Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 18. 2. 2020
Štev. dok.: 10-1/2020

Z A P I S N I K
10. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v torek, 18. 2. 2020, ob 16,30, v prostorih PMB.

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar – tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Jurečič, Petra Grajžl, Nejc Pozvek, Bojan Urek, Boštjan Lukež in
Uroš Škof.

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo sedem članov sveta KS od skupno sedmih.
S poslanim vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 3. 2. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2019 ter pojasnila
in razkritja za l. 2019.
4. Spletna stran – objave na spletno stran Občine Brežice.
5. Razno.
Na predlog predsednice Sveta se je dnevni red spremenil, kot sledi:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje, z dne 3. 2. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila
in razkritja za l. 2019.
4. Spletna stran – objave na spletno stran občine Brežice.
5. Razpis za sofinanciranje društev v l. 2020.
6. Razno.
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Člani Sveta so se strinjali s spremenjenim dnevnim redom, na podlagi katerega je predsednica Sveta
vodila sejo.
Sklep 1:
Ugotovljeno je, da je sklepčnost zagotovljena. Prisotni so potrdili predlagan dnevni red.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 3. 2. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili.
Ugotovljeno je bilo, da je izvršen sklep te seje pod T4 in sicer: Delo inventurne komisije bilo
opravljeno v skladu z delovnim načrtom in v skladu z navodili Občine Brežice. Na predlog inventurne
komisije je svet KS sprejel predhodno oblikovan sklep.
Dopisa podjetja Domtim – zagotavljanje požarne varnosti na Maistrovi 2,4,6 in 8 in pobuda občanov
Maistrove sta bila z dopisom KS v nadalnjnje obravnavanje posredovana občinskim strokovnim
službam. Predsednica Sveta je s problematiko seznanila tudi občinski svet.
Sklep 2:
Člani sveta so potrdili zapisnik 9. redne seje z dne 3. 2. 2020 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov oz. dogovorov te seje.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila in
razkritja za l. 2019.
Zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l. 2019 se je v predpisani obliki
pripravil na občinski upravi – Oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod točko 2 in 3 podala
obrazložitve v zvezi z opravljenimi deli in drugimi obveznostmi, ki jih je skozi leto realizirala po
postavkah: KRAJEVNI PRAZNIK KS BREŽICE, SREDSTVA ZA DELOVANJE, ZIMSKO IN LETNO
VZDRŽEVANJE JP, VRBINA IN MESTO IN SOFINANCIRANJE DRUŠTEV ter navajala doseganje ciljev.
Člani Sveta so predlog poročila prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so imeli možnost
predhodne seznanitve z vsebino.
Po kratki predstavitvi dokumenta je predsednica Sveta predlagala potrditev pripravljenega
zaključnega računa in poslovnega poročila s pojasnili in razkritji za l. 2019.
Sklep 3:
Člani Sveta so potrdili zaključni račun s poslovnim poročilom za l. 2019 ter pojasnila in razkritja za l.
2019.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
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T4: Spletna stran – objave na spletno stran Občine Brežice.
Predsednica Sveta je prisotne seznanila, da je Občina na pobudo KS Brežice ugodila želji, da imajo
krajevne skupnosti od sedaj naprej možnost, da znotraj spletne strani občine Brežice javno objavljajo
svoja vabila, zapisnike in razpise, kakor tudi druge pomembne objave, ki se nanašajo na delovanje
krajevne skupnosti.
Vsled navedenega smo se dogovorili, da Simona Mlakar predloge vabil in zapisnikov sej pošlje v
vsebinski in slovnični predogled Nejcu Pozveku in jih potem objavimo na spletno stran =bčine Brežice.
Sklep 4:
Člani Sveta se strinjajo, da se vabila, potrjeni zapisniki sej in drugi dokumenti, ki se nanašajo na
delovanje krajevne skupnosti, po pregledu Nejca Pozveka od slej naprej objavljajo na občinsko
spletno stran.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T5: Razpis za sofinanciranje društev v l. 2020 .
Predsednica Sveta je predlagala, da se v javnem razpisu v OBR – 3KS – POROČILO v točki 2-1, kjer se
navajajo organizacijski stroški, zapiše oz. doda, da se pri pogostitvi udeležencev upošteva največ 50%
stroškov in jasno navede kakšen je delež sofinanciranja KS Brežice.
Predlagano je bilo, da se javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih bodo društva izvajala v l. 2020
na spletno stran Občine Brežice javno objavi takoj po sprejetju proračuna za l. 2020 oz. najkasneje do
20. marca. Rok za oddajo vlog se v razpisni dokumentaciji navede najkasneje do 18. 5. 2020.
O objavi javnega razpisa na spletno stran Občine Brežice se po elektronski pošti obveščajo vsa
društva, za katera imamo elektronske naslove. Zadolžena Simona Mlakar.
Sklep 5:
Člani Sveta se strinjajo, da se v razpisni dokumentaciji naredijo zgoraj obrazloženi popravki. Prav
tako se strinjajo s predlaganim datumom za objavo razpisne dokumentacije, kakor tudi z navedbo
roka za oddajo vlog. Kot je bilo predlagano, se predsednike društev o objavi razpisa obvešča tudi
po elektronski pošti.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Razno
Dogovorjeno je sledeče:
•
•

Pripraviti povabilo k oddaji ponudb za urejanje okolice pri igralih v Grajskem parku in na
Toporišičevem trgu. Zadolženi: Petra Grajžl in Simona Mlakar.
V sklopu krajevnega praznika – 18. 5. 2020 izvesti postavitev spominske plošče v spomin na
140 let smrti dr. Radoslava Razlaga. KS bo pristopila k sofinanciranju izdelave in postavitve
plošče.
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•
•

V sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami je potrebno čim prej začeti z izvajanjem
aktivnosti v okvirih prometne študije, kakor tudi z aktivnostmi glede določanja funkcionalnih
zemljišč v Stari koloniji.
Preveriti, ali je ureditev avtobusnega postajališča pri Gimnaziji Brežice možno izpeljati v
okviru proračunskih sredstev, saj je na postavki UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
rezerviranih 20.000 eur. Zadolžen Uroš Škof.

Seja je bila zaključena ob 17.30.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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