KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
Velike Brusnice 13
8321 Brusnice
IBAN (SI56012856450832214)
Davča številka (47179554)
Kontakt (Ivan Kralj, tel. 041-620-731

ZAPISNIK
1.redne seje Sveta KS Brusnice, ki je potekala 16.1.2019, ob 18. uri v prostorih KS
Brusnice
Prisotni: -člani sveta KS: Ivan Kralj, Anton Luzar, Franc Bojanc, Marjan Šalehar, Rok
Vovko, Franc Medle, Miha Kralj, Nataša Medle Rumpret
Neopravičeno odsotni: Vovko Tone
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled, potrditev zapisnika ustanovne seje z dne 20.12.2018.
3. Izvolitev in potrditev podpredsednika, tajnika in blagajnika sveta KS.
4. Stanje blagajne na dan 31.12.2018.
5. Pregled odprtih računov (izdajanje računov za vežico….).
6. Razdelitev del po vaseh.
7. Urejanje pokopališča z vežico in okolico (javne površine KS).
8. Problematika CERODA (denarna nakazila KS)?
9. Plan za sklic društev v KS Brusnice in njim pomoč.
10. Razno (predlogi in pobude….Sklep o novem naslovu-številka)
K točki 1
SKLEP 1: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2
SKLEP 2: Večinsko je bil sprejet in potrjen zapisnik ustanovne seje z dne, 20. 12. 2018.
K točki 3
SKLEP 3: Soglasno je bil izvoljen podpredsednik Anton Luzar z 8 glasovi in tajnik Franc
Bojanc tudi z 8 glasovi. Tajnik opravlja tudi blagajniška dela. Oba predloga sta bila
soglasno sprejeta.
K točki 4
Stanje blagajne je poročal Franc Bojanc

SKLEP 4: Pri pregledu fiksnih stroškov smo se soglasno strinjali, da jih po svojih
najboljših močeh znižamo. G. Kralj je zadolžen za pregled in znižanje komunalnih
stroškov, saj ti sedaj letno znašajo 2.072,61 €. Soglasno smo se strinjali, da ostane najem
mrliške vežice 65 €.
K točki 5
Franc Bojanc je posredoval račune, ki so še ostali odprti iz L. 2018.
SKLEP 5: G. Bojanc spiše vse odprte postavke in jih preda g. Kralju, le ta pa mora v
dogovoru z g. županom MONM najti rešitev za plačilo računov.
K točki 6
Ivan Kralj je predlagal, da si člani sveta KS razdelimo vasi v katerih bomo skrbeli za vso
infrastrukturo, nastale težave ter jih po svojih močeh reševali. Naredili smo seznam za kateri
kraj je kdo odgovoren, ter naše naloge:
- Ivan Kralj: društvene dejavnosti in razvojni projekti
- Tone Luzar: zadolžen za ceste in promet v Dol. Suhadol (Bič), Gor. Suhadol
- Franc Bojanc: zadolžen za večje projekte
- Miha Kralj: zadolžen za komunalne dejavnosti v Vel. Brusnice- Kavce, Mal. Brusnice
- Franc Medle: zadolžen za Dol. Suhadol, Leskovec
- Rok Vovko: zadolžen za Gumberk, Brezje in Ratež do Bukovca
- Marjan Šalehar: zadolžen za Ratež od Bukovca naprej
- Nataša Medle Rumpret: zadolžena za Sela pri Ratežu
- Tone Vovko: zadolžen za pokopališče, javne površine in Ratež
K točki 7
G. Bojanc je povedal, da je do sedaj za pokopališče in javne površine skrbel g. Vovko Tone in
njegov sin. Trenutno nas je zanimalo ali se g. Vovko strinja s tem, da bo še vedno nadaljeval z
oskrbo. G. predsednik je predlagal, da se pripravi spisek nalog, ki bi jih bilo potrebno v bodoče
opravljati. Z zadolžitvami oz. nalogami se mora g. Vovko strinjati.
Ivan Kralj je podal nov predlog za oskrbo pokopališča in javnih površin:
- Društva, ki so vedno dobivala finančno podporo od KS Brusnice, bi lahko v zameno
skrbeli za pokopališče in javne površine oz. si razdelili delo med seboj. Potreben je
tudi skrbnik za vežico, kateri bo pogosteje preverjal stanje v vežici.
SKLEP 6: G. Bojanc bo spisal opis del in nalog, s katerim bomo zbrali ponudbe za
oskrbo pokopališča in mrliške vežice. Do takrat je za to odgovoren g. Vovko. G. Bojanc
se dogovori za sestanek s pogrebno službo Oklešen ter pridobi njihovo ponudbo in o
tem obvesti predsednika.
K točki 8
Predsednik je poročal o trenutnem stanju v zadevi CEROD. Zadevo poskuša reševati kako
bomo vrnili denar in kako se bomo dogovorili za prihodnost financiranja v KS oz. za nov
sporazum. Seznani nas s problemi.

SKLEP 7: Zadolži se predsednika, da v najkrajšem možnem času skliče sestanek z g.
županom MONM in direktorjem CEROD-a. Po potrebi tudi z županom občine
Šentjernej.
K točki 9
V času finančnih težav se soglasno odločimo, da trenutno ne moremo nuditi finančne
pomoči nobenemu od društev v KS.
SKLEP 8: Predsednik namerava poslati vsem krajanom novoletno poslanico,
istočasno pa bo v njo priložil obvestila za vsa društva, kjer bo pojasnil, da zaradi
slabe finančne situacije KS trenutno ne more donirati nobenemu društvu.
K točki 10
G. Bojanc predlaga, da se uredi otvoritev ceste do Praznika češenj, ki je planiran 8.6.2019
ter se pridobi mnenje g. Župana glede izpeljave otvoritve.
Pregledali smo poročilo nedokončanih del in obveznosti KS za leto 2018, ki nam ga je v
elektronski obliki posredoval g. Tone Vovko.
Glede na njegovo poročilo smo sklenili naslednje sklepe:
SKLEP 9: Predsednik mora s štampiljko na NLB, da zapre gotovinski račun še iz
mandata 2006.
SKLEP 10: G. Vovko uporablja trenutno mobilno št.: 051 685 898, za katero smo se
soglasno odločili, da mu ostane , on pa v tem času preusmeri vse klice povezane z KS
Brusnice na telefonsko št. g. Bojanca.
SKLEP 11: Miha Kralj bo preveril mejo in lastništvo za pokopališčem (gozd).
SKLEP 12: Defibrilator: Ivan Kralj se dogovori z direktorico ZD Novo mesto za
zamenjavo pokvarjenega defibrilatorja in za usposabljanje vseh vaščanov in
gasilcev.
G. Bojanc nam je dal v vednost, da se je sam zavzel za ogledala in smerno tablo Križe v
KS Brusnice in tudi rešil zadevo. Tako so sedaj ogledala in oznake urejene, razen
ogledalo Kavce.
G. Luzar je dal opombo glede geodetske razmeritve v Suhadolu, saj tam ta zadeva še ni
urejena.
Predsednik se seznani tudi z problematiko glede nedokončanega križišča za stari del
Rateža in si da v opombo, da preuči zadevo na MO Novo mesto.
Predsednik je dal pobudo, da bi poslal vsem krajanom novoletno poslanico, v kateri bi se
zahvalil za izvolitev ter obvestil vse krajane o planih in načrtih v KS Brusnice. Hkrati pa
bi ponudil tudi možnost, da se krajani odločijo, kakšno vrsto obveščanja želijo prejemati
v prihodnje. S tem je mislil predvsem na možnost elektronskega obveščanja. Izpolnjene
formularje bi krajani poslali nazaj (e-mail ali naslov).

SKLEP 13: S predlogom glede obveščanja krajanov o delovanju KS Brusnice se
prisotni soglasno strinjamo.
Na koncu nam še predsednik na kratko predstavi kakšni so njegovi plani za naslednja 4. leta:
- Ureditev obeh potokov
- Križišče na Ratežu
- Ureditev centra Brusnic (trg)
- Ureditev koncesije ZD
- Ureditev igrišča
- Narediti športno dvorano
- Narediti letno skakalnico v Malih Brusnicah
- Narediti zimsko skakalnico v Gabrju (cca. 120 m),…
Seja je bila zaključena 22.30 uri.
Brusnice, 16.1.2019

Zapisala:
Nataša Medle Rumpret

Predsednik Sveta KS Brusnice:
Ivan Kralj

