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Številka: 0313-0008/2018
ZAPI S NI K
1. redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila 14. 12. 2018, ob 14.30 uri, v sejni sobi
KS Dolnje Brezovo (Glavni trg 19a)
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Sonja Drugovič, Stojan Žulič
ODSOTNI ČLANI SVETA:
Tanja Rantah, opr.
OSTALI PRISOTNI:
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Mirt Alenka,
vodja splošne službe; Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti;
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Franc Slemenšek
DNEVNI RED:
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Dolnje Brezovo
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
9. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta ob
izvolitvi v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost delovanja krajevne skupnosti kot
ožje enote lokalne skupnosti. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani
za reševanje lokalnih potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom. V nadaljevanju
poudari, da se bodo zaradi transparentnosti in lažjega pisanje zapisnikov vse seje svetov
krajevnih skupnosti snemale Magnetografi bodo arhivirani tudi zaradi morebitnih nejasnosti
povedanih na sejah. Javno se ne objavljajo.
Ad 2
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
Alenka Mirt ugotovi, da so ob začetku seje prisotni 4 novoizvoljeni člani sveta krajevne
skupnosti izmed 5 izvoljenih.
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.
Prisotni: 4 člani sveta
vseh članov: 5
Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi
najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti.

Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s
15.b členom ZLS Franc Slemenšek.
Župan povabi predsedujočega, da nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Dolnje Brezovo
Predsedujoči povabi Alenko Mirt, članico OVK, da predstavi poročilo o izidih volitev v svet
krajevne skupnosti. Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s
poročilom.
Alenka Mirt pove, da so 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili
člani sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo. V 1 volilni enoti je bilo izvoljenih 5 članov
sveta. Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne
komisije glede izida volitev v svet KS Dolnje Brezovo ni bilo.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoča predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov
sveta krajevne skupnosti.
Izid glasovanja 4 za, 0 proti (prisotni 4)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoči pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d.r. S tem dejanjem se
vloga te komisije izčrpa. Poslovnik določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član
sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. Komisija mora izmed članov imenovati poročevalca, ki bo svetu KS predstavil
poročilo.
Predsedujoči predlaga, da člani sveta podajo predloge za tri člane komisije.
Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Nika Marn, Sonjo Drugovič in Stojana
Žuliča.
Predsedujoči poda predloge na glasovanje:
- predlog: Niko Marn
4 za, 0 proti (prisotni 4)
- predlog: Sonja Drugovič
4 za, 0 proti (prisotni 4)
- predlog: Stojan Žulič
4 za, 0 proti (prisotni 4)
Predsedujoči ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Niko
Marn, Sonja Drugovič, Stojan Žulič.

Ad 5
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Predsedujoči ugotavlja, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Prosi poročevalca, Stojana Žuliča, da
predstavi poročilo.
Poročevalec komisije za potrditev mandatov, Stojan Žulič, poda naslednje poročilo.
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje
poročilo:
1. Na lokalnih volitvah 18.10.2018 je bilo v svet KS Dolnje Brezovo izvoljenih 5 članov. V
svet KS se voli 5 članov sveta.
2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 5 članov sveta.
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev
članov sveta ni bilo.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoči predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 5 izvoljenih članov sveta.
SKLEP:
Svet KS je potrdil mandate vseh 5 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni
na volitvah, 18. novembra 2018.
Izid glasovanja 4 za, 0 proti (prisotni 4)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotovi, da
je svet konstituiran.
Ad 6
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoči pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta. Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Predlog za predsednika in
podpredsednika sveta lahko poda vsak član sveta.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS.
Sonja Drugovič predlaga za predsednika sveta Franca Slemenška.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za predsednika sveta KS:
- predlog: Franc Slemenšek
4 za, 0 proti (prisotnih 4)
SKLEP:
Za predsednika sveta je izvoljen Franc Slemenšek.
Izid glasovanja 4 za, 0 proti (prisotnih 4)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.
Franc Slemenšek predlaga za podpredsednika sveta Nika Marna.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednika sveta KS:

- predlog: Niko Marn

4 za, 0 proti (prisotnih 4)

SKLEP:
Za podpredsednika sveta je izvoljen Niko Marn.
Izid glasovanja 4 za, 0 proti (prisotnih 4)
Sklep je sprejet.
Predsednik Franc Slemenšek za zahvali za izkazano zaupanje.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
Župan pove, da je sodelovanje občine s krajevno skupnostjo velikega pomena, saj je območje
občine Sevnica preveliko, da bi se vse zadeve urejale preko občinske uprave. Za dobro
medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter pretok informacij in usklajeno sodelovanje
krajevne skupnosti in občine. Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci
udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike,
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Župan predstavi aktivnosti in naloge, ki se nanašajo na delovanje Krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo:
- upravno poslovanje skladno z uredbo, vhodna in izhodna pošta; (zagotovljena
transparentnost);
- finančno poslovanje (izdajanje naročilnic takoj iz cadisa, tekoče evidentiranje pogodb);
računovodstvo je organizirano preko Občine Sevnica.
- javna naročila (skrb Občine Sevnica)
- vzdrževanje cest (tekoče, zimsko) – vzdrževanje javnih poti; Ker je javnih poti v KS Dolnje
Brezovo zelo malo, se prosi člane sveta za pomoč pri zagovarjanju stališča kraja pri
realiziranju projektov, ki se financirajo bodisi iz državnega ali občinskega proračuna.
- kanalizacija; se rešuje, nadgrajuje, sprotno je potekalo usklajevanje z Direkcijo za vodo;
eden od izzivov bo delovanje same čistilne naprave.
- vodooskrba (dolgoročno je razmišljati o povezavi s Komunalo Sevnica); v KS Dolnje Brezovo
se vodooskrba vrši preko dveh vodovodnih sistemov. Ker je potrebno bedeti nad
zagotavljanjem kvalitete pitne vode in zadostnosti vode, je na dolgi rok smiselna povezava
sistemov brez ukinitve vodnega vira.
- pokopališka dejavnost (uskladitev odloka z zakonodajo); urejena na drugih pokopališčih.
- obvezne naloge Občine Sevnica so na področju KS Dolnje Brezovo primerno urejene in je s
tem zagotovljena kvaliteta bivanja krajanov (šolstvo, predšolsko varstvo, šolski prevozi,….)
- v prihodnosti bo potrebno slediti projektom, ki izhajajo še iz časa gradnja hidroelektrarn
(športne površine). Ureditev se bo izvedla ob Savi in bo služila kot vaški družabni prostor.
- uredba o plovbi; v prihodnosti se predvideva ureditev pomola.
- Kjer so bile prodane parcele, se bodo pričele gradnje. Pomembna ureditev varne pešpoti
(pomembnost pridobivanja soglasij)

Ad 8
Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2015
Krajevne skupnosti morajo predloge finančnih načrtov za leto 2019 izvesti najkasneje do
konca leta 2018. 30. januarja 2019 se bo na redni seji občinskega sveta obravnaval osnutek
proračuna za leto 2019. Predlog proračuna bo obravnavan na seji občinskega sveta, ki je
predvidena v februarju 2019. Krajevne skupnosti takrat upoštevajo na odhodkovni strani tudi
sredstva, ki bodo ostala na računu 31.12.2018.

Predsednik članom sveta pove, da bo KS Dolnje Brezovo po sklepu o višini kvote za
financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica za leto 2019 prejela 4.561,58 EUR. Na
računu KS Dolnje Brezovo bo na koncu leta ostalo 3.143,51 EUR.
Ad 9
Razno
Predsednik županu čestita za njegovo polno izpolnitev in verjame, da bo kvaliteta sodelovanja
ostala na zastavljeni ravni.
Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da je prva
konstitutivna seja formalne narave, ki pa mora biti izpeljana skladno z veljavno zakonodajo, da
se svet krajevne skupnost konstituira in lahko prične z delovanjem. Verjame, da so splošne
usmeritve dela pozitivne, in da se bodo cilji uresničevali v dobrem sodelovanju tako članov
sveta KS, zaposlenimi na občinski upravi in krajani. Cilje je potrebno uresničevati skladno z
zakonodajo in pri tem poskušati upoštevati krajevne značilnosti. Predsednik je tisti, ki je
odgovoren za pravočasen prenos pravih informacij do posameznih strokovnih služb. Člane
sveta prosi za strpno sodelovanje zaradi dejstva, da v kratkem roku ni mogoče realizirati vseh
potrebnih aktivnosti. V KS Dolnje Brezovo je potrebno pri realizaciji zastavljenih investicij
sodelovati tudi z drugimi deležniki v prostoru (Direkcija za ceste, Direkcija za vode, Agencija
za okolje, Infra,…) Na strani sveta KS je smiselno sestaviti spisek prioritetnih investicij oz.
programov, ki se s skupnim sodelovanjem postopoma realizirajo v okviru predpisane
zakonodaje. Velikega pomena so tudi ureditve pravno lastniških razmerij. Direktor pove, da je
zaradi pozno izvedenih volitev za prvo tromesečje leta 2019 sprejet sklep o začasnem
financiranju (v prvem tromesečju leta so sredstva zagotovljena samo za tekoče delovanje,
investicijsko ni predvideno). Po sprejetju proračuna Občine Sevnica, katerega del so tudi
finančni načrti krajevnih skupnosti, bodo sredstva razpoložljiva tudi za investicijski del
aktivnosti. Na eni izmed naslednjih sej sveta KS se s strani Občine Sevnica članom sveta
predstavijo planirane investicije v letu 2019.
S strani Občine Sevnica, komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, je podan
poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora, komisij in odborov
občinskega sveta, nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica in
Občinske volilne komisije. Predlogi se zbirajo do vključno srede, 19. decembra 2018.
Alenka Mirt člane sveta pozove k oddaji obrazcev za obdelavo osebnih podatkov in obrazcev
za izplačilo sejnin.
V nadaljevanju poteka razprava o ureditvi športnih površin, ureditvi ceste in potoka.
Razpravljajo predsednik, župan in direktor. Za izdelavo geodetskega načrta je že bilo izdano
naročilo. Za ureditev vodotoka je bil izveden terenski ogled VGP, določene ureditve,
manjkajoče se predvidevajo še v prihodnosti.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Franc Slemenšek
Predsednik Sveta KS Dolnje Brezovo

