Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 3. 4. 2019
Štev. dok: 31-1/2019

Z A P I S N I K
4. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo, 3. 4. 2019, ob 19.30, v PMB.

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar, tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Grajžl, Petra Jurečič, Boštjan Lukež, Nejc Pozvek in Bojan Urek.
Odsotni: Uroš Škof in administrator za KS Simona Mlakar, ki se je opravičila zaradi bolezni.
Po dogovoru in na osnovi prejetega vabila so se člani sveta zbrali v prostorih PMB

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo šest članov Sveta KS od skupno sedmih članov.
S poslanim vabilom se je predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 27. 2. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Poročilo predsednice Sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 3. 4. 2019.
4. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 3. 4. 2019.
5. Domena ks-brezice.si – E trend d.o.o.
6. Pripombe na predlog proračuna 2019.
7. Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2019.
8. Krajevni praznik.
9. Pobude meščanov.
10. Razno.
Prisotni člani sveta so potrdili predlagani dnevni red.
Sklep 1:
Ugotavlja se, da je svet sklepčen in da je dnevni red potrjen.
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Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 27. 2. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in ga pregledali. Na zapisano vsebino ni
bilo pripomb, zato je predsednica predlagala potrditev zapisnika.
Izvršen je bil sklep te seje pod T4 Razno – 21. 3. 2019 se je izvedel sestanek z vodji oddelkov Občine
Brežice in predstavitev študije »Prometna ureditev soseske Stara kolonija v Brežicah«.
Sklep 2:
Zapisnik 3. redne seje z dne 27.2.2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje sta potrjena.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Poročilo predsednice sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 3. 4. 2019.
Ker sta bili obe seji zelo skupaj, ni bilo aktualnih zadev. Kar jih je, so bile del dnevnega reda.
Kot izhaja iz obrazložitve, pod T3 ni bilo sprejetega sklepa.

T4: Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 3. 4. 2019.
Poročilo ni bilo podano, ker zaradi bolezni ni bilo prisotne administratorke.
Kot izhaja iz obrazložitve, pod T4 ni bilo sprejetega sklepa.

T5: Domena ks-brezice.si, E trend d.o.o.
29. 3. 2019 smo prejeli elektronsko sporočilo s strani podjetja E trend d.o.o., s katerim so nas
obvestili, da Domena ks-brezice.si poteče 31. 3. 2019 in ali jo nameravamo podaljšati. Ponudbena
cena domene je 14,90 € + DDV; cena gostovanja pa 49,90 € + DDV.
Po pogovoru s podjetjem E trend so nam sporočili, da lahko s ponudbo počakajo še nekaj časa.
Sklep 3:
Dogovorjeno je, da na Občino pošljemo pobudo za povezavo na skupni spletni strani.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Pripombe na predlog proračuna 2019.
Predsednica Sveta predlaga, da se na Oddelek za proračun in finance podajo predlogi za razdelitev
sredstev kot sledi:
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Proračunska postavka PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.000,00 EUR se, glede na potrebe, predvidoma pa v treh enakih delih, razdeli po naslednjih
projektih, ki so v teku:
• dokumentacija za urejanje zahodne fasade
• urejanje prostora Toporišičev trg
• Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema
Prav tako predlaga, da se spodbujajo projekti, ki se z dokumentacijami in zasnovami lahko pričnejo še
v letu 2019, kot npr.:
- Vodovodni stolp – urejanje razmerij in ureditev stolpa kot turistične razgledne točke občine
- Pump steza – Pumptrack
- Motorik park
Sklep 4:
Na Občino Brežice – Oddelek za proračun in finance se posredujejo predlogi o razporeditvi
sredstev, kot je navedeno zgoraj.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T7: Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2019.
Člani sveta so s strani administratorja po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog povabila za javni
razpisa z merili.
Sklep 5:
Dogovorjeno je, da člani Sveta do konca maja pošljejo pripombe na prejeti predlog razpisa. Po
sprejetju proračuna, predvidoma v juniju, se razpis objavi.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T8: Krajevni praznik
Predsednica Sveta je predstavila predlog sodelovanja s KD Drugi oder in predlagala, da se iz postavke
KRAJEVNI PRAZNIK namenijo sredstva v višini do 500,00 eur.
Sklep 6:
Člani sveta potrjujejo predlog sodelovanja s KD Drugi Oder in višino zneska.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T8: Pobude meščanov
• Predsednica Sveta je predstavila pobudo Toneta Zorka. Dogovorjeno je, da je potrebno
pridobiti še podatke Elektronika – kako to, da je pričel z deli pred izdajo naročilnice? Prav
tako naj svoj del predstavi tudi takratni predsednik sveta KS.
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•

S strani stanovalcev CPB smo prejeli dopis glede hrupnih prireditev v starem mestnem jedru.
Dogovorjeno je, da bo KS z dopisom ZPTM in Občini predlagala, če je mogoče lokacijo
hrupnih prireditev prestaviti nižje proti gradu, kjer ni prebivalcev.

T9:Razno
Razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala: Alenka Černelič Krošelj
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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