KS ŠENTLENART
CESTA BRATOV MILAVCEV 107
8250 BREŽICE

Datum: 8.9.2020
Štev. dok.: 22-O -1/2020

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA KS ŠENTLENART,
ki je bila v torek, 8.9.2020 ob 19:30.uri v prostorih tajništva KS Šentlenart

Prisotni: Andrej Šmajgl, Barbara Škaler, Branko Hervol, Mojca Florjanič, Leonida Zagmajster
in Matija Vimpolšek.
Odsotni : Stanko Radanovič
Sejo sveta je vodil predsednik sveta KS – g. Andrej Šmajgl, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne.
Zapisnikar: Simona Mlakar

Ad.1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji sveta prisotnih šest (6) članov Sveta KS Šentlenart od
skupnega števila sedmih (7) članov in da je sklepčnost zagotovljena.
Predsednik sveta je v obravnavanje predlagal naslednje točke dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta KS Šentlenart, z dne 24.6.2020.
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 8.9.2020.
Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 8.9.2020 – izvajanje
del v skladu s finančnim načrtom KS v okviru razpoložljivih sredstev.
5. Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2020 – odpiranje prejetih vlog
društev.
6. Po navodilih občinske uprave - priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2021 in
priprava predloga proračuna za l. 2022
7. Razno.
UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotovljeno je, da je na 10. redni seji bilo prisotnih šest (6) članov Sveta KS Šentlenart od
skupnega števila sedmih (7) članov. Sklepčnost je bila zagotovljena.
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Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.
Sklep Ad.1 je bil sprejet s 6. (šestimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »PROTI«.

Ad.2
Potrditev predloga zapisnika 9. redne seje sveta KS Šentlenart, z dne 24.6.2020
Na predlog zapisnika 9. redne, ki je bil vsem članom sveta poslan po elektronski pošti, člani
sveta niso imeli pripomb, zato ga je predsednik sveta predlagal v potrditev.
UGOTOVITVENI SKLEP
Zapisnik 9.redne seje sveta KS Šentlenart z dne, 24.6.2020 so člani sveta soglasno potrdili.
Potrjen zapisnik se objavi na spletni strani Občine Brežice v zavihku Krajevna skupnost
Šentlenart.
Sklep Ad.2 je bil sprejet s 6. (šestimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »proti«.

Ad.3
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 8.9.2020
Poročilo stanja na računu in planirane prihodke in odhodke do konca leta je podala tajnica
Simona Mlakar, kot sledi:

STANJE NA TRR:
V DOBRO:
V BREME
STANJE NA DAN
8.9.2020

Dvanajstine od januarja do vključno septembra skupaj s
29.642,15 prenosom iz l. 2019 - 7.508,37 in zahtevki za vzdrževanje cest
( vse plačane obveznosti iz naslova zimskega in letnega
vzdrževanja cest, postavitve dodatnih luči JR v Brezini in
23.848,08
Cundrovcu, stroškov električne energije, komunale, telefonov in
interneta, nabave pisarniškega materiala)
5.794,07
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PRIHODKI ( do konca
leta)
Prenos iz 2019 +
dvanajstine januarseptember + zahtevki
za vzdrževanje cest
29.642,15
dvanajstine za delov.
od oktober do
decembra ( 1.608,67 /
mesec)
4.826,01

PRIHODKI SKUPAJ

ODHODKI ( do konca
leta)

plačani računi

23.848,08

stroški do konca leta
(elektrika, komunala,
telefon..)
JAVNI RAZPIS za
sofinanciranje
projektov društev
Beljenje tajništva
Čiščenje grab Lapuh –
Gornji Lenart
Podiranje smrek,
čiščenje grab v
Cundrovcu in
odvodnjavanje v
Gornjem Lenartu
ODHODKI SKUPAJ

34.468,16

700,00

4.000,00
1.000,00
439,20

2.000,00
32.987,28

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so bili seznanjeni s stanjem sredstev na TRR na dan 8.9.2020 in z odhodki in
prihodki do konca leta.
Člani sveta potrjujejo predstavljeno planirano porabo sredstev do konca leta.
Sklep Ad.3 je bil sprejet s 6. (šestimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »PROTI«.

Ad. 4
Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od prejšnje seje do 8.9.2020 – izvajanje del v skladu
s finančnim načrtom KS v okvirih razpoložljivih sredstev.
Skladno s sklepom prejšnje seje se je izvedla nabava in postavitev novih luči javne razsvetljave v
vaseh Brezina in Cundrovec.
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V okviru rednega letnega vzdrževanja javnih poti smo izvajali odvodnjavanje v vasi Gornji Lenart
in Cundrovec.
Ob javni poti v Gornjem Lenartu se je izvedlo podiranje smrek, obrezovali smo živo mejo, ki je
ovirala preglednost na JP, izvedlo se je tudi čiščenje obcestnih jarkov. Na JP v ulici Pešpot smo
sanirali udarne jame in na novo asfaltirali del cestišča. Ob AP postajališču v Cundrovcu smo podrli
in na novo zasadili dve smreki.
V vasi Gornji Lenart smo zaradi dotrajanosti obstoječega oglasnega kozolca postavili novega.
V nadaljevanju predsednik sveta pojasni, da so nas predstavniki PGD Brežice okolica opozorili oz.
zaprosili za pomoč pri sanaciji dotrajanega dovoza pred Gasilskim domom Šentlenart, kjer je tudi
avtobusno postajališče. Predsednik sveta je predlagal, da se o možnosti te sanacije pozanimamo
na Občini Brežice, Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne zadeve (OKIGJS) in
posledično, v kolikor nam finančna sredstva to še dopuščajo, pristopimo k sofinanciranju te
sanacije.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so seznanjeni z izvedbo del v času od prejšnje seje do 8.9.2020.
Člani sveta se strinjajo, da se pristopi k sanaciji dotrajanega dovoza pred Gasilskim domom
Šentlenart na način, da se poiščejo možnosti sofinanciranja z občino oz. OKIGJS.
Sklep Ad.4 je bil sprejet s 6. (šestimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »PROTI«.

Ad.5
Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v l. 2020
Krajevna skupnost Šentlenart je na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2020
(Uradni list RS, št. 10/20 ) ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart, z dne 18. 5.
2017, na spletni strani Občine Brežice objavila JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS
ŠENTLENART V LETU 2020.
Razpisna dokumentacija je bila na spletni strani objavljena dne 30.6.2020. Rok za predložitev vlog za
projekte ki so bili izvedeni, in za projekte, ki bodo izvedeni v l. 2020, je bil 24.8.2020.
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 Šentlenart
za l. 2020, zagotovljena na postavki 00429 in sicer v vrednosti 4.000,00 eur.
V obravnavanje so v zaprtih in pravočasno oddanih kuvertah na sedež KS prispele štiri vloge z
navedenimi projekti, katerim je svet KS na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart in
na podlagi meril javnega razpisa določil sofinanciranje zneskov, kot sledi:
DRUŠTVU ZA SPREMLJANJE IN UMEŠČANJE OBJEKTOV POSEBNEGA POMENA – VRBINAR se za
prijavljeni projekt v vrednosti 850,00 eur pod nazivom »Spodnja Sava se poslavlja«
sofinancira v višini 50% celotne vrednosti projekta, kar znaša 425,00 eur.
ŠPORTNO TURISTIČNEMU DRUŠTVU BREZINA se za prijavljeni projekt v vrednosti 500,00 eur
pod nazivom »V slogi je moč« sofinancira v višini 50% celotne vrednosti projekta, kar znaša
250,00 eur.
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ŠPORTNO KULTURNEMU DRUŠTVU ŠENTLENART se za prijavljeni projekt v vrednosti 600,00
eur pod nazivom »Regionalni turnir v kartanju s sodelovanjem gostov iz tujine«, sofinancira
v višini 50% celotne vrednosti, kar znaša 300,00 eur.
PGD BREŽICE – OKOLICA se za prijavljeni projekt v vrednosti 7.642,60 eur pod nazivom
»Gasilski dom - obnova« sofinancira v višini 15 % celotne vrednosti, kar znaša 1.146,39 eur.
Predsednik sveta KS Šentlenart ali za to pooblaščena oseba bo pripravila sklepe o izboru prejemnikov
sredstev na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka.
UGOTOVITVENI SKLEP
Zagotovljena sredstva iz postavke 00429 v vrednosti 4.000,00 eur se po odločitvi članov sveta KS
razdelijo na zgoraj navedene projekte društev , ki jih bo KS sofinancirala v skupnem znesku 2.121,39
eur.
Na podlagi zgoraj navedenih dodelitev se v tajništvu KS pripravijo sklepi o izboru prejemnikov
sredstev na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka. Dodeljena sredstva iz PP 00429 v skupni
vrednosti 2.121,39 eur se bodo zgoraj navedenim prejemnikom sredstev izplačala po odobrenih
zneskih in sicer po prejemu e-zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko
in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o realizaciji, skladno z vsebino in zaporedjem
instruktivnega obrazca (Priloga 5), Poročilo o porabi sredstev (OBR – 3S).
E-zahtevek z vsebinskim ter finančnim poročilom o izvedenem projektu morajo društva posredovati
v elektronski obliki najkasneje do 30. 11. 2020.
Ostanek sredstev iz PP 00429 v vrednosti 1.878,61 se prerazporedijo na PP 00387 za vzdrževanje JP
V KS.

Sklep Ad.5 je bil sprejet s 6. (šestimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »PROTI«.
Ad.6
Po navodilih občinske uprave - priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2021 in
priprava predloga proračuna za l. 2022
Po finančnem načrtu KS Šentlenart, ki je sestavni del proračuna občine Brežice za l. 2021, so
planirani odhodki v višini 31.869,95 razdeljeni po proračunskih postavkah, kot sledi:





PP 00385 - Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart – 2.733,01
PP 00386 – Sredstva za delovanje KS Šentlenart – 11.554,20
PP 00387 – Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart – 13.582,74
PP 00429 – Sofinanciranje društev KS Šentlenart – 4.000,00

Svet KS predlaga, da se z rebalansom proračuna za l. 2021 odhodki po postavkah razdelijo kot
sledi:





PP 00385 - Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart – 3.733,01
PP 00386 – Sredstva za delovanje KS Šentlenart – 7.554,20
PP 00387 – Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart – 16.582,74
PP 00429 – Sofinanciranje društev KS Šentlenart – 4.000,00
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In da se povečajo sredstva na OB009-19-0006 Nakup opreme v KS Šentlenart v višini 500 € na
3.000,00 eur zaradi načrtovanja nabave opreme za mini kuhinjo.

Prav tako je predlagano, da se kot je zgoraj navedeno postavke formirajo v finančnem
načrtu za l. 2022.
Po pregledu ostalega dela proračuna za l. 2021 je razvidno, da so sredstva namenjena za :
- Obnovo Ceste bratov Milavcev na OB009-19-0013 v vrednosti 150.000 €
- Modernizacijo Obrtne in Mladinske ulice v vrednosti 50.000,00 eur
Svet KS predlaga, da se povečajo sredstva za modernizacijo Obrtne in Mladinske ulice iz 50.000
eur na 100.000 eur, ker sta obe cesti v zelo slabem stanju.
UGOTOVITVENI SKLEP
Z rebalansom proračuna za l. 2021 se planirani odhodki po postavkah razdelijo v zneskih, kot je
navedeno, povečajo se sredstva na OB009-19-0006 Nakup opreme v KS Šentlenart v višini 500 € na
3.000,00 eur zaradi nabave opreme za mini kuhinjo.
Na oddelek OKIGJS se poda predlog, da se povečajo sredstva za modernizacijo Obrtne in Mladinske
ulice iz 50.000 eur na 100.000 eur, ker sta obe cesti v zelo slabem stanju.
Dogovorjeno je, da člani sveta do naslednje seje v okvirih finančnega načrta KS pripravijo seznam
javnih poti, na katerih je potrebno izvajati letna vzdrževalna dela.

Sklep Ad.6 je bil sprejet s 4 (štirimi) glasovi »ZA« in 0 (nič) glasovi »PROTI«.

Ad.7
Razno
Prejeli smo pobudo stanovalcev za sanacijo cestišča in odvodnjavanja na Finžgarjevi in
Kajuhovi ulici ter jo posredovali občinskim strokovnim službam OKIGJS.
Pridobijo se ponudbe za beljenje prostorov tajništva in to v kolikor je možno izvede še v
letošnjem letu.
Z občinskimi strokovnimi službami OKIGJS se preveri možnost ureditve dovoza oz.
avtobusnega postajališča pred stavbo gasilskega doma Šentlenart.
Pri občinskih strokovnih službah se preveri, v kakšni fazi je projekt novega izvoza in
krožišča proti podjetju TPV.
Preveri se možnost, ali se lahko ob cesti na relaciji v smeri od štadiona do Tuša in v
nasprotni smeri od železniškega prehoda do Tuša postavijo table z oznakami turističnih
produktov (kmetija Vimpolšek….).
Preveri se, kakšne so možnosti za napeljavo plinovoda ob ulici Pešpot.
Zapisala: Simona Mlakar

Andrej Šmajgl
Predsednik sveta KS Šentlenart
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