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

POVZETEK ZAPISNIKA
11. redne seje Sveta KS Brusnice, ki je potekala v dveh delih: 16. 10. 2017 in 25. 10. 2017 , ob 19. uri v
prostorih KS.
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda ter zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo blagajnika, predsednika
3. Projekt Ratež – Gumberk (vzpostavitev kolesarske povezave in rekonstrukcija dela ceste)
4. Investicije v letu 2018 (prijava del sofinanciranja v ½ deležu MO NM in KS Brusnice)
5. Razno

K točki 1
SKLEP1: Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red in zapisnik prejšnje seje (sklep sprejet na 2. delu seje)
K točki 2

SKLEP2: Sredstva iz naslova neporabljenih sredstev za telekomunikacije v višini 8.200,00 EUR se porabi za
preplastitev dela ceste na Kavce. Izvajalec mora z deli pričeti čimprej. Razliko bo krila KS Brusnice.

SKLEP3: Iz sredstev MO NM za redno vzdrževanje se delno pokrije tudi širitev in preplastitev dela ceste
Gumberk – Ratež v dolžini cca 200 m. Obnovljena ceste bo široka cca 5,20 – 5,5 m, poleg pa bo urejene tudi
70 cm bankine.
Predsednik je s predlogom seznanil tudi RV, ki ni bil prisoten na 2. delu seje., RVje soglašal s predlogom.
Za ureditev ceste bo s strani KS Brusnice prispevek v višini 15.000,00 EUR.

K točki 3

SKLEP4: Svet KS Brusnice soglaša k projektni nalogi, ki se nanaša na vzpostavitev kolesarske povezave ob
lokalni cesti št. 295221, Ratež – Gumberk – Otočec ter rekonstrukciji cestišča v dolžini 1300m.
K idejni nalogi dajemo predlog, da se na pobudo krajanov Rateža in Gumberka vzpostavi ovire za omejitev
hitrosti. Prav tako predlagamo, da se po finančni plati projekt izvede po etapah.

K točki 4
Člani sveta so za leto 2018 predlagali naslednje investicije v KS Brusnice, ki bodo v primeru izbora sofinancirane
tudi s strani MO NM v ½ deležu:
1.

Sanacija ceste v Gor. Suhadolu: Ureditev ter asfaltiranje poti od sredine vasi (od hiše Rolih do
Gorjanc (Verbič) v skupni dolžini cca 120m. Vrednost 12.000,00 eur. Del stroškov bo pokril tudi
Verbič.

2.

Javna razsvetljava in preplastitev poti za hrib iz vasi Velike Brusnice proti Zvonetu Banu.
Vrednost cca 35.000,00 eur.

3.

Cesta Ratež - Sela od mostu do prve hiše v vasi Sela, cca 1600m. Vrednost cca 58.000 eur.

4.

Sprehajalna pot čez travnike od vasi Velike Brusnice proti Ratežu (prvi izhod pri hiši Kovačič,
drugi izhod pri hiši Škrbec). Dolžina poti cca 2000 m, vrednost cca 30.000,00 eur.

5.

Dokončanje ceste Velike Brusnice – Dol. Suhadol (Kavce). Vrednost cca 20.000,00 eur.

K točki 5

SKLEP5: Svet KS Brusnice soglaša k projektni nalogi, ki se nanaša na vzpostavitev kolesarske povezave ob
lokalni cesti št. 295221, Ratež – Gumberk – Otočec ter rekonstrukciji cestišča v dolžini 1300m.

SKLEP5: Vlogi DM se ne ugodi, saj je pot na kmetijskem zemljišču, ni vrisana in predvsem zato, ker pot ni
javna. KS Brusnice praviloma ne more in ne sme sofinancirati asfaltiranja poti, ki ni javna.
MO Novo mesto je vzpostavila na svoji spletni strani portal krajevnih skupnosti, v ta namen so predstavniki vseh KS
pridobili uporabniška imena in gesla, da na svoji spletni strani objavljajo različne vsebine.
Za objave na spletni strani KS Brusnice je zadolžena ZK.

K točki 5
g. AL je na seji predstavil prošnjo za finančno pomoč pri zgraditvi kanalizacije (priključitev na kanalizacijsko
omrežje). Vlogo so podpisali Conta, Bobič in Nosan ( v prilogi se nahaja pisna vloga) .

SKLEP: Vlogi se delno ugodi . Zadeva je starejša pred gradnjo kanalizacije. Po poizvedbi in tehtnem razlogu,
zakaj ni bilo ob gradnji kanalizacije priključitve na vodovodno omrežje se odobri v višini 1.000,00 eur. Gre
za že obstoječe stanovanjske hiše, v katerih so živeli v času izgradnje kanalizacije.
Brusnice, 13.10. 2017
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc

Predsednik Sveta KS Brusnice:
Anton Vovko

