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
10. redne seje Sveta KS Brusnice, ki je potekala 21. 9. 2017 , ob 19. uri v prostorih KS.
Prisotni:
- člani sveta KS: Anton Vovko, Zdenka Kranjc, Marjan Šalehar, Anton Luzar, Franc
Bojanc, Sandi Papež, Rok Vovko, Miha Kralj
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda ter zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo blagajnika, predsednika
3. CEROD
4. Razno
Z minuto molka smo počastili spomin na umrlega Braneta Mittaga, ki je bil
pokopališča, mrliške vežice in javnih površin v pristojnosti KS.

vesten vzdrževalec

K točki 1
SKLEP1: Sprejet je predlagani dnevni red ter zapisnik prejšnje seje.

K točki 2
Blagajnik je poročal o prometu na računu ter o tekočih transferih prihodkov in odhodkov. Poudaril je, da s
strani Ceroda prihajajajo prihodki redno, mesečno cca 8.000 eur. Predstavil je tudi vrsto in vrednost
stroškov, ki jih je imela KS v letošnjem letu do sedaj.
Predsednik je na kratko predstavil novosti glede investicij na občinski ravni in v KS Brusnice:
- realizacija plana (oporni zid v vasi Leskovec je končan)
- ureditev ceste Ratež – Gumberk je v teku (projekt je narejen)
Do konca poslovnega leta bomo poskušali realizirati še vsa planirana dela. Uredili bomo tudi štiri
ekološke otoke (Suhadol, V. Brusnice, M. Brusnice, Ratež).

K točki 3
Predsednik je člane seznanil z novostmi v zvezi s CEROD-om.
Povedal je, da iz jame izčrpana vsa voda, ki je bila vzrok smradu, čistilna v redu deluje, izcednih vod ni.

K točki 4
Predsednik je vse prisotne člane seznanil o skorajšnjem pričetku sanacije ceste v Velikih Brusnicah (od
cerkve do konca vasi). Pred vrati je podpis pogodbe, to je 28. 9. 2017.

K točki 5
g. Anton Luzar je na seji predstavil prošnjo za finančno pomoč pri zgraditvi kanalizacije (priključitev na
kanalizacijsko omrežje). Vlogo so podpisali trije krajani.

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.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Brusnice, 13.10. 2017
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc

Predsednik Sveta KS Brusnice:
Anton Vovko

