KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
Velike Brusnice 13
8321 Brusnice

Datum: 20. 4. 2018

IBAN (SI56 0128 5645 0832 214)
Davčna številka (47179554)
Kontakt (Anton Vovko, tel. 051-685-898)

ZAPISNIK
občnega zbora krajanov KS Brusnice, ki je bil v soboto, 14. 4. 2018 , ob 18. uri v Gasilskem domu v
Brusnicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav prisotnih
2. Potrditev in sprejem dnevnega reda
3. Izvolitev organov občnega zbora
4. Poročilo predsednika in blagajnika o delu v preteklem letu 2017
5. Razprava na poročila in sprejem
6. Plan dela v letu 2018
7. Razprava in potrditev plana 2018
8. Nagovor župana Mestne občine Novo mesto in direktorja Cerod-a
9. Razno

K točki 1
Predsednik Sveta KS Brusnice je pozdravil vse navzoče. Na seji je še posebej pozdravil tudi g. župana
Gregorja Macedonija, g. Miloša Dularja in direktorja Cerod-a, g. Albina Kregarja.
K točki 2
SKLEP: Predlagani dnevni red je bil sprejet brez sprememb.
K točki 3
SKLEP:
a) V delovno predsedstvo občnega zbora so bili izvoljeni:
- Anton Luzar – predsednik
- Franc Bojanc - član
- Zdenka Kranjc – zapisnikarica
b) Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana:
- Marjan Šalehar
- Miha Kralj
Po imenovanju je delovno predsedstvo zasedlo svoja mesta. Sejo je naprej vodil predsednik delovnega
predsedstva, g. Anton Luzar, ki je že napovedal četrto točko dnevnega reda.

K točki 4
Poročilo predsednika in blagajnika
Predsednik in blagajnik sta podala poročili za leto 2017. S pomočjo projekcije so bili najprej predstavljeni
vsi prihodki nato vsi odhodki, ki so bili izvedeni v letu 2017. Blagajnik je povedal še stanje na tekočem
računu na dan 31. 12. 2017.
K točki 5
Po poročilu predsednika in blagajnika je sledila razprava:
S. Jaklič je vprašal o prihodkih s strani MO Novo mesto in Ceroda. Nadalje je želel bolj podrobno
predstavitev o projektih, ki so potekali v letu 2017.
Predsednik je naštel vse večje investicije, ki so bile sofinancirane tudi s strani MO Novo mesto.
SKLEP: Sprejeto je bilo poročilo za leto 2017.
K točki 6
Predsednik je s pomočjo grafičnega prikaza predstavil okvirni plan dela za leto 2018, katerega predlog je
bil pripravljen na 12. seji Sveta KS Brusnice. Vsebinski in finančni pregled oz. plan investicij za leto
2018 so člani sveta oblikovali za vsako vas posebej.
Plan za leto 2018 je bil izoblikovan na osnovi trenutno pričakovanih prihodkov. V kolikor bi prišlo
do zmanjšanja ali povečanja sredstev s strani CEROD-a bo potrebno sprejeti rebalans plana.
K točki 7
Po predstavitvi plana za leto 2018 je potekala razprava.
M. Uhernik je vprašala o možnosti izgradnje avtobusnega postajališča v vasi Leskovec
Predsednik je obrazložil, da je ta postopek v teku.
S. Žagar je zaprosil za postavitev ogledala pri domačiji Škrbec v Dol. Suhadolu.
S. Jaklič je vprašal o možnostih javne razsvetljave na Kavcah do hiše Lobe. Ravno tako je podal predlog,
da bi v prihodnje načrtovali tudi športno igrišče v Brusnicah.
T. Deželan je predlagal ureditev odvodnjavanja na Ravnicah.
M. Mikolič je vprašal, kako je z ureditvijo poti na Janžvrh
F. Rajar je prosil za obnovitev studenca – izvir potoka Brusničica - za hišo Rajar in Magolič
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o ureditvi signala za telefon.
Predsednik je povedal, da je v M. Brusnicah postavljen oddajnik za uporabnike operaterja A1, žal za
ostale še ne. Podrobneje je o tej problematiki povedal tudi blagajnik, da je bila večkrat poslana prijava
glede ne signala po naši KS . Iz strani Mobitela do sedaj ni bilo posluha. Izvedene so bile tudi meritve in
upamo, da bo postopek stekel.

Z. Janc je vprašal, kako je s sanacijo potjo skozi vas – mimo hiše Brulc do hiše Franko.
B. Lipej je pripomnil, da se v prihodnje bolj pregledno predstavijo večje investicije ter da KS Brusnice v
prihodnje okvirni plan dela objavi na portalu KS.
SKLEP: Krajani so predstavljeni plan dela za leto 2018 po razpravi in z nekaj predlogi podprli.
K točki 8
Še enkrat je g. Luzar Anton pozdravil vse goste in k besedi povabil gospoda župana Gregorja Macedonija,
ki je na kratko povedal:
- da je MO Novo mesto odgovorna za potek strateških stvari;
- da se v KS Brusnice odvijata dva velika projekta:
a) izgradnja ceste skozi Velike Brusnice (izvajalec Gradnje d.o.o.),
b) nadaljevanje aktivnosti izgradnje krožišča na Ratežu pri gostilni Vovko, kjer so z
lastniki zemljišč dogovorili o posegih,
- da je bila v jeseni 2017 dokončana sanacija osnovne šole in vrtca v Brusnicah;
- da je MO Novo mesto s pomočjo sofinanciranja nekaterih podjetnikov in KS Brusnice omogočila
preplastitev ceste Gumberk – Ratež;
- je bil s strani MO NM oddan razpis o sofinanciranju igral na otroškem igrišču pri šoli;
- bodo v kolikor bo preostalo še kaj finančnih sredstev poskrbeli tudi za ostale projekte.
K besedi je bil povabljen tudi g. Albin Kregar, direktor javnega podjetja Cerod. Na kratko je predstavil
trenutne aktivnosti, ki se dogajajo na deponiji v Leskovcu ter o investicijah oz. manjših projektov, ki bodo
v skupni vrednosti dosegle cca 6,000.000 eur. V podjetju glede na pretekle zakonske spremembe o
odlaganju smeti predvidevajo, da se bo v prihodnje zmanjšala količina odpadkov in s tem tudi zmanjšal
priliv prihodkov.
Nadalje je povedal, da je v letu 2018 za KS Brusnice s strani Cerod-a namenjeno 110.000 eur.
Posebnih vprašanj s strani krajanov ni bilo.
K točki 9
Predsednik se je obema gostoma zahvalil za udeležbo in nagovoroma krajanom KS Brusnice. G.
županu MO Novo mesto je namenil še posebno zahvalo pri dokončni uresničitvi in podpisu pogodbe o
pričetku gradnje ceste skozi Velike Brusnice, ki smo jo krajani že res dolgo čakali.
Na zboru je bilo prisotnih 23 krajanov in krajank in 6 članov sveta KS Brusnice.
Zbor krajanov je bil zaključen ob 19.30.
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc
Overovatelja:
Marjan Šalehar ______________________
Miha Kralj ____________________

Predsednik delovnega predsedstva:
Anton Luzar

