KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ

ZAPISNIK
06. redne seje Sveta KS Krmelj,
ki je bila dne 23.06.2015 ob 19. uri
v prostorih sejne sobe KS Krmelj

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Anica ZUPAN, Ana KOS, Ksenija
POLJANC, Vojko KOS, Žan DOBNIK, Janez MIRT,Andraž ZUPANČIČ od 19.10.
Odsotni člani Sveta:
Prisotni drugi udeleženci: Komandir policijske postaje Sevnica g .Daniel ŽNIDERIČ, pomočnik
komandirja g.Drago KOVAČ
Odsotni vabljeni člani občinskega sveta: Rado KOSTREVC, Irena DOBNIK, oba z opravičilom
Sejo vodi: Slavica Mirt – predsednica
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Ugotovitve: na seji je prisotnih 8članov Sveta. Svet je sklepčen.
Predsednica predlaga dopolnjen dnevni red, za zapisnikarja predlaga g. Mirt Janeza.
SKLEP: Potrjuje se predlagani dnevni red s pripombo, da se pod točko 2. umesti nova točka
dnevnega reda » Varnostna situacija na področju KS Krmelj".
Potrjuje se predlagani zapisnikar g. Mirt Janez.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov).
Ad 2
Varnostna situacija na področju KS Krmelj
Gospod Daniel ŽNIDERIČ, komandir policijske postaje Sevnica in v nadaljevanju še g. Drago
KOVAČ, pomočnik komandirja, sta podrobno predstavila varnostno situacijo na področju KS Krmelj
in pozvala na še bolj aktivno sodelovanje krajanov s policijo in izmenjavo informacij, ki bo gotovo
pripomoglo k izboljšanju sicer dobre varnostne situacije na področju javnega reda in miru.
Ob 19.10 na sejo pride g. Andraž ZUPANČIČ z opravičilom, da je bil zadržan zaradi službenih
obveznosti. Ugotovitev: na seji je prisotnih 9 članov sveta. Svet je sklepčen.
SKLEP: Svet KS Krmelj vzame informacijo policijske postaje Sevnica o oceni varnostne
situacije na področju KS Krmelj na znanje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Ad 3
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje
Ga. predsednica je je obrazložila zapisnik 5. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 5.redne seje sveta KS Krmelj.
Izid glasovanja: 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.
Gospa Slavica MIRT je informirala člane sveta o spremembi Pravilnika 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.
Po obravnavi je svet sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 1: Znesek sejnine za člane Sveta KS za prisotnost na seji znaša 25,00 € bruto in velja
od 01.06.2015 dalje.
Izid glasovanja:9 za, 0 proti (prisotnih 9)
SKLEP2: Znesek nagrade za opravljanje funkcije predsednika Sveta KS znaša 280,00 €
bruto na mesec in nagrada predsednici KS za vodenje korespondence znaša 176,78 € bruto
na mesec in velja od 01.06.2015 dalje.
Izid glasovanja:9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Ad 5
Predstavitev kanalizacijskega sistema Krmelj - Hinjce
Gospa Slavica MIRT je informirala člane, da je dne 22.06.2015 prevzela na občini ORTO FOTO
posnetek kanalizacijskega sistema Krmelj-Hinjce. Razgrnitev do nadaljnjega poteka v prostorih KS
Krmelj v času uradnih ur, vsako sredo od 10 do 11 ure. Krajane se obvesti na krajevno običajen
način.
SKLEP : Predstavitev se izvede v prostorih KS Krmelj v času uradnih ur, krajane se obvesti
na krajevno običajen način.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 )
Ad 6
Zaprosilo za donacijo
Gospa Slavica MIRT je informirala člane, da je Varstveno Delovni center Krško-Leskovec poslal
prošnjo za finančno pomoč, ker je v delovnem centru tudi uprabnica iz našega Kraja. Člani so
akcijo podprli, vsled pomanjkanja finančnih sredstev doniramo minimalni znesek.
SKLEP : Svet KS Krmelj donira Varstveno Delovnemu Centru Krško - Leskovec sredstva
v višini 50,00 Eur za namen letovanja v Kopru ene uporabnice iz KS Krmelj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 )
Ad 7
Problematika knjižnica Sevnica enota Krmelj

Gospa Slavica MIRT je informirala člane o vse manjšem obisku knjižnice Sevnica enota Krmelj,
zato je prišla iz vodstva knjižnice pobuda, da preko sveta KS Krmelj vzpodbudimo obisk.
Svetniki sveta KS Krmelj predlagamo, da se izobesijo plakati, ki informirajo o dejavnosti
knjižnice v vseh treh krajevnih skupnostih, pisno je potrebno informirati in predstaviti dejavnost
knjižnice društvom v vseh treh krajevnih skupnostih, predvsem društva upokojencev.
SKLEP : Svet KS Krmelj je sprejel informacijo na znanje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 )

Ad 8
Razno

a) G. Andraž ZUPANČIČ je informiral Svetnike KS Krmelj, da je društvo MSK od KS
Krmelj prejelo račun za najem športnega parka Krmelj v višini 35€. Glede na dejstvo, da je
bila prireditev izvedena v sklopu delovanja društva za razvedrilo krajanov, najemnina ni
smiselna in se do sedaj tudi ni zaračunavala. Predsednica sveta KS Krmelj je obrazložila,
da pravilnik določa, da je za komercialne prireditve najem 100,00€, za domače pa 35,00€.
Nov pravilnik je bil sprejet na 16. Redni seji dne 21.02.2014
b) Glede obnove rokometne igrišča je enotno mnenje, da se skliče sestanek vseh uporabnikov
(OŠ Krmelj, vseh društev in komercialnih uporabnikov), kjer se konkretizirajo potrebe po
obnovi in nato pristopi k zbiranju ponudb za sanacijo.
c) Svetniki ugotavljajo, da na svet KS pride premalo informacij o dogajanju na občinskem
svetu, zato je potrebno pozvati občinske svetnike, da nas informirajo

SKLEP a: Pravilnik se še enkrat obravnava na svetu KS in konkretizira pogoje
najema.
SKLEP b: Svetniki potrjujejo sklic sestanka
SKLEP c: Opozoriti občinska svetnika na sodelovanje s svetom KS Krmelj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 )
Seja je bila končana ob 21.30. uri.
Zapisal:
Janez Mirt

Predsednica:
Slavica Mirt

