Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 29. 5. 2019
Štev. dok: 39-1/2019

Z A P I S N I K
5. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo, 29. 5. 2019, ob 16. uri v prostorih PMB.

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar – tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Grajžl, Boštjan Lukež, Nejc Pozvek in Bojan Urek.
Odsotni: Uroš Škof in Petra Jurečič, ki sta svojo prisotnost opravičila.
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 pet članov sveta KS od skupno sedem članov.
S poslanim vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 3. 4. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Poročilo predsednice sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 29. 5. 2019.
4. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 29. 5. 2019.
5. Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019.
6. Razno.
Na pobudo predsednice Sveta, da se pod zaporedno številko šest obravnava še točka Javna
predstavitev Prometne študije v Stari koloniji, se dnevni red spremeni tako, da se pod točko šest
navede Javna predstavitev prometne študije Stara Kolonija in pod točko sedem Razno, kot sledi:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 3. 4. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Poročilo predsednice sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 29. 5. 2019.
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 29. 5. 2019.
1

5. Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019.
6. Javna predstavitev prometne študije »Stara Kolonija«.
7. Razno
Vsi člani sveta so potrdili spremenjeni predlagani dnevni red, na podlagi katerega je predsednica
Sveta vodila sejo
Sklep 1:
Ugotavlja se, da je Svet sklepčen in da člani sveta potrjujejo predlagan dnevni red.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 4.redne seje z dne 3. 4. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti, zato so z vsebino tega seznanjeni. Na
zapisano vsebino ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala potrditev zapisnika. Ugotovljeno je
bilo, da so bili Izvršeni sklepi te seje pod T6, T8 in T9.
Sklep 2:
Zapisnik 4. redne seje, z dne 3. 4. 2019, in poročilo o izvršitvi sklepov te seje je Svet KS potrdil.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Poročilo predsednice sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 29. 5. 2019.
•

Na Občini so potekali razgovori v zvezi z domeno KS Brežice. Po pogovorih z županom, ki
podpira idejo o skupni predstavitvi vseh krajevnih skupnosti na spletni strani Občine Brežice,
in Romanom Omerzom, ki ureja spletno stran Občine, nam je bilo obljubljeno, da se bo KS
Brežice (kot tudi druge KS) na spletni strani Občine v bodoče lahko predstavila s povezavo.
Vsled pojasnjenega predsednica Sveta predlaga, da se ponudba podjetja E trend d.o.o. za
podaljšanje obstoječe domene v l. 2019 ne sprejme.

•
•

•

Za izvedbo krajevnega praznika KS Brežice, so se, v sodelovanju s Kulturnim društvom Drugi
Oder, izvajale aktivnosti v zvezi z organizacijo dogodka »Maj v mestu Brežice« .
V četrtek, 23. 5. 2019, je bil v prostorih Občine izveden pregled poslovanja KS Brežice v l.
2018. S strani KS sta bili prisotni Alenka Černelič Krošelj in Simona Mlakar, s strani
Nadzornega odbora občine Brežice pa Janko Strašek in Nataša Mihajlovič Grubiša. NO je
podal pripombe glede navedb v poslovnem poročilu, in sicer iz poročila ni razvidno, kakšni so
bili načrti v l. 2018 in realizacija teh. Prav tako smo bili opozorjeni na pomanjkljivost zapisnika
konstitutivne seje, v katerem ni bilo navedeno, kdo so podpisniki listin v mandatnem obdobju
2018–2022. Na ostale zapisnike in drugo pregledano dokumentacijo ni bilo pripomb.
Nadzornemu odboru je bilo s strani KS predstavljeno nekaj projektov, ki jih KS, skladno s
finančnim načrtom za l. 2019, namerava izvesti. Prav tako je bilo podanih nekaj predlogov, ki
smo jih že večkrat podajali občinski upravi, kot npr.: odkup stavbe za zagotovitev prostorov
za KS Brežice in druga društva, skupna predstavitev krajevnih skupnosti na spletni strani
občine Brežice, ureditev Vodovodnega stolpa ...
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•

•

•

S strani predsednice Sveta KS je bila prav tako podana pripomba glede podpisovanja
dnevnika opravljenih ur, ki jih tajnica izvaja za KS Brežice, z obrazložitvijo, da je podpisovanje
ur s strani predsednika sveta KS nesmiselno, saj tajnica nima sklenjenega delovnega razmerja
direktno s KS, ampak z Občino Brežice, ki je po izračunih tudi določila kvoto ur za posamezno
KS.
Predsednikoma svetov KS Šentlenart in KS Zakot-Bukošek-Trnje je predsednica Sveta KS
poslala pobudo za srečanje z namenom, da se naredi kakšen skupen korak za mesto Brežice,
ki je nekako nesrečno razdeljeno na tri KS. Predlagan je bil tudi datum sestanka in sicer za
ponedeljek, 3. 6. ob 16. uri - npr. v Kavarni Božič.
Na podlagi javnega naročila, ki ga je izvedla občina, je KS podpisala krovno pogodbo za
zavarovanje igral po lokacijah v KS Brežice in zavarovanje splošne odgovornosti.

UGOTOVITEV T3: Predsednica Sveta KS je podala poročilo o izvedenih aktivnostih v času od
prejšnje seje do 29. 5. 2019. Svet KS ni sprejel sklepa, ker gre zgolj za seznanitev.

T4: Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 29. 5. 2019.
Poročilo o finančnem stanju in porabi sredstev od 1.1.2019 do 29.5.2019 je bilo članom Sveta
poslano po elektronski pošti, v obliki kot sledi:
KS je v leto 2019 prenašala 97.193,87 EUR sredstev iz razloga, ker smo račun za dela na Orehovi aleji
prejeli konec decembra 2018 in ga nato v znesku 72.878,82 EUR poravnali v letošnjem letu. V
letošnjem letu smo poravnavali nekaj obveznosti iz decembra 2018 in druge tekoče stroške za
telefon, internet, najemnino in stroške prostora, ki jih je bilo do današnjega dne za 627,92 EUR. Na
račun je KS prejela dotacije Občine – tako imenovane dvanajstine (v znesku 2.227,05 EUR mesečno –
5x ), kar znaša v skupnem znesku 11.135,25 EUR.
SREDSTVA V DOBRO (eur)

SREDSTVA V BREME (eur)

stanje na dan 1.1.2019

97.193,87

plačilo Orehove aleje

72.878,82

prejete dvanajstine

11.135,25

plačilo obvez. in tekočih stroškov

627,92

SKUPAJ

108.329,12

SKUPAJ

73.506,74

Na današnji dan KS Brežice razpolaga s 34.822,38 eur.
Za plačilo v juniju so pripravljeni računi v znesku 20.656,54 eur. V tem znesku je vštet račun za plačilo
prometne študije v znesku 20.062,93 eur in 500,00 eur za plačilo stroškov ob krajevnem prazniku.
Do konca leta bomo prejeli še sedem dvanajstin v skupnem znesku 15.589,35 eur.
UGOTOVITEV T4: Člani sveta so seznanjeni s stanjem sredstev na TRR na dan 29. 5. 2019. Svet KS ni
sprejel sklepa, ker gre zgolj za seznanitev.

T5: Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019.
Člani Sveta so po elektronski pošti na vpogled prejeli gradivo za objavo JR za društva. Po skupnem
pregledu gradiva na seji so se dogovorili, da tajnica do konca tedna pripravi osnutek novega
pravilnika in pripravi nov predlog povabila, katerega na vpogled najprej pošlje predsednici in Bojanu
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Ureku. Po pregledu predlogov s strani imenovanih se z vsebino seznanijo še ostali člani sveta. V
kolikor se bodo vsi člani strinjali s pregledanim, je predsednica predlagala, da se nov pravilnik in
povabilo na javni razpis sprejmeta na eni izmed naslednjih rednih sej ali na dopisni seji sveta KS.
Sklep 3:
Po pregledu dokumentacije za javni razpis in novega pravilnika o sofinanciranju društev v l. 2019 se
izvede redna ali dopisna seja, na kateri se bo potrdil nov pravilnik o sofinanciranju društev in
potrdila ostala dokumentacija za javni razpis za društva v l. 2019 Po potrditvah se javni razpis
objavi na spletni strani občine Brežice.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Javna predstavitev prometne študije »Stara Kolonija«.
Predsednica je prisotne seznanila z izvodom prejete prometne študije in predlagala, da se, kljub
predlogu Občine, ki so ga podali na predstavitvi prometne študije za predstavnike KS in Občino dne
21. 3. 2019, da se javna predstavitev za prebivalce »Stara kolonije« ne izvede, vseeno čimprej
pristopi k organizaciji le-te. S podanim predlogom so se strinjali tudi ostali člani sveta, zato so
predlagali datum predstavitve 10. 6. 2019 ali 12. 6. 2019, ob 19. uri, v Mladinskem centru Brežice.
Dogovorjeno je, da se o sprejeti odločitvi čimprej obvesti Občino oz. pristojni oddelek, za kar je
zadolžena tajnica Simona Mlakar. Predlaga se tudi način sodelovanja z Občino in sicer:
- KS poskrbi za obveščanje prebivalcev po ulicah Stare kolonije – raznos nenaslovljene pošte v
vsako gospodinjstvo preko Pošte Slovenije,
- Občina poskrbi za rezervacijo prostora v Mladinskem centru.
Sklep 4:
Študija prometne ureditve soseska »Stara kolonija« se predstavi tudi prebivalcem te soseske. Vsled
tega se je z Občino Brežice oz. pristojnim oddelkom OKIGJS potrebno čimprej dogovoriti, če je
možno predstavitev organizirati v sejni sobi Mladinskega centra, 10. 6. 2019 ali 12. 6. 2019, ob 19.
uri. Zadolžena Simona Mlakar.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T7: Razno
• S strani Uroša Škofa smo prejeli obrazložitve glede postavitve luči JR (veza na izstavljenem
računu Tone Zorko), kot sledi v nadaljevanju: »Alenka, vztrajam tako kot sem že navedel, da
KS ni bila naročnik del, kar je razvidno iz računa izvajalca, ki je bil poslan na KS Brežice.
Glejte zavrnjen račun. V tem tednu imam pogovor na gospodarskem oddelku z vsemi
vpletenimi v zadevo. Ko bo opravljen razgovor, bom pripravil poročilo o dosedanjih
pogovorih in zapisek sestanka in bo poslan v vednost vsem članom. Ne odstopam pa od
zapisa “da KS ni bila naročnik del, kar je razvidno iz računa izvajalca, ki je bil poslan na KS
Brežice. ”
•
•
•

Petra Grajžl podaja pobudo za postavitev dodatnih fitnes naprav na prostem ob Mladinskem
centru. Prav tako se javi, da za nabavo teh pridobi predračune.
Potrebno je preveriti, kdo je postavil in kdo vzdržuje klopce v Vrbini.
Prav tako je potrebno preveriti, kdo vzdržuje zelenico ob cerkvi Sv. Roka.
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Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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