KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 16.02.2011 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, , Borut Papež
Opravičeno odsotni člani Sveta: Vojko Kos
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora, Gusta Mirt –
članica Nadzornega odbora, Andraž Zupančič – član Nadzornega odbora,
Jože Knez- predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Krmelj
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik – članica Občinskega sveta,
Rado Kostrevc – član Občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
3. redne seje
Ugotovitev: na začetku seje je prisotnih 8 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Podan je predlog za spremembo dnevnega reda: 7. točka glasi: »Realizacija finančnega načrta za
leto 2010 in zaključni račun 2010«:
Za overitelja zapisnika 2. redne seje je predlagan Andrej Kranjc
SKLEP : Potrjuje se sprememba dnevnega reda, kot je bil podan predlog.
Izid glasovanja:8 za, 0 proti, (prisotnih 8)
SKLEP: Za overitelja zapisnika 2. redne seje se imenuje Andrej Kranjc.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti, (prisotnih 8)
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje
Predsednica ugotavlja: Zapisnik smo iz občine prejeli. Smo pa na naši 2. redni seji že obravnavali
celotno dogajanje na konstitutivni seji, saj je zapisnik samostojno pisal tudi Dušan Močnik.
Uradni zapisnik se ne razlikuje od interno vodenega,.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.

Izid glasovanja: 8 za, 0 proti, (prisotnih 8)
.
Ad 3
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje
Nekaj ugotovitev:
1). Naši predlogi za delovanje naših krajanov v posameznih odborih občinskega sveta so bili
zelo slabo upoštevani. Res pa je tudi, da so posamezne stranke predlagale kar nekaj ljudi iz
naše krajevne skupnosti, tako da bodo v tem mandatu v posameznih odborih Občinskega
sveta delovali sledeči naši krajani:
- komisija za pripravo statuta občine in Poslovnika občinskega sveta: Dušan Močnik
- odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo: Drago Berk
- odbor za stanovanjske zadeve: Rado Kostrevc, Dušan Močnik, Nives Švarc
- odbor za varstvo in urejanje okolja: Rado Kostrevc
- odbor za otroško varstvo in šolstvo: Rado Kostrevc
- odbor za šport: Irena Dobnik, Dušan Močnik
- odbor za gospodarstvo: Irena Dobnik, Rudi Bec
- odbor za finance in proračun: Dušan Močnik
- odbor za priznanja: Berta Logar
Nimamo pa svojega predstavnika v naslednjih odborih:
- občasni odbor za vodooskrbo in kanalizacijo
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- odbor za zdravstveno varstvo in socialo
- odbor za kulturo
- odbor za kmetijstvo
- odbor za vloge in pritožbe
- komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
2.) Franc Kos je podal predlog o višji nagradi za delo predsednice, saj dela zares s polno
odgovornostjo za dobro KS, podpreti je treba takšne ljudi. Podana je ideja, da se sredstva
prerazporedijo iz postavke »Transferi neprofitnim organizacijam« Predsednica je predlagala,
da glede na to da je predlog plana za leto 2011 in leto 2012 že pripravljen, naj se sestane
nadzorni odbor in preuči možnosti dodatnega nagrajevanja.
3.) Komunala Sevnica izraža željo, da bi oni upravljali s pokopališčem.
4.) Na objektu knjižnice se vključuje alarm iz nepojasnjenih vzrokov – Janez Mirt preveri
vzroke.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP : Dušan Močnik preveri na občini, kakšne nagrade imajo ostali predsedniki KS
in kakšne so možnosti Sveta KS Krmelj, da odobri predsednici višjo nagrado.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8

Ad 4
Potrditev zapisa novoletnega srečanja
Nekaj ugotovitev:
1.) študija šolskih prevozov: posebej sporno je trenutno stanje v vasi Polje, kjer se otroci
vozijo v šolo Tržišče, tisti, ki hodijo v šolo Krmelj, pa nimajo te ugodnosti.
2.) rejništvo: nadaljevati z obveščanjem potencialnih družin, ki bi bile zainteresirane za to
delo
SKLEP : Odgovorne občinske službe oz. organi naj odpravijo diskriminatorno stanje do
otrok vasi Polje – vsem naj omogočijo prevoz v šolo.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP:Franc Kos naj na Centru za socialno delo pridobiti vse informacije o statusu
rejništva, o katerih nato seznanimo krajane.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP: Potrjuje se zapis novoletnega srečanja.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 5
Predlog finančnega načrta za leto 2011
Predsednica poda obrazložitev, da smo predlog že obravnavali na naši 2. redni seji skupaj s
predlogom finančnega načrta za leto 2012 in da moramo tokrat na občino poslati samo ločena
sklepa za vsako leto posebej.
SKLEP: Predlagani predlog finančnega načrta Krajevne skupnosti Krmelj za leto 2011
se potrdi v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 6
Predlog finančnega načrta za leto 2012
Obrazložitev predsednice je enaka kot pri 5. točki dnevnega reda. Vsi smo mnenja, da je plane
za leto 2012 delati nesmiselno, saj je preveč neznank. Predsednica pove, da je to predlagala
tudi županu, vendar je ta odgovoril, da zato so pa rebalansi planov.
SKLEP: Predlagani predlog finančnega načrta Krajevne skupnosti Krmelj za leto 2012
se potrdi v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Dušan Močnik je predstavil podatke o prihodkih krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna
za leto 2009, 2010 in planirana sredstva za leto 2011 in 2012.

2009
2010
2011
2012
----------------------------------------------------------------------------------BLANCA
116.558
119.828
123.929
78.929
BOŠTANJ
296.122
307.580
278.780
210.780
KRMELJ
85.306
83.015
67.915
57.915
LOKA
172.914
163.548
148.548
103.548
PRIMOŽ
52.621
52.753
52.646
32.646
SEVNICA
440.399
372.499
434.099
394.149
STUDENEC
122.836
88.388
90.338
67.338
ŠENTJANŽ
195.835
239.058
213.742
213.742
TRŽIŠČE
301.884
211.325
172.405
127.405
ZABUKOVJE
171.793
125.314
112.465
77.465
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ
1.956.268
1.763.308
1.694.867
1.363.917
Iz navedenih podatkov sledi, da KS Krmelj v obdobju 2009-2012 dobi iz občinskega
proračuna SAMO 4,34 % sredstev, ki so namenjena za delovanje Krajevnih skupnosti.
V razpravi so člani sveta izrazili ogorčenje nad tako delitvijo, ki ne odraža dejanskega stanja
potreb naše krajevne skupnosti. Krivda za to je v občinski upravi, ki očitno doslej ni imela
volje, interesa…, da preveri pravilnost kriterijev iz leta 1996, na osnovi katerih se sredstva še
danes delijo, čeprav je stanje na terenu bistveno spremenjeno.
Člani sveta so podali zahtevo, da se ti kriteriji za proračun leta 2012 spremenijo in da se
pripravi nov Pravilnik za financiranje krajevnih skupnosti, pri čemer naj občina upošteva
rašitve, ki jih nekatere druge občine že imajo.

Ad 7
Realizacija finančnega načrta za leto 2010 in zaključni račun 2010
Predsednik Nadzornega odbora je svetnike seznanil, da so podrobno pregledali vse postavke
in ugotovili, da je KS Krmelj v letu 2010 poslovala skladno z začrtanim programom dela ter s
sklepi Sveta KS in da je pravočasno s prerazporeditvami uravnavala poslovanje.
Tudi člani Sveta so se podrobno seznanili z vsebino dela po posameznih proračunskih
postavkah nanje ni bilo nobenih pripomb.
SKLEP: Sprejema in potrjuje se zaključni račun za leto 2010 (poslovno poročilo,
bilance, obrazložitve posameznih postavk) v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
SKLEP: Prosta sredstva v višini 2.430,45 EUR (presežek) se prenese v leto 2011.

Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 8
Poslovno poročilo za leto 2010
Že pod gornjo točko so se člani Sveta podrobno seznanili s poročilom.
SKLEP: Potrjuje se poslovno poročilo za leto 2010.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 9
Informacija o dogajanju na projektu Športni park
- narejen in plačan je geodetski posnetek
- pridobljena je idejna rešitev, dali smo določene popravke
SKLEP: Z aktivnosti nadaljujemo. Predlagano idejno rešitev proučita še Borut Papež in
Janez Mirt.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 10
Informacija o dogajanjih na objektu Krmelj 54 a in 56
V Krmelju je bil dne 31.01.2011 sestanek s predstavniki občine in s stanovalci, ki trenutno še
stanujejo v »koloniji« (Lenič, Jaklič Gambeta, Markovič).
Jaklič in Lenič sta podala idejo, da bi stanovanje odkupila, Gambeta pa bi se preselil in bi bila
tako hiša, v kateri stanuje sedaj sam (Markovič se je že preselil v svojo hišo), prazna in bi jo
občina, ki je lastnica, lahko prodala.
V prejšnjem mandatu Občinskega sveta je bila na Komisiji za stanovanjske zadeve
proučevana tudi varianta, da bi izselili družini Jaklič in Lenič in bi se tudi ta objekt prodal.
SKLEP: Člani Komisije za stanovanjska vprašanja naj skupaj z občino in stanovalci
najdejo najustreznejšo varianto za ustrezno bivanje omenjenih družin in za možnost
ustrezne obnove oz. novogradnje na območju obeh objektov.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)

Ad 11
Informacija o delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Krmelj
Gospod Jože Knez, predsednik PGD Krmelj je povedal, da gasilsko društvo praznuje leta
2014 85-letnico delovanja.
Ob tej priliki želijo dobiti novo orodno vozilo in izdati kroniko o gasilstvu v Krmelju.

Sedanje vozilo je neustrezno, staro 30 let, tudi oprema ni več ustrezna. Potreba kraja po
ustrezni požarni varnosti je velika (blokovska naselja).
Predračun za orodno vozilo znaša 101.000 EUR.
Predvideni viri financiranja: samo društvo :
21.000 EUR
GZ Sevnica :
30.000
Zavod za zaščito in reševanje Republike Slovenije: 30.000
Občina Sevnica
10.000
KS Krmelj
10.000
SKLEP: Svet KS Krmelj podpira realizacijo nakupa novega orodnega vozila, v svojih
finančnih načrtih bo predvidela možna dodatna finančna sredstva.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Ad 12
Razno
- nov vrtec v Krmelju:
Gospa ravnateljica Gusta Mirt je povedala, da obstajajo še določene nejasnost okrog števila
parkirnih prostorov, ostaja nedorečen prostor med vrtcem in Hinjo (zaščita z mrežo zaradi
varnosti otrok).
Z vrtcem pokrivamo: Krmelj in Tržišče za obe starostni obdobji in Šentjanž za prvo starostno
obdobje. Na čakalni listi trenutno 19 otrok, kar kaže na možnost, da bo vrtec celo premajhen
in bo potrebno najti še kakšen primeren prostor, da bo zadoščeno pogoju 3 m2/otroka za
drugo starostno obdobje.
- vodovod Stražberk: Komunala Sevnica njegove obnove nima v prvem planu, žal je
neenotnost krajanov pred časom premaknilo to obnovo v nek kasnejši čas.
- ponudba Štruc – Muta, nabava osnovnih sredstev za letno in zimsko vzdrževanje
javnih površin : s Komunalo in Občino realizirati dogovor
- prehod za pešce pri dvorani: direktnega dostopa do parkirnega mesta pri spomeniku
trenutno ni – pri ustreznih službah izpostaviti to potrebo
- otroška igrala pri vrtcu: dobiti dodatna sredstva za njihovo obnovo in popolnitev
- Gregorjevo- ptički se ženijo: Dušan Močnik pripravi 1. večer ljubezenske poezije 11.marca

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisal:
Dušan Močnik
Overitelj zapisnika
Andrej Kranjc

Predsednica:
Slavica Mirt

