ZAPISNIK REDNE SEJE KS CENTER NOVO MESTO
ki je potekala v četrtek, 8. novembra 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v
Novem mestu.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika predhodne seje KS Center
2. Poročilo o stanju in razprava o projektih v okviru Programov krajevnih skupnosti v
Mestne občine Novo mesto v letu 2018
3. Razprava o prometu v KS Center po prenovi mestnega jedra.
4. Izvedba delavnice Izdelava okrasja (24. novembra 2018).
5. Preglede finančnega poslovanja v letu 2018.
6. Evalvacija in razprava o mandatu sveta KS Center 2014 – 2018.
7. Razno
Prisotnost: na seji so bili prisotni Luka Blažič, Ana Granda Jakše, Stojan Luzar, Jana
Murgelj, Cvetka Potočar in Matija Škof
Opravičeno odsotni: Jurij Kobe
Seja je bila sklepčna.
K 1. točki: Potrditev dnevnega reda
Luka Blažič je opozoril, da v dnevnem redu ni predviden pregled realizacije sklepov in naj
se le ta objavi v zapisniku seje pod prvo točko. Na prihodnjih sejah bo pregled realizacije
sklepov posebna točka dnevnega reda.
Pregled sklepov prejšnje seje:
K 1. točki: Potrditev dnevnega reda
SKLEP: Dnevnemu redu se doda 9. točka – pregled poslovanja v letu 2017.
K 2. točki: Potrditev zapisnika predhodne seje KS Center ter pregled realizacije sklepov
SKLEP: Zapisnik je bil soglasno potrjen.
K 3. točki: Pregled in razprava o projektih v okviru Programov krajevnih skupnosti v
Mestne občine Novo mesto v letu 2018
SKLEP: Za realizacijo posameznih projektov so odgovorni: 2. faza Skritega parka - Matija
Škof; Staycation – Luka Blažič; Postavitev »igral« za odrsale - projekt koordinira KS
Drska; Pitniki - Ana Granda Jakše; Info table – Matija Škof; Ureditev zelenice na Jerebovi
ulici - Luka Blažič.
K 4. točki: Razprava o Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 in
priprava morebitnih pripomb in predlogov.
SKLEP: Svet KS Center uradnih predlogov in pobud na Strategijo razvoja Mestne občine
Novo mesto do leta 2030 ne bo podal.
K 5. točki: Izvedba čistilne akcije v KS Center
SKLEP: KS Center Novo mesto čistilne akcije ne bo organizirala samostojno, temveč le na
pobudo MONM.
K 6. točki: Sodelovanje pri Igrah krajevnih skupnosti MONM.
SKLEP: Matija Škof pri organizatorju preveri, če lahko dobimo plakate, ki jih bomo
izobesili na plakatna mesta.
K 7. točki: Razprava o izdaji biltena KS Center.
SKLEP: Uredništvo biltena bi predali zunanjemu uredniku z izkšnjami. Urednika svet
izbere in potrdi do 1. 5. 2018.
K 8. točki: Pregled tekoče problematike na pobudo članov sveta in drugih prisotnih.
ČLANI NISO SPREJELI SKLEPA.
K 9. točki:
Pregled poslovanja KS Center Novo mesto.
SKLEP: Svet je potrdil pregled poslovanja za leto 2017.
K 10. točki: Razno
ČLANI NISO SPREJELI SKLEPA.

Sklep: Predvideni dnevni red je bil soglasno potrjen. Na prihodnjih sejah po posebna
točka dnevnega reda pregled realizacije sklepov. Vsi sklepi prejšnje seje so bili
realizirani.
K 2. točki: Poročilo o stanju in razprava o projektih v okviru Programov krajevnih
skupnosti v Mestne občine Novo mesto v letu 2018
Matija škof je predstavil stanje na projektih, ki so se izvedli oz. so v teku v okviru
programov KS:
-

-

Skriti park na Vrhovčevi ulici – dela bodo predvidoma zaključena 14. 11. 2018.
Gibalna orodja pri TUŠ, kjer naj bi bila KS center partner z mestnimi KS-ji se
prestavlja na naslednje leto.
Park EU in Staycation – v projektu ni bil predviden koš za smeti, le ta se bo
postavil naknadno.
Pitnik v parku EU – gradbena dela so dokončana, pitnik bo postavljen do 18. 11.
2018Postavitev informacijskih tabel se zaradi zapletov s pridobitvijo soglasja s strani
ZVKDNM letos projekta ne bomo uspeli izvesti. Projekt bomo izvedli v prihodnjem
letu.
Zelenica Jerebova je urejena. V prihodnosti bi razmislili o zamenjavi grmičevja z
drugim zelenjem.

Sklep: Projekt informacijskih tabel se prenese v naslednje leto. Ponovna prijava ni
potrebna, saj je bila za omenjeni projekt že izdana naročilnica.
K 3. točki: Razprava o prometu v KS Center po prenovi mestnega jedra.
Matija Škof je poudaril, da v zvezi z reševanjem urejanja prometnih zadev občina
neodzivna na naše pobude in predloge. S strani občine mora priti do sprememb, saj
praktično ni mogoče rešiti niti ene stvari - odprte zadeve in pobude s strani KS Center so
stare tudi že več kot eno leto. Cvetka Potočar je člane sveta ponovno seznanila s
problematiko neupoštevanja prometne signalizacije ter vožnji po Šolski ulici.
Sklep: K 3. točki člani sveta niso sprejeli nobenega sklepa.
K 4. točki: Izvedba delavnice izdelava okrasja – 24. novembra 2018.
Pripravljalni sestanek za delavnico bo v 12. 11. 2018. Vodja delavnice je predlagala, da
se letos delavnica izvede teden kasneje in sicer v soboto, 1. decembra. Matija Škof pri
tem poudari, da ta projekt zahteva izreden angažma Zavoda za gozdove, ki priskrbi veje
jelke in podjetja Trata, ki omogoči prevoz. Izvedba delavnice pa praktično ne bi bil
mogoča brez pomoči prof. Andreje Bartolj Bele in Srednje šole za gostinstvo in turizem.
Sklep: Člani sveta bodo obveščeni o datumu izvedbe delavnice.
K 5. točki: Preglede finančnega poslovanja v letu 2018.
Ana Granda Jakše je predstavila pregled finančnega poslovanja v letu 2018.
V letu 2018 (na dan seje) so prihodki iz naslova rednega delovanja in ene donacije (50 €)
znašali 4216,28 €.
V istem obdobju so odhodki znašali 7200,19 €.

Odhodki po kategorijah:
Časopis
Gostinstvo (otvoritev vrta, gostišče,…)

1187,3
431,46

Igrala (sofinanciranje igral OŠ Center, gol
park EU)
Košnja
Košnja Skriti park in pasji park
APT
Igre KS

1631,14
664,35
457,13
90,00
56,00

Piknik (gostinstvo in Kajak kanu)
Pošta in administracija (pošta, Medic,
Cvetličarna)
Projekti KS

590,00

Provizije
Skupaj

1,51
7200,19

863,46
1227,84

Do 24. novembra bo potrebno oddati zahtevek za povračilo stroškov košnje ter zahtevek
za izplačilo 50% sredstev iz naslova rednega delovanja. Prav tako še niso bili izstavljeni
računi za projekte KS in sicer za postavitev pitnika, ureditve zelenice na Jerebovi ulici ter
dokončanje ureditve v Skritem parku. Predvideni stroški za omenjene postavke bodo
znašali še dodatnih 3700,00 €.
Sklep: K 5. točki člani sveta niso sprejeli nobenega sklepa.
K 6. točki: Evalvacija in razprava o mandatu Sveta KS Center 2014 – 2018.
Člani so predstavili svojo oceno preteklega mandatnega obdobja. Predsednik Matija Škof
se je zahvalil Jani Murgelj, ki končuje z delom svetnice za njen prispevek pri delovanju
sveta KS Center.
Sklep: K 6. točki člani sveta niso sprejeli nobenega sklepa.
K 7. točki: Razno
Glede na to, da so se člani sveta zadnjič srečali v tej sestavi, je Ana Granda Jakše
predlagala, da se trenutni zapisnik potrdi dopisno, realizacijo sklepov pa bodo člani
obravnavali na prvi redni seji v novi sestavi.
Sklep: Zapisnik seje bodo člani potrdili dopisno po elektronski pošti
Zapisala:
Matija Škof
Ana Granda Jakše
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center
Matija Škof
Novem mestu, dne 15. 11. 2018

