KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 15.11.2010 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Janez Mirt, Ana Kos,
Renata Osrajnik, Dušan Močnik, Vojko Kos, Borut Papež
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Rado Kostrevc –
član Občinskega sveta
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik – članica Občinskega sveta
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
2. redne seje
Ugotovitev: na začetku seje je prisotnih vseh 9 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Podan je predlog za spremembo dnevnega reda: za 6. točko se doda nova 7. točka: »Sejnine« in
nato sledi točka 8:Razno
Za overitelja zapisnika 2. redne seje je predlagana Ana Kos.
SKLEP : Potrjuje se sprememba dnevnega reda, kot je bil podan predlog.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti, (prisotnih 9)
SKLEP: Za overitelja zapisnika 2. redne seje se imenuje Ana Kos.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti, (prisotnih 9)
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje
Predsednica ugotavlja: zapisnika 1. redne seje ni. Zapisnik je pisala gospa Alenka Šintler, vodja
splošne službe Občine Sevnica in ga do začetka seje ni posredovala, ker da ima sedaj prednostno
druga opravila.
Svetnik Dušan Močnik je vseeno povzel razpravo na 1. seji.
Ob tem se je pojavilo med svetniki sledeče razmišljanje:
- denacionalizacijski objekti v Krmelju (stara hiša, nova hiša, kolonija, graščina): ne smemo
dovoliti, da o njihovi obnovi ali rušenju odloča le odbor za stanovanjske zadeve in občinska
uprava, ampak je potrebno v razpravo obvezno vključiti tudi sedanji Svet Krajevne skupnosti
Krmelj
SKLEP: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje se bo obravnavalo na 3. redni
seji, ko bomo imeli zapisnik na razpolago.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti, (prisotnih 9)

Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2011 in 2012
Predsednica je obrazložila posamezne proračunske postavke na prihodkovni in odhodkovni strani.
Predsednica je obrazložila letošnja »pogajanja« z županom, saj se je v nasprotju s postopki v
prejšnjih letih s predsednico KS pogovarjal letos samo on. Opozorila je, da je bilo na razpolago
zelo malo časa za pripravo finančnih načrtov (pravzaprav le nekaj dni !?). Seznanila je prisotne, da
ostajajo vrednosti sredstev za tekoče delovanje KS, ter za investicije in nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč enaka kot doslej, dodatna sredstva za sofinanciranje investicije pa želi župan
popolnoma črtati ( doslej smo dobivali cca 23.000 EUR). Na koncu je bil dogovor, da dobimo za
sofinanciranje investicije v športne objekte za leto 2011 = 10.000 EUR, za leto 2012 pa zaenkrat
nič.
Predsednica je izpostavila tudi problem še predvidenih prihodkov s strani občine do konca tega
leta, saj je predvidena zadnja dotacija šele 23/12, do 31/12 pa naj bi bilo stanje na računu KS nič!
(niso zaželjeni prenosi sredstev)
Predlog finančnega načrta za 2011:
- skupni prihodki = 67.915 EUR
- skupni odhodki = 67.915 EUR
Višina posameznih proračunskih postavk na prihodkovni in odhodkovni strani finančnega načrta je
razvidna iz tabel, ki so sestavni del tega finančnega načrta.
Razprava:
- predlog finančnega načrta je za KS Krmelj neustrezen (premajhen), saj ne omogoča pravzaprav
nobenih pravih možnosti za nadaljnjo izboljšavo standarda v KS Krmelj
- zelo moti dejstvo, da ima od 10 Krajevnih skupnosti v občini samo KS Primož manjši finančni
načrt, če upoštevamo dejansko stanje potreb po Krajevnih skupnostih
- Krajevna skupnost Krmelj se mora na Občini obravnavati kot industrijski kraj, ki ima popolnoma
druge potrebe kot večina ostalih Krajevnih skupnosti (razen Sevnice)
- za dodeljevanje sredstev za financiranje delovanja KS je treba spremeniti dosedanjo formulo, ki
je preživeta in ne upošteva sprememb, ki so se v preteklem obdobju dogodile po posameznih KS
(npr. že asfaltirane poti)
- nekateri prisotni smatrajo, da je odnos župana do KS Krmelj malce ponižujoč, saj je na 1. redni
seji sam izrazil nekakšno nejevoljo, ker ima KS Krmelj tri občinske svetnike, kar naj bi bilo skoraj
preveč glede na število prebivalcev in na površino KS : ampak svetnike so izvolili ljudje na
volitvah!
- glede na nemogoč kratek rok za sprejetje finančnega načrta nam ni bilo omogočeno, da bi se
lahko v njegovo oblikovanje bolj vključili, zato smo postavljeni pred dejstvo »vzemi ali pusti«,
zato bomo ta finančni načrt prisiljeni sprejeti s cmokom v grlu.
SKLEP: Potrjuje se predlog finančnega načrta Krajevne skupnosti Krmelj za leto 2011.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Predlog finančnega načrta za 2012:
- skupni prihodki 57.915 EUR
- skupni odhodki 57.915 EUR
Razprava:
- ni predvidenih nikakršnih sredstev s strani občine za investicije
- tak način razmišljanja župana ni ustrezen, saj se na ramenih Krajevnih skupnosti ne morejo
pokrivati drugi občinski projekti
- javne površine, ki jih moramo urejati, so se nam povečale in najti bo treba način, da bo
izgled Krajevne skupnosti ustrezen (vključitev Komunale Sevnica v urejanje KS)
SKLEP: Potrjuje se predlog finančnega načrta Krajevne skupnosti Krmelj za leto 2012.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
SKLEP: Člani Sveta KS Krmelj pooblaščajo predsednico KS Krmelj gospo Slavico
Mirt, da z županom nadaljuje usklajevanja finančnega načrta za 2012.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Ad 4
Predlogi za člane Nadzornega odbora, odborov in komisij Občinskega sveta ter člane
drugih delovni teles Občine Sevnica
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za gornje odbore je na KS naslovila Občina Sevnica z
dopisom z dne 04/11, rok za oddajo predlogov pa je 17/11.
Svoje kandidate morajo do tega dne predlagati tudi vse politične stranke, zastopane v
Občinskem svetu. Nekaj naših krajanov bo tako tudi predlaganih za delo v teh odborih.
Razprava:
- prav je, da tudi KS predlaga za delo v teh odborih krajane, ki so po svoji strokovnosti
sposobni sodelovati v razpravah in odločitvah na posameznih odborih, pa niso člani političnih
strank ali pa so jih te prezrle pri svojih predlogih
SKLEP: Krajevna skupnost Krmelj predlaga za delovanje v posameznih odborih
naslednje naše krajane:
- v Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo: Slavica Mirt, Drago Berk, Irena
Dobnik
- v Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: Janez Mirt
- v Odbor za varstvo in urejanje okolja: Roman Starič, Rado Kostrevc
- v Občasni odbor za vodooskrbo: Andrej Kranjc
- v Odbor za otroško varstvo in šolstvo: Ana Kos, Rado Kostrevc
- v Odbor za zdravstveno varstvo in socialo: Franc Kos
- v Odbor za kulturo: Slavica Mirt, Suzana Mirt

- v Odbor za šport: Borut Papež
- v Odbor za kmetijstvo: Marko Zabukovec
- v Odbor za gospodarstvo: Rudi Bec
- v Odbor za finance in proračun: Rudi Bec
- v Odbor za priznanja: Berta Logar
- v Odbor za stanovanjske zadeve: Rado Kostrevc, Vojko Kos
- v Komisijo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči: Slavica Mirt
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Ad 5
Transferi neprofitnim organizacijam
Na osnovi finančnega načrta za leto 2010 in na osnovi dejavnosti posameznih društev v kraju
smo člani Sveta skupaj oblikovali predlog za dodelitev sredstev društvom.
Pred samo delitvijo sredstev smo se seznanili z že realiziranimi nakazili sredstev, ki jih je
tekom letošnjega leta s sklepi že odobril prejšnji sestav Sveta KS Krmelj. Tako so sredstva že
prejeli:
- Rdeči križ Krmelj
= 360 EUR
- RK »Svoboda« Krmelj = 100 EUR
- Mladinska sekcija Krmelj = 700 EUR
Pred samo razdelitvijo sredstev iz proračunske postavke 412000 je bil podan predlog, da se
PGD Krmelj pomaga s 1.000 EUR, vendar ne iz sredstev s te postavke, ampak iz drugih
razpoložljivih sredstev.
SKLEP: PGD Krmelj se za dokončanje adaptacije doma pomaga s 1.000 EUR
( neplačana dela izvajalcu Prijatelj Andrej v višini cca 1.400 Eur, razliko cca. 400 eur
plača PGD Krmelj)
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
SKLEP: Iz proračunske postavke 412000 Transferi neprofitnim organizacijam se
sredstva dodelijo:
- Društvo upokojencev Krmelj
= 180 EUR
- Judo klub Olimpija Krmelj
= 100 EUR
- Zveza borcev Krmelj
= 100 EUR
- Šahovsko društvo Krmelj
= 200 EUR
- TD Lenart Gabrijele
= 200 EUR
- Čebelarsko društvo Šentjanž
= 25 EUR
- Društvo izgnancev Krmelj
= 100 EUR
- Rokometni klub Kraljevina Krmelj = 150 EUR
- Pevska skupina Lokvanj
= 150 EUR
- Pevska skupina Lira
= 150 EUR
- DPM Krmelj
= 750 EUR
- DKŠD »Svoboda« Krmelj
= 150 EUR
- Turistična sekcija Krmelj
= 200 EUR
- Osnovna šola Krmelj
= 200 EUR
- Sekcija za aerobiko
= 85 EUR
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)

Po tej točki je zaradi drugih obveznosti sejo zapustil svetnik Borut Papež.
Ad 6
Naloge in zadolžitve članov Sveta KS
Predsednica je predlagala, da si člani Sveta razdelimo posamezna področja, na katerih bomo
delali. Prev tako je poprosila vse, da spremljamo potrebe v celotni KS in da s predlogi
prihajamo na seje ter poskušamo skupaj nekaj storiti za našo KS.
SKLEP: Za področje vodovoda, komunale in javne razsvetljave sta zadolžena: Janez
Mirt in Dušan Močnik.
Za področje javnih del je zadolžena Slavica Mirt.
Za tekoče vzdrževanje cest in zimske službe so zadolženi: Slavica Mirt, Janez Mirt in
Andrej Kranjc.
Za potrebna dela na mrliški vežici in na pokopališču je zadolžen: Drago Berk
Za ureditev športnega parka in za prijave na razpise Fundacije za šport so zadolženi:
Borut Papež, Vojko Kos, Janez Mirt, Slavica Mirt
Za področje kulture sta zadolžena Anica Kos, Dušan Močnik
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 7
Sejnine
Predsednica je pojasnila dosedanje stanje, pojasnila je tudi stanje po nekaterih drugih KS.
SKLEP : Vse sejnine ostanejo enake kot doslej:
- nagrada za predsednico = 189,72 EUR/mesec - neto
- sejnina svetnikom KS za udeležbo na seji = 23,71 EUR/sejo – neto
- honorar za predsednico za vodenje korespondence = 137,00 EUR/mesec – neto
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 8
Razno
Razprava:
a) ureditev pokopališča: na novem delu so nekateri grobovi preveliki – s Komunalo Sevnica
doreči gabarite za grobove, razmisliti o dograditvi škarpe za žarne grobove, očistiti okolico
pokopališča
b) zdravstvena oskrba v ZD Krmelj: dogovoriti skupen nastop KS Krmelj, Šentjanž in
Tržišče v zvezi z delovnim časom v ZD Krmelj in obnovo zdravstvene postaje
c) skupen sestanek z društvi s ciljem priprave plana prireditev v KS skozi celo leto
d) sestanki s šolo, podjetji : s ciljem priprave skupne strategije za nadaljnji razvoj KS
e) knjižnica – skupaj s Knjižnico Sevnica razmisliti o nabavi izsuševalne naprave, da
preprečimo škodo zaradi velike vlage, Občina Sevnica pa celovite rešitve problema nima
kratkoročno v planu, poskrbeti za odstranjevanje vode iz obstoječega zbiralnika vode in
kontrola ogrevanja (proti plačilu lahko to opravlja Mirt Janez)

f) urejanje poti do stavbe KS: poskrbeti za redno vzdrževanje makadamske poti,
odstranjevanje rastlinja …
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisal:
Dušan Močnik
………………………
Predsednica
Slavica Mirt
……………….

Overil:
Ana Kos
…………..

