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Številka: 032 – 0008/2014

ZAPI S NI K
1. seje redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila 3. 11. 2014, ob 18. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Krmelj
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Berk Drago, Dobnik Žan, Krištof Ciril, Kos Ana, Kos Vojko, Mirt Janez, Poljanc Ksenija, Zupan
Anica, Zupančič Andraž
OSTALI PRISOTNI:
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Mirt Alenka,
vodja splošne službe; Veselinović Jasmina, referentka za krajevne skupnosti; Mirt Slavica,
predsednica sveta KS Krmelj
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Ana Kos.
DNEVNI RED:
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Krmelj
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2015
9. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta ob izvolitvi
v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost delovanja krajevne skupnosti kot ožje enote
lokalne skupnosti. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani za
reševanje lokalnih potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom.
Na lokalnih volitvah, ki so potekale 5. oktobra 2014 je bilo izvoljenih 9 članov sveta.
Ad 2
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
Alenka Mirt ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 9 novoizvoljenih članov sveta krajevne
skupnosti izmed 9 izvoljenih.
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.
Prisotnih: 9 članov sveta
vseh članov: 9
Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi
najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti.

Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejša članica sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s
15.b členom ZLS Ana Kos.
Župan povabi predsedujočo, da nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Krmelj
Predsedujoča povabi Alenko Mirt, članico OVK, da predstavi poročilo o izidih volitev v svet
krajevne skupnosti. Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s
poročilom.
Alenka Mirt pove, da so 5. oktobra 2014 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili člani
sveta Krajevne skupnosti Krmelj. V 4 volilnih enotah je bilo izvoljenih 9 članov sveta. Vloženih
ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne komisije glede izida
volitev v svet KS Krmelj ni bilo.
Predsedujoča odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoča predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov sveta
krajevne skupnosti.
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoča pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d.r. S tem dejanjem se
vloga te komisije izčrpa. Poslovnik določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član
sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. Komisija mora izmed članov imenovati poročevalca, ki bo svetu KS predstavil
poročilo.
Predsedujoča predlaga, da člani sveta podajo predloge za tri člane komisije.
Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Vojka Kosa, Janeza Mirta in Draga
Berka.
Predsedujoča poda predloge na glasovanje:
- predlog: Vojko Kos
9 za, 0 proti (prisotnih 9)
- predlog: Janez Mirt
8 za, 0 proti (prisotnih 9)
- predlog: Drago Berk
9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Predsedujoča ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Vojko
Kos, Janez Mirt in Drago Berk.
Ad 5
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Predsedujoča ugotavlja, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Prosi poročevalca, Janeza Mirta, da
predstavi poročilo.
Poročevalec komisije za potrditev mandatov, Janez Mirt, poda naslednje poročilo.
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje
poročilo:
1. Na lokalnih volitvah 5.10.2014 je bilo v svet KS Krmelj izvoljenih 9 članov. V svet KS se
voli 9 članov sveta.
2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 9 članov sveta.
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev
članov sveta ni bilo.
Predsedujoča odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoča predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 9 izvoljenih članov sveta.
SKLEP:
Svet KS je potrdil mandate vseh 9 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni na
volitvah, 5. oktobra 2014.
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Predsedujoča na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotovi, da
je svet konstituiran.
Ciril Krištof predsedujoči svetu KS preda nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana sveta KS
Krmelj za področje volilne enote 1 z dne 3.11.2014, ki jo prebere navzočim članom sveta.
Odstopna izjava je priloga zapisnika.
Predsedujoča predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa.
SKLEP:
Svet KS je sprejel ugotovitveni sklep, da Ciril Krištof, stanujoč Hinjce 1, p. Krmelj na
podlagi pisne nepreklicne odstopne izjave z dne 3.11.2014 odstopa iz mesta člana sveta
KS Krmelj v volilni enoti 1 - Hinjce.
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoča pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta. Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Predlog za predsednika in podpredsednika
sveta lahko poda vsak član sveta.
Predsedujoča povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS.
Člani sveta predlogov za kandidate za predsednika sveta KS ne podajo.
Župan, Srečko Ocvirk, predstavi možnosti vodenja krajevne skupnosti glede na to, da ni

podanih predlogov za kandidata za predsednika sveta KS. Svet KS lahko do izvolitve
predsednika vodi najstarejši član ali pa podpredsednik. Svet KS lahko predsednika in
podpredsednika izvoli na naslednji sklicani seji sveta ali pa po zapolnitvi vseh mest za člane
sveta, t.j. po izvedbi nadomestnih volitev.
Alenka Mirt pove, da bo predviden termin nadomestnih volitev za volilno enoto 1 v svet KS
Krmelj razpisan konec letošnjega leta.
Po razpravi svet sprejme sledeči sklep.
SKLEP:
Predsednik in podpredsednik sveta se na 1. redni (konstituivni) seji, dne 3.11.2014, ne
izvolita. Predsednik in podpredsednik sveta KS se izvolita po popolnitvi sveta KS na
nadomestnih volitvah. Do izvolitve predsednika in podpredsednika svet KS vodi
najstarejša članica sveta, Ana Kos.
Izid glasovanja 7 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
Župan pove, da je sodelovanje občine s krajevno skupnostjo velikega pomena, saj je območje
občine Sevnica preveliko, da bi se vse zadeve urejale preko občinske uprave. Za dobro
medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter pretok informacij in usklajeno sodelovanje
krajevne skupnosti in občine. Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci
udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike,
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Župan predstavi aktivnosti, ki se nanašajo na delovanje Krajevne skupnosti Krmelj:
− Na področju prometne ureditve in varnosti je v teku investicija posodobitve cestišča in
izgradnja hodnika za pešce v Gabrijelah. Ostala cestna infrastruktura je na področju
krajevne skupnosti solidno urejena.
− V okviru šol in vrtcev so načrtovane energetske sanacije.
− Predmet urejanja kraja kot urbanega območja je tudi športni park.
− Delno proračunski projekt (javno zasebno partnerstvo) bo obnova objektov oziroma
zemljišč, ki so bili predmet denacionalizacije.
− Delovanje krajevne skupnosti je podvrženo spoštovanju veljane zakonodaje (javna
naročila, upravljanje z nepremičninami, izvajanje pokopališke dejavnosti, ...), ki jih bo v
nadaljevanju podrobneje predstavila Alenka Mirt, vodja splošne službe.
Predsedujoči preda besedo direktorju občinske uprave, Zvonetu Košmerlu.
Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da jim je bila s strani
krajanov zaupana pomembna naloga za dobro delovanje krajevne skupnosti, ki se odraža tudi
preko izvedenih investicij. Članom sveta predstavi način financiranja projektov, ki se izvajajo v
posamezni krajevni skupnosti. Sredstva se delijo na lastna sredstva krajevne skupnosti, s
katerimi krajevna skupnost skladno z veljavnim finančnim načrtom prosto razpolaga, občinska
sredstva in sredstva pridobljena iz evropskih virov. Pri vseh investicijah je pomembno
medsebojno sodelovanje, tako s finančnega vidika kakor tudi pri pridobivanju potrebnih soglasij
na terenu s strani lastnikov zemljišč, reševanju tekoče problematike, itd. Pričakovanja pri
sestavi proračuna so velika na vseh področjih, vendar občina ne sme pozabljati na financiranje
obveznih nalog (zdravstvo, predšolska in šolska vzgoja, skrb za starejše, itd), ki se sorazmerno
izvajajo na območju celotne občine. Pove, da je predsedniku in članom sveta na občini nudena
strokovna pomoč na področju upravnega in finančnega poslovanja. Na spletni strani občine pa
so na vpogled vsi finančni dokumenti - proračun in rebalans proračuna za letošnje leto. Ko

bodo znana finančna izhodišča za pripravo občinskega plana 2015, bo le ta tudi javno
objavljen.
Predsedujoča se zahvali za predstavitev in preda besedo Alenki Mirt, vodji splošne službe, ki
prisotnim podrobneje predstavi naloge KS in splošne akte, ki jih mora krajevna skupnost
spoštovati pri svojem poslovanju. Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine in
se nanašajo na:
− izvajanje pokopališke dejavnosti (postopni prenos na JP Komunala Sevnica),
− Izvajanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja na javnih poteh (spoštovanje veljavne
zakonodaje s področja javnega naročanja),
− gradnjo javne razsvetljave (izvajanje v sodelovanju z drugimi investicijami – na primer ob
posodobitvi cestne infrastrukture),
− upravljanje z lastnim premoženjem (na podlagi zakonskih zahtev se s 1.1.2015
premoženje prenese na občino, upravljanje pa ostane v rokah krajevne skupnosti),
− oskrbo s pitno vodo (postopni prenos na JP Komunala Sevnica),
− ter pospeševanje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti (za financiranje
delovanja društev mora krajevna skupnosti sprejeti ustrezen pravilnik - interni akt, ki
opredeljuje način financiranja društev).
Ad 8
Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2015
Župan pove, da občina v tem trenutku še ne razpolaga s finančnimi izhodišči za pripravo plana
za leto 2015, ki bi jih lahko predstavila svetu krajevne skupnosti, ker s strani države še ni znana
informacija, ali se bodo sredstva za financiranje občin v prihodnjem letu zmanjšala. Za plačilo
tekočih obveznosti v začetku letu 2015 (tekoči stroški, zimska služba, itd) bo vzpostavljeno
začasno financiranje.
Ad 9
Razno
Drago Berk poda vprašanje, do kdaj je potrebno podati predloge za člane komisij in odborov
občinskega sveta.
Župan mu poda odgovor, da so bile vse krajevne skupnosti pisno povabljene, da podajo
predloge, poziv pa je objavljen tudi na spletni strani občine. Rok za oddajo predlogov je do
4.11.2014.
Predsedujoča se vsem prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja je zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala:
Jasmina Veselinović
Ana KOS
predsedujoča Svetu KS Krmelj

