KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
Velike Brusnice 13
8321 Brusnice
IBAN (SI56 0128 5645 0832 214)
Davčna številka (47179554)
Kontakt (Anton Vovko, tel. 051-685-898)

ZAPISNIK
12. redne seje Sveta KS Brusnice, ki je potekala 8. 3. 2018 ob 18. uri v prostorih KS Brusnice
Prisotni 1. del seje:
- člani sveta KS: Anton Vovko, Zdenka Kranjc, Marjan Šalehar, Anton Luzar,
Franc Bojanc, Rok Vovko, Miha Kralj
Opravičeno odsotna: Sandi Papež, Janez Medle
Prisotni 2. del seje:
- člani sveta KS: Anton Vovko, Zdenka Kranjc, Marjan Šalehar, Anton Luzar,
Miha Kralj in Janez Medle
Opravičeno odsotni: Rok Vovko, Sandi Papež
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda ter zapisnika prejšnje seje
2. Letno poročilo za 2017 in plan za 2018
3. Razno
K točki 1
SKLEP1: Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red in zapisnik prejšnje seje.
K točki 2
Predsednik je podal stanje na računu ter s pomočjo projekcije predstavil prihodke in stroške za 2017.
Posebej je poročilo podal o sofinanciranju investicij s strani Mestne občine Novo mesto, ki so bile
izvedene v letu 2017 (delež 50/50):
-

Oporni zid pri Srebrnjaku
javna razsvetljava do hiše Poredoš
geomeritve po KS
asfalt na Kavcah

Dela so bila končana.

SKLEP: Finančno poročilo za leto 2017 je bilo sprejeto. Nekatera načrtovana dela niso bila v celoti
realizirana v letu 2017, zato se jih prenese v leto 2018.

Plan za leto 2018

Plan za leto 2018 je sestavljen iz načrtovanih prihodkov rente iz Ceroda, sredstev Mestne občine za redno
dejavnost, prihodkov od najema mrliške vežice in prenos iz leta 2017. Skupaj je načrtovano cca 135.249,
00.
Načrtovani odhodki za leto 2018
Poleg rednih odhodkov so bila načrtovana tudi investicijska dela po posameznih vaseh.
1. Suhadol in Leskovec - skupaj načrtovano 31.500,00 eur
Načrtovane večje investicije:
-

ureditev in asfaltiranje od sredine do Verbič
avtobusna postaja G. Suhadol
dokončanje ceste Brusnice – Kavce
sofinanciranje športno-rekreacijskega objekta v Dol. Suhadolu
ureditev javne poti do domačije Gole

Krajani vasi Leskovec so na KS Brusnice podali predlog za postavitev avtobusne postaje. S strani Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bila podana ocena, da ne gre za ogrožanje varnosti.
Financiranje postavitve avtobusne postaje je ocenjeno na 20.000,00 eur.
SKLEP: Financiranje postavitve avtobusne postaje v vasi Leskovec s strani Sveta KS Brusnice je
bilo zavrnjeno, zato predlog ne bo vključen v plan za leto 2018.
2. Gumberk - skupaj načrtovano 18.000,00 eur
Načrtovane večje investicije:
-

ureditev ceste od Rateža do konca vasi Gumberk

3. Ratež in Sela pri Ratežu - skupaj načrtovano 40.000,00 eur
Načrtovane večje investicije:
-

ureditev ceste od hiš Luzar, Bilbija, Golob
ureditev ceste Benedik – Šinkovec
novo naselje – sanacija ceste
cesta Ratež-Sela (cca 500 m)

4. Male Brusnice - skupaj načrtovano 700,00 eur
-

postavitev ogledal

5. Velike Brusnice - skupaj načrtovano 42.000,00 eur
Načrtovane večje investicije, za katere bo sofinancirala MO Novo mesto:
-

Sprehajalna pot Brusnice – Ratež
Ureditev ceste in javne rasvetljave proti Banu
sanacija ceste na Kavcah /za župniščem/
dokončanje gozdnih poti – Zvirke, Janžvrh
vzdrževanje mrliške vežice in okolice pokopališča ter javnih površin v upravljanju KS Brusnice

-

sprehajalna peščena pot čez travnike
obnova igral na igrišču pri OŠ Brusnice – za vrtec
zasaditev okrasnega drevja ob parkirišču
ureditev nogometnega igrišča pri šoli
ureditev parkirišča ob cerkvi

6. Skupni stroški - skupaj načrtovano 40.000,00 eur
SKLEP: Plan za leto 2018 je bil s strani članov sveta potrjen.
Drugi del seje
J. Medle je predlagal, da bi nekaj sredstev namenili za umiritev prometa skozi Velike Brusnice, saj sta v
vasi šola in vrtec, zato je treba dodatno poskrbeti za večjo varnost otrok.
Dan je bil predlog, da bi namestili radarje ali talne označbe, ki bi opozarjali na prisotnost mlajših
udeležencev v prometu.
SKLEP: Na družbo DRI bomo posredovali prošnjo za označbo na cesti (talna signalizacija).
Predsednik je opozoril, da je prav tako potrebno dokončati parkirišče ob cerkvi. Predlagal je, da se za ta
dela v planu za leto 2018 predvidi še 2.500,00 eur.
SKLEP: Soglasno so bile sprejete še dodatne postavke k finančnemu planu za leto 2018.
K točki 3
Predsednik je predstavil še nekatere aktivnosti, ki bodo izvedene v pomladanskem času.
S strani KS Brusnice bo sestavljena zloženka, na kateri bo napoved športnih iger, očiščevalne akcije,
pohoda ter praznik češenj.
Predsednik je ponovno pozval, da člani sveta opozorimo društva k boljšemu sodelovanju na očiščevalni
akciji. Poudaril je, da bo v veliki meri odvisno sofinanciranje aktivnosti društev s prisotnostjo članov
društev na očiščevalni akciji.
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Brusnice, 30.3. 2018
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc

Predsednik Sveta KS Brusnice:
Anton Vovko

