni klub Kraljevina Krmelj
Pevska skupina Lokvanj
Pevska skupina Lira
DKŠD »Svoboda« Krmelj
Turistična sekcija Krmelj
Sekcija za aerobiko
Društvo vinogradnikov Šentjanž (za cvičkovo princeso – že nakazano)
100 EUR za : Šahovski klub Krmelj (30. memorial Borisa Debelaka)
140 EUR za: Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj
200 EUR za : Rdeči križ Krmelj
Osnovna šola Krmelj (za čestitke …)
284,45 EUR za : ansambel Veseli Dolenjci (že nakazano)
500 EUR za : DPM Krmelj (dedek Mraz)
SKLEP: Potrjuje se predlog delitve sredstev neprofitnim organizacijam.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Ad 7
Razno
- likovna sekcija ima 25/11 v dvorani razstavo likovnih del. Med donatorji ne omenjajo KS, ki pa jim
brezplačno namenja ogrevano dvorano za 3 dni.
- verouk v Gabrijelah poteka nemoteno naprej. Je pa treba na stavbi zamenjati dve okni (cca 300
EUR/kom).

SKLEP: Eno okno plača KS Krmelj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
- Povše Gregor – ni plačal elektrike (sedaj je odklopljena), pred izvržbo, prostor je v upravljanju KS
SKLEP: KS Krmelj poravna strošek elektrike 80,72 EUR.
Povezati se s Centrom za socialno delo, da se vključijo v reševanje njegovega bivalnega problema.
Povezati se s Terco, da v stanovanju zamenjajo ključavnico in zamenjajo stekla na oknih.
S Povše Gregorjem se dogovoriti, da v zameno za plačilo elektrike opravi dela v dvorani (omet).
Izid glasovanja; 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
- narediti aktualen načrt razvojnih programov za KS Krmelj: glede na Pravilnik o financiranju KS je
jasno, da v naslednjem obdobju ne bomo dobivali sredstev za kakšne večje investicije, zato bomo morali
naše potrebe vključiti v občinski proračun oz. v občinski NRP ali pa se sprijazniti z zastojem v razvoju.
Zato na občino poslati spisek že vseh doslej podanih predlogov in morebitnih novih.

Seja je bila zaključena ob 11.30 uri.

Zapisal:
Dušan Močnik

Overitelj zapisnika :
Andrej Kranjc

Predsednica:
Slavica Mirt

…………..

