KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 13.09. 2011 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj
Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc, Ana Kos, Dušan Močnik, Borut
Papež, Vojko Kos (pridružil se je pri 3. točki dnevnega reda)
Opravičeno odsotni člani Sveta: Renata Osrajnik
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Prisotni drugi udeleženci: Franc Kos – predsednik Nadzornega odbora
Odsotni vabljeni drugi udeleženci: Irena Dobnik in Rado Kostrevc – člana občinskega sveta

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje overitelja zapisnika
6. redne seje
Ugotovitve: na začetku seje je prisotnih 6 članov Sveta. Svet je sklepčen.
Za overitelja zapisnika je predlagana Ana Kos.
SKLEP: Za overitelja zapisnika 6. redne seje se imenuje Ana Kos.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti, (prisotnih 6)
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje
Razprava:
- vodohran Ogorelke: Komunala Sevnica že ureja okolico
- prehod za pešce pri dvorani: ponovno je bila poudarjena potreba, da se pristopi k realizaciji, ki pa bo
otežena, ker gre za državno cesto
- vodovod Brjan - Stražberk – od Komunale Sevnica in Občine Sevnica zahtevati, da se za začasno
zadržano investicijo pripravi terminski plan obnove
- nov pravilnik o financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Sevnica – osnutek so strokovne službe
na občini pripravile, že jutri ga bo obravnaval Svet krajevnih skupnosti v občini
- hitrost v gornjem delu Gabrijel – sklep Občinskega sveta je, da se namesti tabla o omejitvi hitrosti
na 40 km/uro
- Knap*n*fest – KS je poravnala 801,43 EUR (najem WC kabin in tušev, odvoz smeti, malica, dve
zastavi), z delom pa je sodeloval tudi javni delavec
- bife Kolonija – na dan 13/9 znaša dolg za najemnino še 800 EUR
- obnova predprostora pred vhodom na oder dvorane - v predlogu rebalansa B za leto 2011 so
predvidena sredstva za ureditev

- 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)
- dejavnosti MSK v Kivdru – z mladimi na enem od sestankov dogovoriti vse potrebno za njihovo
delo in čistočo objekta
- dodatna oglaševalna tabla – še doreči najboljšo varianto (pri banki, pri pošti, pri Javorju?)
- sanacija občinskih cest in košnja ob teh cestah – občino še enkrat opozoriti na nevaren del levega
dela ceste v dolžini cca 50 m iz smeri Gabrijel od table Pijavice do križišča v Pijavicah , hkrati
zahtevati, da se kosi ob cestah v širino po predpisih
- kolesarska steza Krmelj-Tržišče po področju bivše železniške proge - skupaj s KS Tržišče
vztrajati, da se ta projekt, ki je v občinskem NRP, v doglednem času realizira
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
.
Ad 3
Spremembe finančnih načrtov za leto 2011 – Rebalans B
Zaradi nezmožnosti realizacije proračuna občine za leto 2011 je župan g. Srečko Ocvirk najprej
sprejel sklep o začasnem zadržanju izvajanja občinskega proračuna. Vzrok: slabša gospodarska
gibanja, manj sofinanciranja s strani države in Evropske unije in nesprejetje državnih sredstev za
omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta.
Hkrati pa je občinska uprava pripravila predlog rebalansa proračuna, v to pa so vključene tudi
krajevne skupnosti predvsem na področju investicij.
Za KS Krmelj je bil pripravljen predlog o zmanjšanju proračuna iz 67.915 EUR na 61.392 EUR
(torej zmanjšanje za 6.522,75 EUR), in sicer na proračunski postavki 18022, konto 420500 –
ureditev športnega parka.
Razprava:
- vrstni red odločanja o spremembi rebalansa je napačen – najprej bi ga moral obravnavati Svet
vseh krajevnih skupnosti v občini, šele nato posamezne krajevne skupnosti
- prav bi bilo, da bi se krajevne skupnosti že v tej fazi seznanile tudi z zmanjševanjem proračuna po
drugih postavkah in organih v občini – ali bomo vsi čutili sedanje težave?
- podan je predlog, da se zmanjšanje našega proračuna za 6.523 EUR prerazporedi po naših
potrebah
SKLEP: Predlagani predlog zmanjšanja finančnega načrta za leto 2011 v višini
6.522,75 EUR se sprejme.
SKLEP: Pr.post. 60020 konto 402009 reprezentanca se zmanjša iz 3.500 EUR na 3.000 EUR
Pr.post. 60023 konto 402204 odvoz odpadkov se zmanjša iz 4.500 EUR na 2.600 EUR
Pr.post. 60024 konto 402905 sejnine se zmanjša iz 2.000 EUR na 1.500 EUR
Pr.post. 18022 konto 420500 ureditev šport.park se zmanjša iz 15.000 na 11.377 EUR
Pr.post. 18020 konto 412000 transfer nepr.org. se zmanjša iz 3.800 na 2.000 EUR
Pr.post. 18021 konto 420500 inv.vzd. Dom Svobode se poveča iz 500 na 2.300 EUR

SKLEP: Še pred sejo Občinskega sveta, na kateri se bo sprejemal rebalans B (predvidoma 30/9),
se svet KS Krmelj seznani s celotnim rebalansom za celotno občino, saj želimo videti
prihranke po posameznih proračunskih porabnikih. Ustrezno gradivo pridobi in z njim
seznani člane sveta občinski svetnik g. Dušan Močnik.
Izid glasovanja za vse tri gornje sklepe: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 4
Spremembe o poslovanju krajevnih skupnosti
Predsednica je Svet KS seznanila o spremembah, ki naj bi začele veljati s 1/1-2012 na osnovi
sprejetega Statuta Občine Sevnice (ukinjajo se razni samostojni pravilniki, ne bo več nadzornih
odborov po KS, ne bo več samostojnih računovodstev po KS (trenutno še Sevnica in Boštanj)).
Detajlnejša seznanitev bo na eni od prihodnjih sej.
Predsednica je Svet seznanila tudi s pripravljenim novim predlogom Pravilnika o nalogah,
delovanju in financiranju krajevnih skupnosti, ki ga bo 14/9 obravnaval Svet vseh KS.
Prvi pregled tega Pravilnika ne kaže na bistvene spremembe, še vedno je dan prevelik pomen
velikosti posamezne KS, kilometrom cest v KS in številu prebivalcev, premalo ali pa sploh nič pa
objektom in površinam ( zelenice, športne površine) v lasti občine, ki so po posameznih KS, kot
tudi ne površinam za pešce.
SKLEP: Pred obravnavanjem in sprejemom tega pravilnika na Občinskem svetu se mora
Svet Krajevne skupnosti o njem podrobno seznaniti.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)
SKLEP: Glede na najavljene spremembe v delovanju KS je treba v občinski načrt razvojnih
programov (NRP) vključiti vse potrebe v naši KS ne glede na možno leto izvedbe.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Ad 5
Predlogi za dobitnike priznanj KS Krmelj
Vsako leto podeli KS v mesecu oktobru ob prazniku KS Krmelj priznanja organizacijam, društvom
in posameznikom za njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti krajevne skupnosti.
Tokrat so bili podani sledeči predlogi:
- Rejc Marija s.p. (Prehrana pri Marjani) za prispevek pri delih in prireditvah v KS
- veteranska rokometna ekipa »Kraljevina« Krmelj ob 10-letnici delovanja
- gospa Ana Hočevar za delo na področju kulture (slikarska in kiparska kolonija) in muzejske
dejavnosti (muzej izgnancev)
-gospod Rudi Bec za prizadevno delo na delovnem in družbenem področju

SKLEP: Ob prazniku KS Krmelj se podelijo priznanja krajevne skupnosti:
- Rejc Marija s.p.
- veteranska rokometna ekipa »Kraljevina« Krmelj
- gospa Ana Hočevar
- gospod Rudi Bec
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)

Ad 6
Informacija o dogajanju na projektu Športni park
Na osnovi sprejetega rebalansa KS na tej seji se pridobi še kakšna ponudba za izgradnjo igrišča za
odbojko na mivki in prične z deli v okviru razpoložljivih sredstev.

Ad 7
Cenik pokopaliških storitev
Trenutno je v veljavi cenik, ki je bil sprejet na seji Sveta KS Krmelj dne 31.05.2010.
V razpravi je bilo enotno mnenje, da cenika ne spreminjamo.
SKLEP: Potrjuje se sledeč cenik pokopaliških storitev:
- najemnina grobne površine za 10-letno obdobje:
. enojni grob širine 1 m = 74,71 EUR
. dvojni grob širine 2 m = 111, 09 EUR
. grob z žaro širine 1 m = 74,71 EUR
- grobnina enotno za vse vrste grobov = 23 EUR
- uporaba mrliške vežice v Gabrijelah = 68 EUR
- izdaja dovoljenj za postavitev obeležij = 24 EUR
SKLEP: Potrjeni cenik se pošlje v potrditev občinskemu svetu.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)

Ad 8
Predlog delitve sredstev neprofitnim organizacijam
Na osnovi na tej seji sprejetega rebalansa proračuna KS je za neprofitne organizacije namenjeno
2.000 EUR.
Na osnovi že med letom sprejetih sklepov smo iz tega naslova že dodelili 334,45 EUR.

Razliko 1.665,55 EUR se na podlagi programov in poročil društev porazdeli društvom. Ker pa
zaradi županovega začasnega zadržanja izvajanja občinskega proračuna ni prilivov iz občine za
delovanje KS, se konkreten sklep o razdelitvi sredstev sprejme na eni od naslednjih sej.
Ad 9
Razno
- neustrezna čistoča oz. varstvo narave v Krmelju:
. betonski izdelki Juntez Janija pod cesto pri objektu Doga
. les ob bivši žagi Glušič na poti proti bajerju
. strešna opeka g. Janežiča na občinski zemlji pri blokih Krmelj 30
SKLEP: Pisno seznaniti vse tri lastnike, da poskrbijo za ureditev zadeve, v nasprotnem primeru
obvestiti ustrezne organe na občini in Medobčinski inšpektorat.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)
- Rezelj Diana s.p., Vrhovo, Radeče je zainteresirana za najem lokala Kolonija 54, vendar v lokal nekaj
let ne bi vlagala
SKLEP : O interesu za najem lokala se obvesti sedanjo najemnico, da se izjasni o svojem
interesu v naslednjem obdobju.
Izid glasovanja : 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)
- v sredo, 14/9 imata predsednica in podpredsednik sestanek z novim župnikom, ki izpostavlja problem
(ne)izvajanja verouka v sedanjih prostorih v Gabrijelah
- seznanili smo se, da namerava podjetje IZZI d.o.o. (Odlazek) na mestu hiše Rugelj graditi
večstanovanjsko hišo
- Komunala Sevnica bo na občinski parceli pri Močan Janezu postavila ekološki otok
SKLEP: Na Komunali pridobiti še dodatna ekološka otoka na področju blokov Krmelj 30 in na
področju »nove hiše«.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
- potrebno je hitrejše reševanje ureditve objektov Krmelj 56 in Krmelj 54 a( kolonija), saj kazita izgled
kraja
SKLEP: Od Oddelka za okolje in prostor dobiti pregled stanja v zvezi z zagotovitvijo
nadomestnih prostorov za stanovalce v teh dveh objektih, da se nato objekta prodata
zainteresiranim.
Hkrati pridobiti tudi rokovna predvidevanja v zvezi z obnovo objektov Krmelj 20 (graščina),
Krmelj 88 (nova hiša) in Krmelj 34 (stara hiša).
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)

- Predsednica je pripravila seznam prisotnosti članov sveta na 3. seji, 4. seji, 5. seji in predlagala v
potrditev in izplačilo sejnin.
SKLEP: Potrjuje se seznam prisotnosti na 3., 4., 5. Seji in potrjuje se izplačilo sejnin.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti, (prisotnih 7)
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisal:
Dušan Močnik

Overitelj zapisnika :
Ana Kos

Predsednica:
Slavica Mirt
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