Krajevna skupnost Dolnje Brezovo
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313 – 0008/2018

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila 28. marca, ob 17.30 uri,
v prostorih KS Dolnje Brezovo, Glavni trg 19 a.
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Sonja Drugovič, Stojan Žulič.
Ostali prisotni: Mirko Slemenšek
Odsotni: Tanja Rantah (opr.)
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Franc Slemenšek, predsednik sveta KS Dolnje Brezovo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 2. redne seje
Ob začetku seje so bili prisotni vsi člani sveta KS Dolnje Brezovo. Svet KS Dolnje Brezovo je
bil sklepčen.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne, 25.1.2019,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018,
4. Razno.

Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne, 25.1.2019
Predsedujoči povzame sklepe zapisnika 2. redne seje in predstavi izvedene realizacije.
- propusti so izvedeni.
- ureditev vodotoka od Kozinc Jožeta nad Perca do ograje, projekt je narejen, Ministrstvo za
okolje in prostor, Direkcija za vode je zagotovila realizacijo ureditve,
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- postavitev ekološkega otoka na Volavcih (predvideno do 1. maja 2019),
- postavitev dveh novih avtobusnih postaj (Občina Sevnica) – predvidno vzporedno pri
realizacije preplastitve državne ceste proti Blanci,
- pridobljen račun za zimsko službo,
- sanacija cestišča proti Volavcem (izdelava plombe); ko bodo znani potencialni izvajalci, se
pričnejo aktivnosti za izvedbo.
- postavitev zaščitne ograje na cesti proti Volavcem. Izveden ogled s predstavnikom
komunalnega podjetja Sevnica. Ugotovljeno je, da zaščitna ograja, ki ne bi segala v cestno
telo, ne ovira smetarskih vozil. Potrebno bi bilo izvesti približno 200 m zaščite; pridobi se
ponudba izvajalca – koncesionarja in dogovor z občino o realizaciji (KS – občina –
Komunala).
- ureditev križišča (priključek za Volavce); izvedena je postavitev ogledal za večjo
preglednost križišča.
Razprave ni.
Sklep:
Zapisnik 2. redne seje je soglasno potrjen in bo v takšni obliki objavljen na spletni strani
Občine Sevnica, podstran Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik predstavi realizacijo v letu 2018, ki
znaša na prihodkovni strani 4.605,62 EUR, na odhodkovni strani pa 3.853,89 EUR. Na
poslovnem računu je 31.12.2018 stanje sredstev 3.143,51 EUR.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 3. redni seji dne, 28.3.2019
seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo za leto
2018 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 4
Razno
Pri točki razno je povabljeni g. Mirko Slemenšek, ki je člane sveta seznanil s tematiko in
aktivnostmi okrog izdelave Hidrološke študije vpliva HE Blanca na stanovanjske hiše v
Dolnjem Brezovem.
V razpravi, kjer so sodelovali vsi prisotni člani sveta je zaznati, da podtalnica po izgradnji HE
negativno deluje na obstoječe objekte.
Sklep:
Za realizacijo zahteve svet sprejme sklep, da se v razprave o tej problematiki vključi g.
Slemenšek Mirka, ki je od samega začetka seznanjen s to zahtevo KS iz časa prvega
mandata in ima obstoječo dokumentacijo (dopise, sklepe). KS organizira čimprejšnji
sestanek pri direktorju občinske uprave, ki je bil s problemom seznanjen.
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Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo in podajajo pobudo za določitev praznika krajevne
skupnosti. Po realizaciji projekta – izgradnja igrišča na Dolnjem Brezovem in preplastitvi
državne ceste proti Blanci, se predvidi organiziran dogodek druženja krajanov.

Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo

Zapisala:
Marjetka Flisek
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