Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Brežice, 3. 2. 2020
Štev. dok.: 5 - 1 /2020

Z A P I S N I K
9. redne seje sveta KS Brežice, ki je bila v ponedeljek, 3. 2. 2020, ob 18. uri, v gostišču Les

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

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 8. redne seje z dne 18. 9. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je potekala v času v času od ponedeljka, 16. 12. 2019,
od 16. ure, do srede, 18. 12. 2019, do 17. ure.
4. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2019 in sprejem sklepa na predlog inventurne
komisije.
5. Izvajanje programa za l. 2020 (začasno financiranje in finančni načrt 2020).
6. Razno:
- dopis podjetja Domtim – zagotavljanje požarne varnosti na Maistrovi 2, 4, 6 in 8,
- pobuda občanov Maistrove – izgradnja javnih parkirišč,
- dr. Radoslav Razlag – 140 let smrti.
Vsi člani Sveta so potrdili predlagani dnevni red na podlagi katerega je predsednica Sveta vodila sejo.
Sklep 1:
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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 8.redne seje z dne 18. 9. 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 T4. In sicer je KS Brežice na osnovi izdanih sklepov
in podpisane pogodbe izbranim prejemnikom sredstva nakazala. Sredstva so bila nakazana v
zakonskem roku in sicer v tridesetih dneh od prejema e-zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu so
bila predložena 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.
Predlog Uroša Škofa oz. pobuda Gimnazije Brežice, da se uredi AP pred gimnazijo Brežice – projekt
URBANI MORALI, ni bil izveden, predvsem iz razloga, ker v tajništvo KS nismo prejeli ponudbe oz.
predračuna za sanacijo sten AP v smislu kitanja in beljenja hišice.
Sestanek s predsedniki sosednjih KS ( Zakot-Bukošek-Trnje in Šentlenart) glede pobude za oblikovanje
ene KS znotraj mesta Brežice ni bil izveden, predvsem zaradi zasedenosti obeh predsednikov in nato
uskaljevanja med vsemi.
Sklep 2:
Člani Sveta potrjujejo zapisnik 8. redne seje z dne 18. 9. 2019 in poročilo predsednice o izvršitvi
sklepov te seje.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T3: Potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je potekala v času od ponedeljka, 16. 12. 2019, od 16.
ure, do srede, 18. 12. 2019, do 17. ure.
Člani Sveta so predlog zapisnika prejeli po elektronski pošti in se z vsebino tega seznanili. Pripomb ni
bilo.
Sklep 3:
Člani sveta potrjujejo zapisnik 2. dopisne seje, ki je potekala v času od ponedeljka, 16. 12. 2019, od
16. ure, do srede, 18. 12. 2019, do 17. ure.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T4: Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2019 in sprejem sklepa na predlog inventurne komisije.
Poročilo inventurne komisije je podal predsednik inventurne komisije Boštjan Lukež, ki je pojasnil, da
je inventurna komisija po elektronski pošti v pregled prejela dokumentacijo za pregled stanja
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2019 in inventurni
popis opravila 29. 1. 2020.
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Ugotovitve iz pregledanih inventurnih listin so sledeče:
- Člani inventurne komisije so pravočasno prejeli sklep predsednika Sveta o imenovanju
inventurne komisije.
- Izvedba inventurnih popisov se je opravila v skladu s pripravljenim delovnim načrtom.
- Iz inventurnega poročila je razvidno, da inventurna komisija sredstev ni odpisovala.
- V poročilu so navedene kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne obveznosti do vseh
dobaviteljev in popis denarnih sredstev na računih, na dan 31. 12. 2019.
Sklep 4:
Predsednica Seta KS ugotavlja, da je bilo delo inventurne komisije opravljeno v skladu z delovnim
načrtom in v sladu z navodili Občine Brežice, ki smo jih v tajništvo KS prejeli s strani Oddelka za
proračun in finance.
Na predlog inventurne komisije predsednica Sveta v sprejem predlaga naslednji sklep:
1. Ugotovljeno je, da nepremičnin, ki so last KS in bi jih bilo potrebno vključiti v seznam osnovnih
sredstev ni.
2. Osnovna sredstva oz. drobni inventar, za katerega bi bilo v postopku izvedbe inventure
ugotovljeno, da je neuporaben ali polomljen, inventurna komisija ni odpisovala.
3. Komisija je ugotovila, da neizterljivih terjatev ni.
4. Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva posamezne krajevne skupnosti.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T5: Izvajanje programa za l. 2020 ( začasno financiranje in finančni načrt 2020 ) .
Predsednica Sveta pojasni , da smo bili s strani Občine, Oddelka za proračun in finance, obveščeni, da
se zaradi še nesprejetega proračuna za l. 2020, izvrševanje proračuna izvaja po sklepu župana o
začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. marca 2020, ki je bil
objavljen v Ur. listu št. 74/2019 dne 9. 12. 2019.
Članom Sveta smo posredovali dokument, v katerem je določen obseg denarnih sredstev za obdobje
začasnega financiranja v letu 2020. Višina sredstev v obdobju začasnega financiranja se ne sme
prekoračiti, kar pomeni, da lahko plačamo račune samo do višine določene v začasnem financiranju.
V nadaljevanju so prisotni razpravljali o predlogih za izvajanje programa v okvirih sredstev KS v l.
2020. Dogovorjeno je bilo sledeče:
1. Potrebno je nadaljevati z aktivnostmi v Stari koloniji. Pričeti z izvajanjem prometne študije
(kot npr. postavitev znakov …). KS je v okviru svojih finančnih sredstev pripravljena tudi na
sofinanciranje določenih nadaljnih aktivnosti na podlagi dogovora z Občino Brežice.
2. Izvedba krajevnega praznika – 18. 5. 2020.
3. Dokončanje ureditev postavljenih igral na Toporišičevem trgu in v Grajskem parku .
4. Otvoritev igral.
5. Sofinanciranje pri novoletni okrasitvi mestnega jedra.
6. Ekskurzija – primer dobre prakse – ogled Vodovodnega stolpa v Kranju.
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Sklep 5:
Člani sveta se strinjajo s predstavljenimi predlogi.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

T6: Razno:
- Dopis podjetja Domtim – zagotavljanje požarne varnosti na Maistrovi 2, 4, 6 in 8.
Člani sveta so bili seznanjeni z vsebino dopisa in so predlagali, da se dopis posreduje občinskim
strokovnim službam.
- Pobuda občanov Maistrove – izgradnja javnih parkirišč.
Člani sveta so bili seznanjeni z vsebino dopisa in so predlagali, da se dopis posreduje občinskim
strokovnim službam in županu.
- dr. Radoslav Razlag - 140 let smrti
Na pobudo meščanov je predsednica Sveta predlagala, da se ob obletnici smrti dr. Razlagu postavi
spominska plošča. Mesto namestitve še ni dorečeno, govorili smo o možnosti znotraj gradu ali v
mestni hiši.

Seja je bila zaključena ob 21.30.

Zapisala: Simona Mlakar
Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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