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
13. redne seje Sveta KS Brusnice, ki je potekala 12. 9. 2018 in 19. 9. 2018, ob 19. 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,
Franc Bojanc, Miha Kralj
Opravičeno odsotni: Rok Vovko, Sandi Papež, Janez Medle
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda ter zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo predsednika in blagajnika
3. Pregled realizacije plana investicij za leto 2018
4. Priprava na volitve v KS
5. Razno

K točki 1
SKLEP1: Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red in zapisnik prejšnje seje.
K točki 2
Predsednik je poročal o trenutno potekajočih aktivnostih in delih. Povedal je, da je izdano gradbeno
dovoljenje za nov objekt pri Deželanu – sanacija državne ceste V. Brusnice (od cerkve do konca vasi –
proti Gabrju). Dela potekajo po planu.
Sanacija ceste skozi Kavce je v teku. Projekt krožišče na Ratežu (pri Vovkotu) ni posebnih novosti.
Izpostavil je problematiko odobritve plana investicij KS Brusnice s strani Mestne občine Novo mesto.
Poročal je o poteku investicij projektov, ki so sofinancirani s strani MO Novo mesto.
Blagajnik je poročal o trenutnem stanju na računu in o izvedenih plačilih računov opravljenih del in
storitev.
K točki 3
S pomočjo projekcije smo člani pregledali realizacijo vseh načrtovanih investicij oz. del, ki so bila
načrtovana za leto 2018 in jih je potrdil zbor krajanov.

Dela, ki jih je potrebno še storiti ali dokončati:
1. Suhadol in Leskovec
-

asfaltiranje ceste proti domačiji Gorjanc,
avtobusna postaja v Gorenjem Suhadolu,
dokončanje ceste Brusnice – Kavce -sofinanciranje MO NM

2. Gumberk
-

ureditev ceste od Rateža do konca vasi Gumberk (na željo krajanov bo sklican sestanek ) –
sofinanciranje MO NM

3. Ratež in Sela pri Ratežu
-

ureditev ceste od hiš Luzar, Bilbija, Golob
ureditev ceste Benedik – Šinkovec – sofinanciranje MO NM
novo naselje – sanacija ceste - potrebno pridobiti predračun
cesta Ratež-Sela (cca 500 m) –sofinancirano MO NM

4. Male Brusnice
-

postavitev protirosnih ogledal pri Vrtačiču in Železniku (poslan dopis na Direkcijo za ceste)

5. Velike Brusnice in skupni stroški KS
-

sprehajalna pot Brusnice – Ratež (iz Malih Brusnic do Rateža)
ureditev ceste in javne razsvetljave proti Banu
vzdrževanje mrliške vežice in okolice pokopališča ter javnih površin v upravljanju KS Brusnice
zasaditev okrasnega drevja ob parkirišču pri gasilnem domu
ureditev nogometnega igrišča pri šoli in asfaltiranje dela atletske steze na igrišču pri šoli
ureditev parkirišča ob cerkvi
cesta Bendje – Križe – sofinanciranje MO Nm
elektrika (napeljava po grobovih) – vsaj na levi strani pokopališča
vzdrževanje javnih poti
razmere vaških poti (Dol. Suhadol-center, Bič)

SKLEP: V okviru finančnega plana se za investicije za leto 2018 porabijo vsa sredstva; tudi v
primeru, da bi prišlo na posamezni postavki do morebitnih odstopanj, vendar skupna porabljena
sredstva ne smejo presegati plana.
K točki 4
Predsednik je člane seznanil s prihajajočimi lokalnimi volitvami – tudi volitve v svete KS. Na kratko je
predstavil spremembe.
V KS Brusnice bosta 2 volilni enoti. V volilni enoti Ratež bodo krajani volili 4 predstavnike v KS, v
volilni enoti Brusnice pa 5. Svet KS Brusnice bo prav tako kot do sedaj sestavljal 9 članov.
Poudaril je, da morajo imeti kandidati, predlagatelji in podporniki stalno bivališče v volilni enoti, kjer
volijo. Obrazci oz. kandidatne liste se nahajajo na spletni strani MO Novo mesto, v zavihku Lokalne
volitve 2018.

K točki 5
Na KS so bile naslovljene naslednje vloge:
-vloga za pomoč humanitarni odpravi mladih zdravnikov v Kenijo
SKLEP: Odobreno 500,00 eur
- sofinanciranje reševanja odvodnjavanja pri kmetiji Medle na Selih pri Ratežu
SKLEP: Odobreno 700,00 eur
- sofinanciranje odvodnjavanja iz javne poti na Gumberku (pri Povšetovih)
SKLEP: Odobreno 600,00 eur
- sofinancinje državnega tekmovanja v Gornji Radgoni, ki se ga bodo udeležili gasilci PGD Ratež
SKLEP: Odobreno 1.000,00 eur
- vlogo za sofinanciranje dejavnosti Brusniške godbe
SKLEP: Odobreno 500,00 eur

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Brusnice, 20. 9. 2018
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc

Predsednik Sveta KS Brusnice:
Anton Vovko

