Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 1. 2. 2019
Štev. dok: 20-1/2019

Z A P I S N I K
2. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v petek, 1. 2. 2019, ob 15.30.

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar, tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Grajžl, Boštjan Lukež, Petra Jurečič, Nejc Pozvek in Bojan Urek.
Opravičeno odsoten: Uroš Škof.
Po dogovoru in na osnovi prejetega vabila so se člani Sveta zbrali v prostorih Posavskega muzeja
Brežice.

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo 6 članov sveta.
S poslanim vabilom se je predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje, z dne 9. 1. 2019.
3. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018.
4. Sklep na predlog inventurne komisije.
5. Razno (spletna stran idr).
Prisotni člani sveta so potrdili predlagani dnevni red.
Sklep 1:
Ugotavlja se, da je Svet sklepčen in da je dnevni red potrjen.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 1.redne seje z dne 9. 1. 2019.
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Zaradi bolniške odsotnosti tajnice Simone Mlakar je zapisnik zapisala Alenka Černelič Krošelj.
Člani sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in ga pregledali.
Na zapisano vsebino ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala potrditev zapisnika.
Sklep 2:
Zapisnik 1. redne seje je potrjen.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018
Predsednik inventurne komisije Boštjan Lukež je povedal, da je inventurna komisija dne 23. 1. 2019
pregledala seznam opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12.
2018, ki ga je KS prejela s strani računovodstva Občine Brežice. Pri pregledu popisov inventurna
komisija ni imela težav. Na predlaganih obrazcih Občine se je pripravilo poročilo o opravljenem
popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki je bil po elektronski pošti na vpogled
poslan vsem članom sveta KS.
Sklep 3:
Člani Sveta potrjujejo poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T4: Potrditev sklepa na predlog inventurne komisije
Predsednica Sveta je na predlog inventurne komisije prebrala sklep, ki se glasi:
Nepremičnine, za katere je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so last Krajevne
skupnosti Brežice, se vključijo v seznam osnovnih sredstev Krajevne skupnosti Brežice.
Osnovna sredstva, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so neuporabna ali
polomljena, se odpišejo. Odpisana osnovna sredstva se fizično uničijo in izbrišejo iz evidence.
Terjatve, za katere ugotovi komisija, da so neizterljive, se na podlagi utemeljenih vzrokov izbrišejo iz
knjigovodske evidence.
Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva Krajevne skupnosti Brežice.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep 4:
Vsi člani sveta potrjujejo sklep na predlog inventurne komisije in predsednice Sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
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T5: Razno (spletna stran)
Predsednica Sveta je povedala, da smo na prejšnji seji za ureditev spletne strani in komuniciranje z
javnostmi predlagali Petro Grajžl. Za prenovo spletne strani smo prejeli dve ponudbi, ki sta cenovno
visoki. Vsled tega smo začeli razmišljati o predstavitvi KS na drug način in sicer, da se občinski upravi
občine Brežice poda predlog, da bi vse krajevne skupnosti imele možnost enake predstavitve na
spletni strani občine Brežice – cca 10 objav na leto (kot npr. objave zapisnikov sej in vabil, kratka
predstavitev KS, kratke predstavitve izvedenih del …). V primeru, da ima KS že obstoječo spletno
stran, se omogoči možnost povezave na to.
Sklep 5:
Člani sveta se strinjajo s predlogom predsednice Sveta. Predlog se čim prej posreduje Občini.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
Predsednica sveta prisotnim poda še naslednje informacije:
- obiski Župana po KS so prestavljeni in se bodo izvajali po sprejetju proračuna;
- predlog KS o zagotovitvi drugih prostorov za delovanje je bil na občini predstavljen. Župan je
bil pripravljen, da se o tem pogovarjamo, saj tudi sam meni, da obstoječi prostori niso
primerni;
- do konca februarja bo potrebno sklicati še eno seja Sveta zaradi potrditve zaključnega
računa;
- v elektronsko bančništvo smo prejeli račun za namestitev luči javne razsvetljave v izvedbi
Elektronik Kranjc d.o.o. (kontaktna oseba na računu Tone Zorko). Namestitev javne
razsvetljave po ulicah se na sejah sveta v lanskem letu ni omenjala. KS v l. 2018 ni pridobila
ponudb, zato tudi ni izstavila naročilnice. Iz navedenih razlogov se je račun zavrnil.

Seja je bila zaključena ob 16.20.

Zapisala: Simona Mlakar

Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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