Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 6. 8. 2019
Štev. dok.: 63-1/2019

Z A P I S N I K
7. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v torek, 6. 8. 2019, ob 20. uri, v prostorih PMB.

Vabljeni: člani Sveta KS in Simona Mlakar – tajnica KS Brežice
Prisotni: Alenka Černelič Krošelj, Petra Grajžl, Petra Jurečič, Nejc Pozvek in Bojan Urek.
Opravičeno odsoten: Boštjan Lukež
Svoje odsotnosti ni opravičil Uroš Škof.

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 6. redne seje, z dne 12. 6. 2019, in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Pripombe na prometno študijo – Stara kolonija, obravnava in delo naprej.
4. Na priporočilo nadzornega odbora – sprejem sklepa o imenovanju podpisnikov računov in
drugih dokumentov za KS.
5. Izvedba programa za leto 2019.
6. Priprava plana za proračun občine za l.2020 in 2021.
7. 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 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
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T2: Potrditev zapisnika 6.redne seje, z dne 12. 6. 2019, in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti, z vsebino tega so bili seznanjeni.
Ugotovljeno je bilo, da je izvršen sklep te seje pod T3. Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Občine Brežice. Prav tako so bili o javni objavi razpisa seznanjeni predsedniki društev, ki
delujejo na območju KS Brežice . Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2019.
S prejeto pobudo Nadzornega odbora stanovanjske hiše Maistrove 6 – izgradnja javnih parkirišč v
mestu Brežice – je predsednica Sveta seznanila Davida Flajnika, vodjo Oddelka za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe, ki je obljubil, da bo preveril, kakšno je dejansko stanje
parkirišč na Maistrovi 6 (lastništvo…).
Na zapisano vsebino ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala potrditev zapisnika.
Sklep 2:
Člani sveta potrjujejo zapisnik 6. redne seje z dne 12. 6. 2019 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov te seje.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Pripombe na prometno študijo – Stara kolonija, obravnava in delo naprej
Pripombe na prometno študijo, ki smo jih prejeli v tajništvo KS Brežice vse do 8. 7. 2019, smo 9. 7.
2019, kot je bilo na predstavitvi 12. 6. 2019 v Mladinskem centru dogovorjeno, posredovali Občini
Brežice – Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe. S prejetimi pripombami
oz. predlogi so bili prav tako seznanjeni vsi člani sveta KS.
Na seznanitev s prejetim se je iz razloga, ker je bila predsednica sveta KS odsotna, odzval
podpredsednik Nejc Pozvek in občinskim strokovnim službam sporočil, da se bomo v KS Brežice tudi v
bodoče zavzemali za nadaljevanje dobrega dialoga z vsemi deležniki predstavitve in se aktivno
vključevali v nadaljnje reševanje problematike. Pri tem je opozoril, da KS in Občino v bistvu čakata
dva vzporedna procesa: prometna ureditev in urejanje funkcionalnih zemljišč. Pri prvem je izpostavil
predvsem pomen dogovora/pogovora in uskladitev končnih rešitev z Občino, za ureditev
funkcionalnih zemljišč pa je v imenu KS in stanovalcev Občino pozval, da bi bilo dobro v bližnji
prihodnosti z vsemi predstavniki organizirati sestanek, na katerem bi dorekli, kako bomo skupaj
pristopili k temu procesu.
Po prejetju dokumentacije in sporočila se je s strani občine odzvala Teja Leben in sporočila, da
prejetih priporočil ni malo in so obsežna, zato je potrebno vse temeljito pregledati in se ponovno
sestati nekje v septembru.
Vsled gornjega prisotni predlagajo, da se za nadaljevanje rešitev celotne prometne ureditve v »Stari
Koloniji« formira odbor, ki se bo ukvarjal s celotno problematiko – zadolžen Nejc Pozvek.
Sklep 3:
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Za nadaljnje aktivnosti v zvezi s celotno problematiko prometne ureditve in z urejanjem
funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji se formira odbor, v katerem naj sodelujejo predstavniki
stanovalcev in KS – zadolžen Nejc Pozvek.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
T4: Na priporočilo Nadzornega odbora Občine – sprejem sklepa o imenovanju podpisnikov računov
in drugih dokumentov za KS.
Kot smo poročali, je komisija Nadzornega odbora Občine Brežice v predlogu poročila o opravljenem
nadzoru poslovanja KS za l. 2018 predlagala, da KS s sklepom potrdi pooblaščene osebe kot
podpisnike za KS.
Predsednica Sveta pojasni, da se prejemanje in plačevanje e-računov v elektronski obliki vrši preko
Uprave za javna plačila, za kar si je kot zaposlena oseba na občinski upravi za vodenje
administrativnih opravil v KS in s tem povezanim plačevanjem e-računov, kvalificirano digitalno
potrdilo za zaposlene pridobila Simona Mlakar. Kot zakoniti zastopnik in odgovorna oseba za celotno
poslovanje KS ter prav tako izvedbo plačila z digitalnim potrdilom pa ima odobreno pravico le
predsednik Sveta, v tem primeru Alenka Černelič Krošelj.
V primeru daljše odsotnosti predsednice Sveta, se za podpisovanje drugih dokumentov (kot npr.
naročilnice, zapisniki, vabila, dopisi ...) lahko imenuje še podpredsednika Sveta, to je Nejc Pozvek.
Sklep 4:
Člani sveta za podpisovanje e-računov preko elektronske banke Uprave za javna plačila potrjujejo
Alenko Černelič Krošelj in Simono Mlakar. V primeru daljše odsotnosti predsednice Sveta KS, se kot
podpisnika vseh drugih zgoraj navedenih listin potrjuje podpredsednika Sveta KS – Nejca Pozveka.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T5: Izvedba programa za leto 2019.
Predsednica Sveta pojasni, da je s strani Občine oz. Oddelka za komunalno infrastrukturo in
gospodarske javne službe (vodje oddelka Davida Flajnika) v zvezi z izvedbo projektov v l. 2019
pridobila naslednje informacije:
- Urejanje Toporišičevega trga se v letošnjem letu ne bo izvajalo, zato načrtovane realizacije na
omenjeni postavki ne bo.
- Po grobem pregledu študije prometne ureditve soseska Stara kolonija občina predvideva, da
bi za vzpostavitev cone 30 in sistema enosmernih ulic potrebovali cca 10.000 eur z DDV.
V primeru omenjenih vzpostavitev, bi Občina predhodno morala spremeniti Odlok o ureditvi
cestnega prometa, o čemer se je potrebno pogovoriti še z županom.
-

Glede na dejstvo, da bodo na postavki urejanje Toporišičevega trga ostala vsa sredstva,
predsednica Sveta predlaga, da se sredstva prerazporedijo na drugo postavko, iz katere bo
mogoče črpati sredstva za vzpostavitev cone 30 in sistema enosmernih ulic v Stari koloniji. V
primeru, da tega v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati, se sredstva v ta namen rezervirajo
za naslednje leto.
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-

-

Občina ima v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije za zahodno fasado , zato bo pristopila k izdelavi le-te. Pri tem sodeluje tudi
KS.
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe se strinja z nabavo in
postavitvijo igral v parku, zato KS lahko pristopi k nabavi teh.

Sklep 5:
Pristopi se k nabavi igral na način, da Petra Grajžl in Petra Jurečič izbereta primerna igrala treh
proizvajalcev oz. primernih ponudnikov in KS na osnovi tega pripravi povpraševanje v skladu z
Navodili o ravnanju naročnika v postopkih naročanja blaga ali storitev do 20.000,00 eur.
Na podoben način Alenka Černelič Krošelj izvede izbor ponudnikov, ki so pripravljeni sodelovati pri
obeležju (Franjo in Iva Stiplovšek). Na osnovi tega se v tajništvu KS prav tako pripravi
povpraševanje v skladu z Navodili o ravnanju naročnika v postopkih naročanja blaga ali storitev do
20.000,00eur.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Priprava plana za proračun občine za l.2020 in 2021.
Na podlagi poziva Občine in prejetih navodil z dne 15. 7. 2019, je KS dobila naloga, da pripravi
predloge za pripravo proračuna za l. 2020 in 2021.
Po razpravi se člani Sveta dogovorijo, da za l. 2020/2021 Občini predlagajo uvrstitev naslednjih
projektov:
•
•
•
•
•
•
•

Ureditev prostora za KS Brežice in za društva v mestnem jedru. Odkup ene izmed zapuščenih
hiš, npr. nekdanje Posavje.
Ureditev prostora Toporišičev trg – v povezavi z nekdanjim Dijaškim domom in novogradnjo
za FT.
Preplastitev dela Kopitarjeve ulice ter urejanje ulic.
Ureditev travnatega igrišča na Dobovski cesti.
Pločnik Orehova aleja – vsaj do Gubčeve.
Pump steza – pumptrack.
Motorik park.

Prav tako Svet KS smatra, da je nujno potrebno nadaljevati z aktivnostmi glede projekta urejanja ulic
v Stari koloniji in aktivnostmi glede Vodovodnega stolpa – urejanje razmerij in ureditev stolpa kot
turistične razgledne točke občine.
Glede priprave finančnega načrta KS za l. 2020/2021 se člani Sveta dogovorijo, da se v tem oblikuje
nova postavka UREJANJE MESTA BREŽICE, kjer bomo združevali vse letos zasnovane in nedokončane
aktivnosti ter dodajali nove glede na izkazane potrebe.
Sklep 6:
Člani sveta potrjujejo navedene predloge za pripravo proračuna občine za l. 2020/2021 in se
strinjajo s predlogom predsednice Sveta KS, da se v tajništvu KS pripravi dopis, v katerem se
navedejo dogovorjeni projekti in predlog glede oblikovanja nove postavke v finančnem načrtu KS.
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Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T7: Razno
- Predsednica Sveta pove, da še vedno nimamo potrjenega datuma za srečanje s
predsednikom KS Šentlenart in KS Zakot-Bukošek-Trnje. Z aktivnostmi glede tega bomo še
nadaljevali in pri srečanju vztrajali.
- Predsednica Sveta je podala pobudo, da se čimprej organizira sestanek, na katerega bodo
vabljeni vsi občinski svetniki, ki prihajajo iz mesta in okolice mesta Brežice.
- Iz Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe moramo dobiti
informacijo, kdaj se bo bodo postavile grbine in semaforji pri OŠ Brežice ter kdaj se prične
graditi rondo pri Šparu.
- Potrebno je vztrajati pri dokončanju avtobusne postaje na Bizeljski cesti.
- Zaradi odpiranja prejetih vlog na Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v letu 2019
in razdelitve sredstev, se predlaga sklic seje za 18. 9. 2019, ob 19.uri.

Seja je bila zaključena ob 21.15.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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