Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 19. 9.2019
Štev. dok.: 73-1/2019

Z A P I S N I K
8. redne seje Sveta KS Brežice, ki je bila v sredo, 19. 9. 2019, ob 18. uri, v prostorih Posavskega
muzeja Brežice.

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

T1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotnih je bilo pet članov sveta KS od skupno sedmih.
S poslanim vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 6. 8. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje, ki je potekala v času od petka, 23. 8. 2019, od 7. ure, do
ponedeljka, 26. 8. 2019, do 15.ure.
4. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva v l. 2019 – odpiranje prejetih
vlog in razdelitev sredstev.
5. Obravnava pobud krajanov:
Nadzorni odbor stanovanjske hiše Maistrove 6 – izgradnja javnih parkirišč v mestu
Brežice,
Davidovič Miroslava: Ureditev – asfaltiranje dela Prešernove ceste od Veterinarske
bolnice Brežice do hišnih št. 25 in 26 .
Pobuda Društva za oživitev mesta – ureditev Holyjeve steze.
Pobuda Gimnazije Brežice – ureditev AP – projekt URBANI MORALI.
6. Izvajanje programa za l. 2019 – poročilo.
7. Razno.
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Vsi člani Sveta so potrdili predlagani dnevni red, na podlagi katerega je predsednica Sveta vodila sejo.
Sklep 1:
Ugotavlja se, da je sklepčnost zagotovljena. Prisotni potrjujejo predlagan dnevni red.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T2: Potrditev zapisnika 7.redne seje z dne 6. 8. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Člani sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili.
Ugotovljeno je bilo, da je izvršen sklep te seje pod T3. In sicer na pobudo članov Sveta se je formiral
odbor, ki bo zadolžen za izvajanje nadaljnnjih aktivnosti v zvezi s celotno problematiko prometne
ureditve in z urejanjem funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji. Imenovani odbor so člani sveta potrdili
na 1. dopisni seji, ki je bila izvedena v času od petka, 23. 8. 2019, do ponedeljka, 26. 8. 2019.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da je izvršen sklep te seje pod T4. Člani Sveta so za podpisovanje eračunov v elektronski banki UJP potrdili Alenko Černelič Krošelj in Simono Mlakar, ter v primeru
daljše odsotnosti predsednice kot drugega podpisnika listin potrdili Nejca Pozveka.
Delno je bil izvršen sklep te seje pod T5. Pristopilo se je k zbiranju ponudb za izdelavo odlitka za
obeležje Ive in Franja Stplovška in za nabavo igral za postavitev na Toporišičevem trgu ter v parku
Mladinskega centra. Občinsko strokovno službo smo o namenu nabave in postavitve igral obvestili
ter z Davidom Flajnikom opravili oglede na terenu. V skladu z internimi navodili Občine se je v
prostorih OKIGJS, v prisotnosti vodje oddelka in tajnice KS, izvedlo zapisniško odpiranje ponudb, na
osnovi katerega je bil izbran najugodnejši ponudnik. Za izdelavo odlitka obeležja je izbran ponudnik
Boštjan Drinovec. Za dobavo in postavitev igral je bil izbran ponudnik Kidis igral – KA&UP d.o.o.
Obema ponudnikoma bo KS izstavila naročilnico.
Izvršen je bil sklep te seje pod T6. Občinskim strokovnim službam smo posredovali dopis, v katerem
smo predlagali uvrstitev projektov za pripravo proračuna 2020/2021.
Na drugo pregledano vsebino člani Sveta niso imeli pripomb, zato je predsednica Sveta predlagala
potrditev zapisnika.
Sklep 2:
Člani sveta potrjujejo zapisnik 7. redne seje z dne 6. 8. 2019 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov te seje.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Potrditev zapisnika 1. dopisne seje, ki je potekala v času od petka, 23. 8. 2019, od 7. ure, do
ponedeljka, 26. 8. 2019, do 15.ure.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili. Na
zaspisano niso imeli pripomb.
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Sklep 3:
Člani sveta potrjujejo zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala v času od petka, 23. 8. 2019, od 7.ure
do ponedeljka, 26. 8. 2019 do 15.ure.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T4: Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva v l. 2019 – odpiranje prejetih vlog
in razdelitev sredstev.
KS Brežice je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev v KS Brežice št. 40/2019 z dne 31. 5. 2019,
v nadaljevanju Pravilnik, 20. 6. 2019 na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpisa za
sofinanciranje društev v KS Brežice v letu 2019.
V skladu s Pravilnikom so prijavitelji lahko neprofitne organizacije in društva, ki imajo sedež in
delujejo na območju KS Brežice, so organizatorji prijavljenega projekta in izpolnjujejo ostale pogoje iz
Javnega razpis za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2019. Razpisna dokumentacija je bila na
spletni strani Občine Brežice objavljena 20. 6. 2019.
Rok za predložitev vlog za projekte, ki so bili izvedeni, in za projekte, ki bodo izvedeni v l. 2019 je bil
15. 9. 2019.
V nadaljevanju obravnavane točke Svet KS ugotavlja, da so sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih
organizirajo društva na podlagi sprejetega proračuna Občine Brežice in finančnega načrta KS Brežice
za l. 2019, zagotovljena na postavki 00322 in sicer v vrednosti 3.000,00 eur.
V obravnavanje je v zaprtih in pravočasno oddanih kuvertah na sedež KS prispelo deset pravilno
izpolnjenih prijav društev z navedenimi projekti. Ker sredstva vseh prijavljenih projektov presegajo
zagotovljena sredstva finančnega načrta KS za l. 2019, je Svet KS sprejel sklep, da se vsakemu društvu
odobri sofinanciranje enega projekta v višini 77% od celotne vrednosti prijavljenega projekta.
Svet KS je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Brežice in na podlagi meril javnega razpisa
ocenil šest projektov, kot sledi:
• KUD MePZ VIVA BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril
javnega razpisa sofinancira projekt »Letni koncert Baltski poljub« v znesku 1.077 eur.
• PLESNEMU DRUŠTVU IMANI se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi
meril javnega razpisa sofinancira projekt »Zimska produkcija PD Imani z naslovom Levji
Kralj« v znesku 1.000,00 eur.
• RADIOKLUBU ELEKTRON BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi
meril javnega razpisa sofinancira projekt »Dan odprtih vrat radiokluba Elektron Brežice« v
znesku 154,00 eur.
• DRUŠTVU UPOKOJENCEV BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na
osnovi meril javnega razpisa sofinancira projekt »Letno srečanje upokojencev« v znesku
500,00 eur.
• DRUŠTVU INVALIDOV OBČINE BREŽICE se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na
osnovi meril javnega razpisa ne sofinancira projekta »Kopalni dan in ogled vinariuma«,
zaradi ugotovitev, da prijavljeni projekt ne ustreza merilom za izbor projektov za
sofinanciranje.
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•

DRUŠTVU 1824 se na podlagi prijave za sofinanciranje projekta in na osnovi meril javnega
razpisa sofinancira projekt »Pogovor z Milanom Kšelo, zlatomašnikom, župnikom v Brežicah
od l. 1981« v znesku 269,00 eur

Sklep T4:
KS Brežice bo na osnovi izdanih sklepov in podpisane pogodbe sredstva nakazala prejemnikom
najkasneje v tridesetih dneh od prejema e-zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu morajo biti
priložena dokazila o realizaciji projekta v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju društev v KS Brežice
št. 40/2019 z dne 31. 5. 2019 in Javnim razpisom, za katerega so jim bila odobrena sredstva na
podlagi javnega razpisa.
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je prijavitelj račun pravilno in z ustreznimi prilogami
oddal na UJP net. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T5: Obravnava pobud krajanov
Prejete dopise so člani Sveta prejeli po elektronski pošti, zato so bili seznanjeni z vsebino teh.
• Nadzorni odbor stanovanjske hiše Maistrove 6 – izgradnja javnih parkirišč v mestu Brežice
Problematika s parkiriščem traja že vrsto let. Navedeno parkirišče se nahaja v KS Zakot-BukošekTrnje, zato se predlaga, da se išče rešitev v sodelovanju z omenjeno KS. Dogovorjeno je, da zadevo
obravnavamo na srečanju z županom in vodji oddelkov, 25. 9. 2019. Stanovalcem bomo odgovor
podali po omenjenem srečanju.
•

Davidovič Miroslava: Ureditev – asfaltiranje dela Prešernove ceste od Veterinarske bolnice
Brežice do hišnih št. 25 in 26 .
Člani Sveta so seznanjeni z lokacijo. Gre za makadamsko cesto v dolžini cca 200 m, ki vodi do ene
stanovanjske hiše in obdelovalnih polj. Dogovorjeno je, da se za omenjeno cestišče naredi ogled na
terenu skupaj s strokovnimi službami občine Brežice - Davidom Flajnikom. Po opravljenem ogledu in
dogovorom z občinskimi službami, se pošlje odgovor gospe Davidovič.
• Pobuda Društva za oživitev mesta – ureditev Holyjeve steze.
Društvo se na KS obrača s prošnjo, da jim pomaga omogočiti dostop iz mesta v Vrbino – s ceste Prvih
borcev tudi po Holyjevi stezi, ki je javna pot. Trenutno je pot zagrajena in v nadaljevanju spodnje
brežine tudi neurejena. Dogovorjeno je, da se stanje ogleda na terenu in se potem k urejanju steze
pristopi skupaj s pomočjo strokovnih služb Občine .
• Pobuda Gimnazije Brežice – ureditev AP – projekt URBANI MORALI.
Uroš Škof pove, da gre za avtobusno postajališče pred Gimnazijo Brežice, ki je zelo frekventen objekt,
sedaj zunaj in znotraj degradiran. Dijaki gimnazije so pripravljeni, da ga olepšajo na izviren mestni
videz. Pod strokovnim mentorstvom bi ga poslikali z umetniškimi grafiti na skupno aktualno temo.
Svet KS podpira pobudo in predlaga, da se najprej preveri lastnišvo postajališča in pristopi k pridobitvi
ponudbe za sanacijo sten (kitanje, beljenje).
• Pobuda za oblikovanje ene KS znotraj mesta Brežice
V nadaljevanju je potekala še razprava o podaji pobude, da Občina Brežice razmisli ob možnostih
oblikovanja enotne KS Brežice – mesta, ki naj bi vključevala celotno ozemlje mesta in se to ne deli
4

med sosednje krajevne skupnosti (KS Šentlenart in KS Zakot-Bukošek-Trnje). Predsednica Sveta pove,
da je pobuda za eno KS zelo pomembna in upa, da se v kratkem času sestanemo s predsedniki
omenjenih KS. Žal sta predsednika sosednjih KS do sedaj bila zelo zasedena, se pa še nadaljuje
usklajevanje za termin sestanka. Dogovorjeno je, da o podani pobudi nadaljujemo na srečanju z
županom, saj je bil predlog podan kot ena izmed točk za teme srečanja.
Sklep 5:
Člani sveta so s podami pobudami seznanjeni in se strinjajo z dogovori, da se, preden se pristopi k
urejanju zadev, vse pogledajo še na terenu v prisotnosti strokovnih služb Občine Brežice.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Izvajanje programa za l. 2019 – poročilo.
Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva v l. 2019.
Za izvajanje nadaljnjih aktivnosti v zvezi s celotno problematiko prometne ureditve in z urejanjem
funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji, se je formiral odbor, ki je bil potrjen na 1. dopisni seji.
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za izdelavo odlitka za obeležje Ive in Franja Stiplovška. V
skladu z internimi Navodili občinske uprave Občine Brežice o ravnanju v postopkih javnih naročil male
vrednosti z dne 29.3.2016, štev. dok. 007-3/2016, je bilo odpiranje ponudb opravljeno 9. 9. 2019 ,v
prostorih občine Brežice – na OKIGJS, v prisotnosti vodje oddelka Davida Flajnika in tajnice KS Brežice
Simone Mlakar. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Boštjan Drinovec. Izbranemu izvajalcu bo KS
izstavila naročilnico.
Urejanje Toporišičevega trga se v sodelovanju z Občino v letošnjem letu ne bo izvajalo. KS je zato
izvedla postopek za dobavo in namestitev igral na Toporišičevem trgu in v parku Mladinskega centra.
Odpiranje ponudb je bilo opravljeno 18. 9. 2019 v prostorih občine Brežice – na OKIGJS, v prisotnosti
vodje oddelka Davida Flajnika in tajnice KS Brežice Simone Mlakar.
Kot najugodnješi ponudnik je bil izbran KA&UP d.o.o. – igrala KIDIS, Osojnikova cesta 9, 2250 PTUJ.
Izbranemu izvajalcu bo KS izstavila naročilnico. V dogovoru z Občino – OKIGJS so dorečene lokacije za
namestitev igral. Sredstva za nabavo igral se bodo črpala iz postavke 00519 Vrbina in mesto: urbana
in umetniška oprema.
KS je po finančnem načrtu za l. 2019 načrtovala porabo sredstev na sledečih proračunskih postavkah:
- 00495 - Projekti v KS Brežice – dokumentacija za urejanje zahodne fasade v znesku 6.500 €
- 00518 - Urejanje Toporišičevega trga v znesku 7.000 €
- 00309 - Krajevni praznik KS Brežice v znesku 3.000 €
- 00310 - Sredstva za delovanje KS Brežice v znesku 5.650 €
- 00405 - Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice v znesku 92.268 €
- 00519 - Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema 6.500 €
Kot kaže, bodo sredstva iz PP 00519 v celoti porabljena in celo prekoračena, saj se namerava nabava
igral in izdelava obeležja črpati iz te postavke (usklajevanje z računovodstvom Občine), zato bo nujno
potrebno prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami.
Sklep 6:
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Člani Sveta so seznanjeni z izvajanjem programa in se strinjajo s predstavljenim načinom izvajanja.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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