Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 27. 2. 2019
Štev. dok: 26-1/2019

Z A P I S N I K
3. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo, 27.2.2019, ob 16.uri.

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

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotni so bili štirje člani sveta.
S poslanim vabilom se je predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 1. 2. 2019.
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2018 ter pojasnila in
razkritja za l. 2018
4. Razno.
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 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 1. 2. 2019.
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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 2. redne seje je potrjen.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2018 ter pojasnila in
razkritja za l. 2018
Zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l. 2018 se je v predpisani obliki
pripravljal na občinski upravi – oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod točko 2 in 3 navajala
doseganje ciljev in 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 IN
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV. Člani Sveta so pripravljeno poročilo prejeli na vpogled po elektronski
pošti, zato so imeli možnost seznanitve z vso vsebino.
Predsednica Sveta je imela pripombo, da se v poročilu ni omenjalo pogodbe o sofinanciranju
projekta za študijo prometne ureditve soseske Stara kolonija v vrednosti 20.000 EUR, ki je bila s
strani bivšega predsednika KS podpisana v novembru 2018.
Po kratki predstavitvi predloženih listin predsednica Sveta daje v potrditev pripravljen zaključni
račun in poslovno poročilo s pojasnili in razkritji za l. 2018.
Sklep 3:
Člani sveta potrjujejo zaključni račun s poslovnim poročilom za l. 2018 ter pojasnila in razkritja za l.
2018
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T4: Razno
Predsednica sveta prisotnim poda še naslednje informacije:
-

Prejeli smo vlogo prebivalcev Zidarske poti, s katero prosijo za pomoč pri obnovitvi ulice, in
pobudi za izgraditev rondoja med Pleteršnikovo, Maistrovo, Černelčevo in Zidarsko potjo.

Svet KS se dogovori, da se o tem obvesti občinske strokovne službe in se nato prebivalcem pošlje
odgovor.
-

Po elektronski pošti smo v teku dneva prejeli informacije o izdelavi prometne študije ureditve
Stare kolonije, podpisano pogodbo in izdelano projektno nalogo. Svet KS je seznanjen, da
izdelovalci študije planirajo predstavitev opravljenega dela in vmesnega poročila med 22. 3.
in 26. 3. 2019.
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Svet KS se dogovori, da se Občini predlaga natančen datum predstavitve, in sicer naj bi bilo to 25.
3. 2019 ob 15:30 ali 27. 3. 2019 prav tako ob 15:30. Hkrati s to predstavitvijo bi se sestali še z
Oddelkom za komunalno infrastrukturo gospodarske javne službe (OKIGJS), da dorečemo prioritete
del v okvirih KS oz. Občine.
Svet predlaga, da se prestavitev študije prometne ureditve soseska Stara kolonija predstavi tudi
prebivalcem te soseske.
-

predlog KS o zagotovitvi drugih prostorov za delovanje je bil v ustni obliki na Občini
predstavljen, vendar pogovori na Občini o tem še niso stekli.
predlog KS Brežice o predstavitvi vseh KS na spletni strani občine Brežice je bil v ustni obliki
Občini predstavljen, nadaljnje aktivnosti v zvezi s tem se bodo v kratkem izvajale.
predsednica Sveta pove, da je v zvezi s prejetim in zavrnjenim računom, ki smo ga za
namestitev luči javne razsvetljave v izvedbi Elektronik Kranjc d.o.o. (kontaktna oseba na
računu Tone Zorko) prejeli 25. 1. 2019, ni še nihče kontaktiral.

Seja je bila zaključena ob 16.50.

Zapisala: Simona Mlakar

Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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