Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 12. 11. 2020
Štev. dok.: 57 - 1 /2020
Zapisnik 12. redne seje Sveta KS Brežice, ki je potekala v četrtek, 12. 11. 2020, ob 17.30,
preko videokonferenčne aplikacije Zoom

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar- tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Jurečič, Nejc Pozvek, Bojan Urek in Boštjan Lukež .
Opravičeno odsotni: Uroš Škof, Petra Grajžl in Simona Mlakar.
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 11. redne seje z dne 28. 9. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Pobude v zvezi s predlogom Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (rok 20. 11.
2020).
4. Rebalans proračuna za l. 2021 in proračun za l. 2022 (predlogi za prerazporeditve na
proračunskih postavkah znotraj finančnega načrta KS za l. 2021, predlogi za morebitne
popravke proračunskih postavk, predlogi za z županom dogovorjene nove investicije … - rok
do 23. 11. 2020 )
5. Urejanje funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji.
6. Razno:
- Obvestilo o zaključku del za izvedbo JR na Orehovi aleji
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 11. redne seje z dne 28. 9. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili.
Po pregledu izvršitev sklepov 11. redne seje z dne 28. 9. 2020 je bilo ugotovljeno, da so izvršeni
naslednji sklepi:
-

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 eračuna.
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.

Predstavljeni sklep je bil v celoti (obeh odstavkih) realiziran.
-

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.

Predstavljeni sklep je bil realiziran – nadaljevanje dela na tem področju je predstavljeno v 3. točki
zapisnika te seje.
Sklep 2:
Člani Sveta so potrdili zapisnik 11. redne seje z dne 28. 9. 2020 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov oz. dogovorov s te seje.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

T3: Pobude v zvezi s Predlogom Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (rok 20. 11.
2020).
Nejc Pozvek je povedal, da je po vložitvi predlogov za spremembo Predloga Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Brežice, ki smo jih (za območje Stare kolonije) naslovili na pristojni Odbor
OS Brežice, občinski svetniki predlagali nadaljnje usklajevanje pred 2. branjem. Ker je Predlog Odloka
... v OS Brežice očitno zbudil širšo razpravo, je Občina na vse KS in ostale pristojne deležnike, ki se
ukvarjajo s prometom, poslala dopis s pobudo za oddajo predlogov in pripomb na Predlog Odloka ...,
na katerega se je potrebno odzvati z morebitnimi predlogi do 20. 11. Sam je v ločenem dopisu pred
sejo Sveta KS že podal nekaj pobud, s katerimi so se člani Sveta strinjali. Dogovorili smo se, da do
ponedeljka, 16. 11. 2020, tudi ostali člani Sveta KS podajo svoje predloge za spremembo ureditev

prometa, v kolikor zaznajo kakšno problematično mesto v prostoru. Zbir vseh predlogov bomo do 20.
11. 2020 poslali v obravnavo občinski službi.
Sklep 3:
Člani Sveta bodo do 16. 11. 2020 zbrali predloge za spremembo Predloga Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Brežice in jih do 20. 11. z dopisom poslali pristojnim službam Občine
Brežice. Odgovoren za izvedbo je Nejc Pozvek.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

T4: Rebalans proračuna za l. 2021 in proračun za l. 2022 (predlogi za prerazporeditve na
proračunskih postavkah znotraj finančnega načrta KS za l. 2021, predlogi za morebitne popravke
proračunskih postavk, predlogi za z županom dogovorjene nove investicije … – rok do 23. 11. 2020 )
Po pregledu stanja je predsednica pozvala za predloge. Ugotovljeno je bilo, da načrtovane študije za
celovito ureditev Stare kolonije ne bo mogoče sofinancirati v letu 2020 oziroma se projekt prestavlja
v leto 2021 (posebna točka seje). Predsednica je predlagala, da se preostanek sredstev nameni za
dopolnitev okrasitve v prazničnem času na območju mesta Brežice. Za koordinacijo in uresničitev sta
zadolženi predsednica sveta KS ter za tehnični del administratorka sveta KS.
Za leto 2021 bomo pripravili obrazložitev predloga za projekt Urejanje funkcionalnih zemljišč v Stari
koloniji ter nadaljevali z urejanjem mesta (klopi, osvetlitve, idr predlogi).
Sklep 4:
Preostanek sredstev KS Brežice nameni za dopolnitev praznične okrasitve v mestu.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

T5: Urejanje funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji
Na podlagi dosedanjih izkušenj in dela smo preko pogovorov prišli do zaključka, da je edina opcija za
nadaljevanje projekta izdelava idejne zasnove ureditve (in parcelacije) pripadajočih zemljišč, saj
bomo le na tej osnovi lahko začeli smiselno aplicirati ukrepe iz prometne študije, ki jo je naročila
Občina Brežice. Zaradi zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest in smiselne ureditve
prometnic skozi sosesko je namreč nujno vključiti tudi ozemlja pripadajočih zemljišč. S tem namenom
smo pridobili ponudbo podjetja Domtim (priloga vabilu na sejo) in povabili direktorja g. Srečka Praha,
da razjasni podrobnosti ponudbe. Ker se časovno nismo mogli uskladiti, bomo z g. Prahom sestanek
na temo ponudbe izvedli ločeno – v sredo, 18. 11., ob 15.30, s pomočjo videokonferenčnega orodja
Zoom. Vzporedno s projektom idejne zasnove oz. že pred samim začetkom izvedbe načrtujemo
pridobiti poglede prebivalcev soseske (vsake izmed večstanovanjskih zgradb) na izgled njihovega
pripadajočega zemljišča.
Na temo obravnavane tematike smo imeli krajšo diskusijo (bistveno vprašanje je morebiten »odkup«
zemljišč MORS), ki pa smo se jo zainteresirani odločili nadaljevati na srečanju z g. Prahom.
Sklep 5:
Z g. Prahom (Domtim) izvedemo ločeno srečanje (sreda, 18. 11. 2020, ob 15.30), kjer se
pogovorimo o podrobnostih ponudbe v zvezi z idejno zasnovo pripadajočih zemljišč v soseski Stara

kolonija. Vzporedo teče proces pridobivanja idej/mnenj prebivalcev soseske o njihovem pogledu
na svoja pripadajoča zemljišča. Odgovoren za izvedbo: Nejc Pozvek.
Sklep je bil sprejet s 5 (pet) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

T6: Razno
- Obvestilo o zaključku del za izvedbo JR na Orehovi aleji
Orehova aleja je bogatejša za javno razsvetljavo, ki je deležna pozitivnih kritik. Smo pa prepoznali tudi
bistveno pomanjkljivo osvetlitev drugih ulic v soseski in njeni bližini, zato bo potrebno nujno apelirati
na Občino, da pristopi k urejanju razsvetljave na Stiplovškovi ulici, Hrastinski poti in Trdinovi ulici (ob
Marofu oz. ob okgraji tovarne pohištva, kjer je v slabem stanju tudi pločnik).
Strinjali smo se, da velja na Občino redno naslavljati pobude za manjše ureditve in spremembe ter
znotraj te komunikacije tudi slediti realizacijo/uspešnost izvedbe. Prvi primer take pobude je npr.
namestitev več klopi na najbolj obljudenih poteh v Vrbini (pod zahodno fasado med HE in Rokovo
cerkvijo).

Sejo smo zaključili ob 18.45.

Zapisala: Nejc Pozvek in Alenka Černelič Krošelj
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice

