Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 9. 1. 2019
Štev. dok: 1-1/2019

Z A P I S N I K
1. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo, 9. 1. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Zavoda za šport
Brežice.

Vabljeni: člani sveta KS in Simona Mlakar, tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Grajžl, Boštjan Lukež, Petra Jurečič in Bojan Urek.
Opravičila: Nejc Pozvek in Uroš Škof.
Bolniška odsotnost: Simona Mlakar.
Po dogovoru so se člani zbrali pred prostorom KS, vendar nismo mogli vstopiti, saj nismo imeli
pravega ključa, zato je ogled prestavljen na naslednji sestanek.
Sestanek se je odvijal v sejni sobi Zavoda za šport Brežice.

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje, 19. 12. 2018.
3. Poročanje o aktualnih projektih ter kratek pogled v delo KS v preteklem mandatu (podlaga
zapisnik 17. seje).
4. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto
2018.
5. Priprava finančnega načrta za leti 2019 in 2020 (priprava dvoletnega proračuna občine za l.
2019 in 2020).
6. Odgovor na dopis Občine Brežice 220-1/2018: Poziva za podajo prioritetnih nalog pri
zagotavljanju varnosti za leto 2019.
7. Razno.
Prisotnih je bilo 5 članov sveta. Vsi so potrdili predlagani dnevni red.
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Sklep 1:
Svet je sklepčen, dnevni red je bil soglasno potrjen.

T2: Potrditev zapisnika konstitutivne seje, 19. 12. 2018.
Člani sveta so pregledali zapisnik in ga potrdili.
Sklep 2:
Zapisnik konstitutivne seje je bil soglasno potrjen.

T3: Poročanje o aktualnih projektih ter kratek pogled v delo KS v preteklem mandatu (podlaga
zapisnik 17. seje).
Predsednica sveta je predstavila aktualne teme zapisnika zadnjega sestanka prejšnjega sveta ter
poročala o aktualnih odprtih temah, kot je ureditev najemnega razmerja Vodovodni stolp in njegova
obnova ter raba, ureditev zahodne fasade mesta, preplastitve ulic ipd.
Pod to točko dnevnega reda sklepi niso bili sprejeti.
T4: Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto
2018.
Člani sveta so pregledali pripravljeno gradivo in se dogovorili, da imenovana komisija čim prej opravi
nalogo oziroma takoj, ko bo mogoče, glede na dejstvo, da je tajnica KS Brežice bolniško odsotna. Ko
bo mogoče, bo usklajena naslednja seja sveta, najverjetneje hkrati s srečanjem z županom in
občinsko upravo, ki je napovedano za konec januarja.
Sklep 3:
Člani sveta so soglasno imenovali naslednjo inventurno komisijo:
- Boštjan Lukež, predsednik
- Bojan Urek, član
- Petra Grajžl, članica

T5: Priprava finančnega načrta za leti 2019 in 2020 (priprava dvoletnega proračuna občine za l.
2019 in 2020).
Člani sveta so podrobno pregledali poslano tabelo, se seznanili s stanjem na računu in stroški oziroma
obveznostim, ki zapadejo v januarju 2019 (plačilo projekta Orehova aleja in razpis Prometna ureditev
»Stare kolonije«. V tabelo so vpisali dopolnitve in predloge.
Drugi del je tabela s predlogi investicij na območju KS, kjer so člani sveta prav tako podali predloge s
pobudo, da se čim prej sestanemo z oddelkom na Občini ter pridobimo potrebne informacije glede
tekočih in načrtovanih projektov ter cen za posamezne vrste investicij.
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Člani sveta so razpravljali tudi o nalogah za leto 2019 in se dogovorili, da se na naslednji seji, ki bo
zagotovo sklicana najkasneje v začetku februarja, podrobneje uskladimo glede nalog in nosilcev
izvedbe le-teh:
- Spletna stran in komuniciranje z javnostmi, predvidoma Petra Grajžl;
- Zbori krajanov: ureditev Stare kolonije in območja Maistove, predvidoma Nejc Pozvek;
- Srečanje in sodelovanje s predsedniki svetov KS z območja mesta Brežice (Šentlenart in
Bukošek-Zakot-Trnje), zadolžena Alenka Černelič Krošelj.
Sklepi bodo sprejeti na naslednji seji.
Sklep 5:
Predlogi in popravki so vključeni v priloženi tabeli, ki ju bo predsednica sveta posredovala
pristojnim občinskim službam.

T6: Odgovor na dopis Občine Brežice 220-1/2018: Poziv za podajo prioritetnih nalog pri
zagotavljanju varnosti za leto 2019.
Člani sveta so prepoznali naslednje prioritetne naloge:
- Preprečevanje vandalizma in smetenja na območju grajskega – mestnega parka ob
Mladinskem centru, še posebej konec tedna.
- Enako tudi okoli osnovne šole, kjer bi bilo treba večkrat opraviti obhode tudi ob prihodu
šolarjev in zvečer.
Sklep 6:
Predsednica posreduje predloge pristojni občinski uslužbenki.

T7: Razno.
Predsednica je predstavila gradivo, ki ga je poslala k temi Združenje zgodovinskih mest, ki je dejavno
in kamor bi se lahko Brežice tudi aktivno vključile.
Sklep 7:
Svet KS podpira pobudo za vključitev mesta Brežice v Združenje zgodovinskih mest in pooblašča
predsednico, da le-to predstavi županu Občine Brežice.

Seja je bila zaključena ob 18.20.
Zapisala: Alenka Černelič Krošelj
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice

Prilogi:
- Tabela proračun 2019 in 2020, predlog KS Brežice
- Tabela investicije 2019 in 2020, predlog KS Brežice
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