KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
Velike Brusnice 13
8321 Brusnice

Datum: 30. 4. 2017

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 nedeljo, 2. 4. 2017 , ob 9. uri v Gasilskem domu v
Brusnicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav prisotnih.
2. Predlog dnevnega reda in sprejem
3. Izvolitev organov občnega zbora
4. Poročilo predsednika in blagajnika
5. Razprava na poročilo in potrditev
6. Plan dela v letu 2017
7. Potrditev plana 2017
8. CEROD (pregled aktivnosti: g. Albin Kregar)
9. Razno

K točki 1
Predsednik Sveta KS Brusnice je pozdravil vse navzoče. Povabljeni so bili predstavniki Občine Novo
mesto in vodstvo Cerod-a. Zbora se je udeležil direktor Cerod-a, g. Albin Kregar.

K točki 2
Predlagani dnevni red je bil sprejet brez sprememb.

a)
-

K točki 3
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
Alojz Berkopec

Po imenovanju je delovno predsedstvo zasedlo svoja mesta. Sejo je naprej vodil Anton Luzar, ki je že
napovedal četrto točko dnevnega reda.

K točki 4
Poročilo predsednika in blagajnika
Predsednik in blagajnik sta podala poročilo za leto 2016. S pomočjo projekcije so bili najprej predstavljeni
vsi prihodki nato vsi odhodki, ki so bili izvedeni v lanskem letu. Podrobneje so bila prikazana večja
investicijska dela.
Predsednik je poudaril, da je strategija župana oz. MO Novo mesto, da krajevne skupnosti prijavijo večje
investicije, ki jih po županovi odločitvi MO NM tudi sofinancira v ½ deležu.

K točki 5
SKLEP: Sprejeto je bilo poročilo za leto 2016.

K točki 6
Predsednik je s pomočjo grafičnega prikaza predstavil okvirni plan dela za leto 2017, ki ga je na svoji 9.
seji Svet KS Brusnice pripravil. Vsebinski in finančni pregled oz. plan investicij za leto 2017 so člani
sveta oblikovali za vsako vas posebej.
Plan za leto 2017 je bil izoblikovan na osnovi trenutno pričakovanih prihodkov. V kolikor bi prišlo
do zmanjšanja sredstev s strani CEROD-a bo potrebno sprejeti rebalans plana.
Predsednik je krajane obvestil, da je MO Novo mesto izbrala izvajalca za vzdrževanje igrišč po KS. S
strani KS Brusnice je bila podana najava. Vse je bilo zavrnjeno, ker so igrišča v zasebni lasti.
Po predstavitvi plana je potekala razprava.
M. Mikolič.: prekop ceste v Bendjah (pri izvajanju del s strani Komunale – prekop ceste, niso bili ti deli
ponovno asfaltirani).
Medle: Predlaga, da bi se v Bendjah uredile cestne bankine. Potrebno bi bilo zagotoviti eno prikolico
peska.
Jalič S.: Za vas Brusnice je v letu 2017 predvidenih le 7.000,00 eur. Glede na to, da so V. Brusnice
največja vas v KS bi lahko po aktivnostih in številu društev predvidevali večjo vrednost.
SKLEP: K planu za leto 2017 se priloži dopolnitev:
Premalo se poslužujemo črpanju evropskih sredstev. Iz teh sredstev bi lahko namenili za športni
park, ki je nujen (lahko bi preuredili prostor pri šoli ali našli kak drug prostor). Dejavnosti naj
potekajo na enem prostoru, kar bi bilo tudi funkcionalno.
Nadalje so g. Jaklič in še nekateri drugi krajani podali pripombo, da se sanacija ceste skozi vas Brusnice
(od cerkve do konca vasi) načrtuje že 15 let in še dandanes ni dokončana.
Krajani so ogorčeni glede zavlačevanja sanacije ceste, zato zahtevajo, da pristojni oz. odgovorni do konca
meseca aprila 2017 pojasnijo situacijo glede obnovitve ceste, ki ogroža varnost najprej vsem otrokom in
ostalim udeležencem v prometu.

Naprej poudarjajo, da so razmere – sploh v slabem vremenu – katastrofalne. Učenci iz V. Brusnic, ki
vsakodnevno v šolo prihajajo peš, se izogibajo pešpoti skozi Brusnice. V šolo prihajajo po stranskih poteh,
ker se ne počutijo varne.
SKLEP: Krajani pozivamo župana, da nam pojasni situacijo ter obrazloži zavlačevanje sanacije
ceste.
Medle.: je opomnil, kako je z sanacijo ceste v Izvirke.

K točki 7
SKLEP: Krajani so predstavljeni plan dela po razpravi in z nekaj predlogi podprli.

K točki 8
Zbora krajanov se je na povabilo odzval direktor CEROD-a, g. Albin Kregar ter pojasnil aktivnosti v
zvezi s Cerodom.
Razprava:
Golob M.: Kaj pomeni stabilizacija odpadkov?
Odgovor je posredoval g. Albin Kregar:
Berkopec A: Potrebno bi bilo spremeniti taktiko zaostrovanja z zaporo ceste.
Medle: Ali ima CEROD urejeno dovoljenje o gradnji za mehansko obdelavo odpadkov?
g. Kregar: Določena dovoljenja so bila pridobljena.
Na predlog krajana o sežigalnici je g. Kregar odgovoril, da le-ta ni smiselna.

K točki 9
Predsednik je še podrobneje predstavil nekatere dejavnosti na lokalni ravni.
a) Sanacija ceste od cerkve do konca vasi (proti Gabrju)
- S strani direkcije je prišla odločitev, da se pričnejo dela od konca vasi proti cerkvi. Ker ni
bil urejen še odkup zemljišča, se žal dela niso sploh pričela.
- Vodovodna skupnost noče pristopiti k projektu (ureditev stoletnih voda v potoku)
- MO Novo mesto se je kljub temu odločila, da bi dela pričeli z nasprotne smeri (od cerkve
proti koncu vasi)
b) Krožišče pri Vovkotu na Ratežu
-

Izdelan je novi projekt, ki ponuja nekoliko drugačne rešitve (prestavitev AP)

-

v letu 2017 je predvideno 60.000,00 sredstev za odkupe zemljišč. Če bo prišlo do
realizacije odkupov, bi z deli lahko hitro pričeli.

S strani prisotnih krajanov je bila podana pripomba, da bi morali na zboru krajanov prisostvovati tudi
občinski svetniki, ki prihajajo iz KS Brusnice.
Brulc: Je pripomnil, da bi se v zapisnik zapisalo, koliko krajanov je prisotnih na zboru krajanov po vaseh.
To naj bi bil eden od ključev delitve oz. planiranja del v pristojnosti KS.
Mikolič:Kako je s signalom za mobilno telefonijo v Brusnicah? Obrazložitev je podal g. Bojanc.
Jaklič: Se je zahvalil za sredstva, ki jih je KS Brusnice namenila društvau upokojencev v preteklih letih.
Hkrati pa je pripomnil, da naj bo ključ razdelitve v prihodnje primernejši.
Na zboru je bilo prisotnih 16 krajanov in 4 člani sveta KS Brusnice.
Zbor je bil zaključen ob 11.00.
Zapisnikarica:
Zdenka Kranjc
Overovatelja:
Marjan Šalehar ______________________
Alojz Berkopec ____________________

Predsednik delovnega predsedstva:
Anton Luzar

