Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 12. 6. 2019
Štev. dok: 49-1/2019

Z A P I S N I K
6. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo,12. 6. 2019, ob 18:30, v prostorih Mladinskega
centra Brežice.

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.
Opravičeno odsoten: Uroš Škof
Po dogovoru in na osnovi prejetega vabila so se člani sveta zbrali v prostorih MC Brežice.

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo šest 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 5. redne seje, z dne 22. 5. 2019, in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Potrditev dokumentacije za Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019.
4. Seznanitev članov sveta s prejeto pobudo nadzornega odbora stanovanjske hiše Maistrove 6
– izgradnja javnih parkirišč v mestu Brežice.
5. Razno.
Vsi člani Sveta so potrdili 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 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
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T2: Potrditev zapisnika 5. redne seje, z dne 22. 5. 2019, in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti, zato so se z vsebino tega lahko seznanili.
Na zapisano vsebino ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala potrditev zapisnika. Ugotovljeno
je bilo, da je bil izvršen sklep te seje pod T6.
Sklep 2:
Ugotovljeno je bilo, da člani sveta zapisnik 5. redne seje z dne 22. 5. 2019 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje potrjujejo.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Potrditev dokumentacije za Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019.
Člani Sveta so 10. 6. 2019 po elektronski pošti prejeli razpisno dokumentacijo za objavo javnega
razpisa za sofinanciranje projektov društev v letu 2019. Na pregledano razpisno dokumentacijo niso
imeli pripomb, zato je predsednica predlagala, da se sprejmejo dokumenti Javno povabilo na razpis
za sofinanciranje društev KS Brežice za l. 2019, Pravilnik za dodeljevanje finančne pomoči neprofitnim
organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS Brežice, ter obrazci za prijavo OBR-1KS, OBR2KS in OBR-3KS. Na predlog predsednice so se člani dogovorili, da se Javni razpis za sofinanciranje
društev KS Brežice za l. 2019, v dogovoru z Občino, javno objavi na spletni strani Občine Brežice. Prav
tako so se člani dogovorili, da se o objavi javnega razpisa po elektronski pošti obvestijo vsa društva,
za katera imamo elektronske naslove.
Sklep 3:
Ugotavlja se, da so člani Sveta javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019, Pravilnik
za dodeljevanje finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS
Brežice, ter obrazce za prijavo OBR-1KS, OBR-2KS in OBR-3KS soglasno potrdili. Navedeni
dokumenti se objavijo na spletni strani Občine Brežice. Kot je bilo predlagano, se predsednike
društev o objavi razpisa obvešča tudi po elektronski pošti.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T4: Seznanitev članov sveta s prejeto pobudo nadzornega odbora stanovanjske hiše Maistrove 6 –
izgradnja javnih parkirišč v mestu Brežice.
V tajništvo KS smo prejeli dopis in spremno dokumentacijo Nadzornega odbora stanovanjske hiše
Maistrove 6, Brežice, s katerim se na Svet KS obračajo, da skupaj s pristojnimi strokovnimi službami
Občine Brežice pristopimo k reševanju problematike zagotavljanja parkirišč za stanovalce in
obiskovalce Maistrove 6. Z omenjenim dopisom in zajetno dokumentacijo, v kateri opisujejo
problematiko vse tja od l. 2007, so bili po elektronski pošti seznanjeni vsi člani Sveta.
Po krajšem razgovoru so se člani Sveta dogovorili, da se v začetku septembra na pobudo KS skliče
sestanek, na katerega se povabijo predstavniki strokovnih služb Občine Brežice, župan in Nadzorni
odbor stanovanjske hiše Maistrove 6.
Sklep 4:
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Vsi člani sveta KS so se strinjali, da se, na pobudo KS, v začetku septembra skliče sestanek, na
katerega se povabijo predstavniki občinskih strokovnih služb (OKIGJS), župan Ivan Molan in
Nadzorni odbor stanovanjske hiše Maistrove 6.

T5 Razno:
• Predsednica sveta pove, da je s strani Uroša Škofa prejela informacijo, da je zadeva v
zvezi s postavljenimi lučmi JR na Kajuhovi ulici urejena.
• Petra Grajžl pove, da dodatnih fitnes naprav ob Mladinskem centru ne potrebujemo, zato
predlaga, da KS pristopi k nabavi otroških igral za park ob Mladinskem centru, ki so prav
tako potrebna.
• Glede postavljenih parkovnih klopi v Vrbini smo s strani Davida Flajnika prejeli
informacijo, da jih je postavila Občina oz. po njihovem naročilu Komunala Brežice.
• S strani Občine nam je bilo zagotovljeno, da prenova njihove spletne strani steče v
septembru, zato bo KS Brežice imela možnost predstavitve preko te. Predsednica
predlaga, da se obstoječa domena, ki jo je KS imela pri podjetju E- trend, odpove. O tem
je treba obvestiti E trend, za kar je zadolžena Simona Mlakar.
• Na pobudo KS smo Občini podali predlog, da se poveča varnost na cesti pri OŠ Brežice in
sicer pri prečkanju zebre pri Športni dvorani in Zdravstvenem domu ter pri Šparu.
Dogovorjeno je, da se postavijo grbine in opozorilni semaforji pri prvih dveh zebrah.
• Prav tako smo prejeli informacijo, da se bo, na pobudo KS in krajanov, še v letošnjem letu
pričelo z izgradnjo rondoja pri Šparu.

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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