Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 28. 9. 2020
Štev. dok.: 43 - 1 /2020
Zapisnik 11. redne seje sveta KS Brežice, ki je bila v ponedeljek, 28. 9. 2020 ob 17:30 v prostorih
PMB
Vabljeni: člani sveta KS in Simona Mlakar- tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Jurečič, Nejc Pozvek, Bojan Urek in Boštjan Lukež .
Opravičeno odsotna: Petra Grajžl in Uroš Škof.
T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo pet članov sveta KS od skupno sedem članov.
S poslanim vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 18. 2. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Odpiranje vlog in dodelitev sredstev - razpis za sofinanciranje društev v l. 2020.
4. Orehova aleja.
5. Razno:
- Predstavitev projekta RUNE – izgradnja optičnega omrežja.
- Pomnik ob 30-letnici osamostvojitve
Člani sveta so se strinjali s predstavljenim 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 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

T2: Potrditev zapisnika 10.redne seje, z dne 18.2.2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
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Člani sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili.
Po pregledu izvršitev sklepov 10. redne seje z dne 18.2.2020 je bilo ugotovljeno, da so izvršeni
naslednji sklepi:
T3: Člani sveta so potrdili zaključni račun s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila in razkritja za
l. 2019.
T4 : Vabila in potrjeni zapisniki sej in drugi dokumenti, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti
se po pregledu Nejca Pozveka objavljajo na občinsko spletno stran.
T5: V razpisni dokumentaciji javnega razpisa za sofinanciranje duštev v l. 2020 so izvedeni popravki.
Predsednike društev smo po e.p. obveščali o javnem razpisu, ki je bil dne 4.3.2020 objavljen na
spletni strani občine Brežice. Zaradi ukrepov, povezanih z razglašeno epidemijo nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) smo na podlagi sklepa 3. dopisne seje besedilo v 8. točki javnega razpisa
spremenili tako, da je glasila: »Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti na
naslov: KS Brežice, CPB 18, 8250 BREŽICE, najkasneje do 10. 9. 2020 za projekte, ki so že bili
izvedeni in za projekte, ki še bodo izvedeni v letu 2020«.
Izvršeni so tudi dogovori pod točko razno in sicer:
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za urejanje okolice pri igralih v Grajskem parku in na
Toporišičevem trgu. Podjetju Zelkom smo izdali naročilnico za dobavo in vgradnjo obrob okoli igral na
obeh mestih.
Prav tako smo po postopku zbiranja ponudb izbrali izvajalca za izdelavo in namestitev spominske
plošče v spomin na 14 let smrti dr. Radoslava Razlaga. Otvoritev spominske plošče dr. Radoslavu
Razlagu na pročelju Mestne hiše je bila 7.6.2020. Na spletni strani občine Brežice so o tem objavljeni
videoposnetki.
V zvezi z zadolžitvijo Uroša Škofa, da se na občini preveri možnost ureditve avtobusnega postajališča
pri gimnaziji Brežice do danes nismo prejeli novih informacij.
Sklep 2:
Člani sveta so potrdili zapisnik 10. redne seje z dne 18.2.2020 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov oz. dogovorov iz te seje.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
T3: Odpiranje vlog in dodelitev sredstev - razpis za sofinanciranje društev v l. 2020.
KS Brežice je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev v KS Brežice št. 40/2019 z dne 31. 5. 2019,
v nadaljevanju Pravilnik, dne 4. 3. 2020 na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpisa za
sofinanciranje društev v KS Brežice v letu 2020. Zaradi ukrepov, povezanih z razglašeno epidemijo
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) smo na podlagi sklepa 3. dopisne seje besedilo v 8. točki
javnega razpisa spremenili tako, da je glasila: »Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno
pošiljko po pošti na naslov: KS Brežice, CPB 18, 8250 BREŽICE, najkasneje do 10. 9. 2020 za
projekte, ki so že bili izvedeni in za projekte, ki še bodo izvedeni v letu 2020«.
V skladu s pravilnikom so prijavitelji lahko neprofitne organizacije in društva, ki imajo sedež in
delujejo na območju KS Brežice, so organizatorji prijavljenega projekta in izpolnjujejo ostale pogoje iz
Javnega razpis za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020.
V nadaljevanju obravnavane točke svet KS ugotavlja, da so sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih
organizirajo društva na podlagi sprejetega proračuna Občine Brežice in finančnega načrta KS Brežice
za l. 2020, zagotovljena na postavki 00322 in sicer v vrednosti 3.000,00 eur.
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V obravnavanje so v zaprtih in pravočasno oddanih kuvertah na sedež KS prispele štiri (4) pravilno
izpolnjene vloge društev z navedenimi projekti.
Svet KS je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Brežice in na podlagi meril javnega razpisa
ocenil štiri projekte, kot sledi:
 RADIOKLUB ELEKTRON, se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril
javnega razpisa sofinancira projekt »Dan odprtih vrat radiokluba Elektron Brežice « v znesku
400,00 eur.
 DRUŠTVU UPOKOJENCEV BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na
osnovi meril javnega razpisa sofinancira projekt » Letno srečanje članov Društva
upokojencev Brežice » v znesku 225,00eur
 PLANINSKEMU DRUŠTVU BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na
osnovi meril javnega razpisa sofinancira projekt » 70 let PD Brežice » v znesku 264,00 eur.
 ATLETSKEMU DRUŠTVU BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi
meril javnega razpisa sofinancira projekt » Poldijev miting » v znesku 560,00 eur.
Ugotovljeno je, da se bodo na podlagi prejetih vlog sofinancirali projekti v skupni vrednosti 1.449,00
eur in da nam glede na zagotovljena sredstva (3.000,00 eur) ostajajo še sredstva v višini 1.551,00 eur.
Glede na dejstvo, da je bilo delovanje društev zaradi razmer s prisotnostjo virusa COVID 19 v
letošnjem letu okrnjeno in večino društev v letošnjem letu ni izvajalo dogodkov, ter se potem
posledično tudi niso prijavljali na razpise, predsednica sveta predlaga, da na pobudo društev, ki jo je
prejela pred sejo (zato še nimamo pisne pobude), preostanek sredstev namenimo za nakup 10 kosov
železnih samostoječih panojev, ki bi se uporabljali za predstavitev dela društev skozi ulične razstave.
Sklep 3:
KS Brežice bo sredstva iz postavke 00322 v skupni višini 1.449,00 eur na osnovi izdanih sklepov in
podpisane pogodbe zgoraj navedenim prejemnikom nakazala najkasneje v tridesetih dneh od
prejema e-zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku morajo biti priložena tudi dokazila o realizaciji
projekta v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju društev v KS Brežice št. 40/2019 z dne 31. 5. 2019
in Javnim razpisom, za katerega so jim bila odobrena sredstva na podlagi javnega razpisa.
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je prijavitelj račun pravilno in z ustreznimi prilogami
oddal na UJP net. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.
Glede na ugotovitve, da bodo na osnovi razpisa dodeljena sredstva samo v skupni višini 1.449,00
eur in ne v znesku 3.000,00 eur in da na postavki 00322 ostajajo še sredstva v višini 1.551,00 eur, se
na predlog predsednice sveta in na pobudo društev preostanek sredstev nameni za nakup 10 kosov
železnih samostoječih panojev, ki se bodo uporabljali za predstavitev dela društev skozi ulične
razstave. S panoji bo upravljala KS Brežice po sistemu prvih rezervacij za posamezno leto. Vsak
uporabnik pa bo moral poskrbeti, da pusti očiščene panoje.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
T4: Orehova aleja.
Predstavnika KS Brežice Alenka Černelič Krošelj in Nejc Pozvek sta 27. avgusta 2020 na oddelku za
komunalno infrastrukturo gospodarske javne službe (OKIGJS) opravila sestanek na teme: ureditev
prometnega režima v Stari koloniji, razsvetljava Orehove aleje, pobuda lastnikov garaž v Stari koloniji,
sofinanciranje fasad v mestnem jedru in še nekaj drugih odprtih tem.
3

Dogovorjeno je bilo, da je KS v okvirih finančnega načrta za l. 2020 pripravljena financirati namestitev
luči javne razsvetljave po Orehovi aleji in da OKIGJS pripravi popis del za osvetlitev te ulice ter za
namestitev dovodnega kabla do nove omarice pri garažah
Povedano je bilo tudi, da se bo po vsej verjetnosti v sklopu Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Brežice reševala problematika ureditve prometa v Stari koloniji .
V nadaljevanju predsednica sveta pojasni, da smo strani OKIGJS prejeli obljubljeni popis del za
ureditev javne razsvetljave na Orehovi aleji in sicer za namestitev 11 kos led svetilk. Predvideva se, da
bo strošek investicije cca 10.000,00 eur in da bi v okvirh finančnega načrta za l. 2020 to lahko izpeljali,
zato predsednica sveta predlaga, da se čimprej izvede javno naročilo po postopku zbiranja ponudb pri
zainteresiranih izvajalcih.
Predsednica sveta je v tej točki odprla tudi temo v zvezi s sredstvi, ki so v proračunu za l. 2020
zagotovljena na postavki 00176 za obnovo Stare kolonija v višini 25.000,00 eur in predstavljenim
načrtom OKIGJS, da se na podlagi Prometne študije ureditve soseske Stara kolonija, v kateri je bila za
to območje med drugim predlagana umiritev prometa z uvedbo cone 30 ter vzpostavitev sistema
enosmernih ulic to v okvirih teh sredstev še letos izvede.
Po pregledu prejete dokumentacije – Predloga Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice,
katera bo v obravnavi na 14. seji občinskega sveta dne, 5.10.2020 so člani sveta ugotovili, da je v
obrazložitvi netočno zapisano, da so predstavniki KS in prebivalci območja podprli prikazan sistem
enosmernih ulic. Na predstavljeno so se namreč podale pripombe in predlogi, ki so nekje izostali in
niso bili upoštevani. Zaradi navedenih ugotovitev so se prisotni dogovorili, da Nejc Pozvek do četrtka,
1.10.2020 pripravi pripombe na Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice in te
pošlje v obravnavo odboru za OKIJGS.
V nadaljevanju te točke je Nejc Pozvek ponovno opozoril na problem urejanja funkcionalnih zemljišč
v večstanovanjskih stavbah v Stari koloniji in problemom MORS-a, kot lastnika teh parcel.
Prebivalci še vedno pričakujejo, da jim bo občina pri komunikaciji z Morsom in pri postopku
pridobivanja soglasij pomagala, da se uredijo funkcionalna zemljišča in, da se ko se ta uredijo oz. že
prej, v sklopu neke idejne zasnove vrišejo možna parkirišča na njih. Nejc Pozvek je opravil kar nekaj
razgovorov s predstavnikom podjetja Domtim, ki je povedal, da imajo pri njih v zvezi s funkcionalnimi
zemljišči pri nekaterih večstanovanjskih stavbah že veliko pripravljenega in da so pripravljeni
sodelovati tudi pri drugih.
Sklep T4:
Za namestitev javne razsvetljave na Orehovi aleji se izvede javno naročilo po postopku zbiranja
ponudb pri zainteresiranih izvajalcih, zadolžena Simona Mlakar.
Najkasneje do četrtka, 1.10.2020 se pripravijo pripombe na Predlog Odloka o ureditvi cestnega
prometa v občini Brežice in te pošljejo v obravnavo odboru za OKIGJS – zadolžen Nejc Pozvek.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
T5: Razno:
- Predstavitev projekta RUNE – izgradnja optičnega omrežja.
Prisotni so bili seznanjeni, da so predstavniki podjetja Eurocon d.o.o., 8.9.2020 v Mladinskem centru
Brežice organizirali sestanek za predstavnike krajevnih skupnosti zvezi z gradnjo odprtega optičnega
omrežja RUNE, ki bo občanom omogočalo priključitev na optično omrežje visokih hitrosti. Sestanka
so se udeležili Bojan Urek, Alenka Černelič Krošelj in Simona Mlakar.
Na sestanku je bilo povedano, da morajo zainteresirani za zagotovitev optičnega priključka izpeljati
naročilo priključka, in, da je enkratni znesek izgradnje optičnega priključka med gradnjo 150,00 € z
DDV za gospodinjstva in 167,13 € z DDV za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi nadaljnje
vzdrževanje priključka.
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V kolikor se gospodinjstva odločijo za priključitev, morajo izpolniti obrazec za povpraševanje po
optičnem priključku RUNE in ga poslati na elektronski naslov narocanje@eurocon.si .
Obrazci za povpraševanje so na voljo na spletnem naslovu www.eurocon.si ali v pisarni KS- ov, kjer
bojo na voljo tudi seznami gospodinjstev, ki bodo imela možnost priključitve na optično omrežje
Rune. Nekatera gospodinjstva se nahajajo na območjih belih lis, kjer je predvidena gradnja optičnega
omrežja po projektu GOŠO, o čemer bomo obveščeni do konca leta.
Za vse dodatne in bolj podrobne informacije so na voljo v podjetju Eurocon d.o.o. (01 292 72 30).
KS Brežice s strani podjetja Eurocon ni prejela seznama gospodinjstev, ki bi imela možnost priključitve
na optično omrežje Rune z obrazložitvijo, da je optično omrežje v mestu Brežice že pokrito s strani
drugih ponudnikov optičnega omrežja ( Telekom…) in Rune na tem področju ne vidi dodatnih potreb.
-Pomnik ob 30-letnici osamostvojitve
Prisotni so bili seznanjeni, da je ustanovljena projektna skupina občine Brežice za pripravo in izvedbo
osrednjega spomenika osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991 v Brežicah. 10.9.2020 je bila
izvedena javna seznanitev s pozivom zainteresiranih k sodelovanju na javnem natečaju za izbiro
strokovno najprimernejše rešitve za pomnik. Na spletni strani občine Brežice je objavljen javni,
odprti poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika.
- Vprašanje predstavnika Maistrove 6 – Tomo Matića – glede objave oglasa v Obzorniku za
izdelavo novega občinskega prostorskega načrta in s tem povezane pobude za izgradnjo parkirišča
ob Maistorvi 6
Pobudo glede izgradnje javnih parkirišč smo obravnavali na 9. redni seji in jo potem na osnovi
sprejetega sklepa posredovali v nadaljno obravnavo občinskim strokovnim službam. S strani
občinskih strokovnih služb smo prejeli odgovor, katerega smo 3.8.2020 posredovali tudi skupnosti
občanov Maistrove ulice in se glasi:« Občina gradi le javna parkirišča za javni namen, kar pomeni, da
so vsem dostopna pod enakimi pogoji ter ne namenjena zgolj stanovalcem določenih objektov«.
Zaključek seje: 19:10
Zapisala: Simona Mlakar

Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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