Številka: 0313-0008/2018
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 17. septembra, ob 17.00 uri v prostorih KS Dolnje Brezovo,
Glavni trg 19 a
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Stojan Žulič, Tanja Rantah, Sonja Drugovič.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Franc Slemenšek predsednik sveta KS Dolnje Brezovo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta KS Dolnje Brezovo. Svet KS Dolnje Brezovo
je bil sklepčen.
Predsedujoči člane sveta ter prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter
potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne, 28.3.2019,
3. Obravnava finančnega načrta za leto 2020,
4. Plan aktivnosti za 2020,
5. Razno
Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta potrdijo dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta z dne 28.3.2019
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi sprejete
sklepe ter poda zapisnik v razpravo.
Predsednik vezano na sklep iz 4. točke zapisnika 3. redne seje predstavi aktivnosti in prejeta
poročila na tematiko vpliva podtalnice po izgradnji hidroelektrarne. Na Občini Sevnica je
potekal sestanek, kjer so bili udeleženi predstavniki občinske uprave, podjetja Infra d.o.o. in
KS Dolnje Brezovo. Dne, 5.9.201 je Občina Sevnica nas sedež KS posredovala dva poročila,
ki jih je Občina Sevnica prejela s strani podjetja Infra d.o.o., in sicer Poročilo o vplivu na
kozolec Drugovič in Monitoring pezi metrov na območju Dolnjega Brezovega za leto 2016,
2017 in 2018.
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Meritve so pokazale, da je gibanje nivoja podtalnice skladno s pričakovanji in projektno
dokumentacijo. Ugotovljeno je tudi, da podtalnica nima dodatnih negativnih vpliv na kozolec
Drugovič.
Med člani je potekala razprava glede omenjenih vplivov. Glede opaženega stanja na trenu so
člani sveta mnenja, da je stabilnost kozolcev ogrožena, zato podajajo pobudo, da krajevna
skupnost kot organizacija nastopi kot pobudnica za pomoč pri sanaciji poškodovanih
kozolcev.
Sklep 1:
Člani sveta KS Dolnje Brezovo sprejmejo sklep, da se dokumentacija Poročilo o vplivu
na kozolec Drugovič in Monitoring pezi metrov na območju Dolnjega Brezovega za
leto 2016, 2017 in 2018 preda v pogled Mirku Slemenšku, kateremu so bila podana
pooblastila za urejanje zadev okrog aktivnosti vpliva podtalanice na objekte v kraju.
Originalna dokumentacija se hrani v arhivu KS Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Predsednik opozori, da je potrebno na zapisnik 3. redne seje popravite zadnji odstavek, drugi
stavek, in sicer: Po realizaciji projekta izgradnja igrišča na Dolnjem Brezovem in preplastitvi
ceste pri čistilni napravi (Žnidarič – čistilna naprava) se previdi organiziran dogodek druženja
krajanov.
Sklep 2:
Člani sveta potrdijo dopolnjen zapisnik 3. redne seje z dne 28.3.2019 in bo v takšni
obliki objavljen na spletni strani Občine Sevnica, podstran Krajevna skupnost Dolnje
Brezovo.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Ad 3
Obravnava finančnega načrta za leto 2020
Gradivo osnutka finančnega načrta za leto 2020 so člani sveta prejeli skupaj z gradivom na
svoje elektronske naslove. Po sklepu o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti
Občine Sevnica za leto 2020 KS Dolnje Brezovo prejme 4.296,90 EUR. Sredstva so po
posameznih postavkah razporejena za tekoče delovanje in investicijski del. V letu 2020 se na
postavki 18095 Objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa – KS Dolnje Brezovo na
kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav rezervira 1.500 EUR sredstev za nakup
rekvizitov, ki se postavijo na novozgrajeno igrišče. V primeru prihranka sredstev iz leta 2019
je planirana asfaltacija javni poti v izmeri 300 m2 od Kozinca do Perca. Cesta na Volavce je
potrebna rednega vzdrževanja s krpanjem udarnih jam.
Sklep:
Svet KS Dolnje Brezovo se je na svoji 4. redni seji dne, 17.9.2019 seznanil s predlogom
finančnega načrta za leto 2020 in predlaga Občinskemu sveta, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Predsednik pri tej točki članom sveta predstavi tudi trenutno finančno stanje. Stanje na
podračunu na dan 16.9.2019 znaša 6.494,38 EUR. V stanju obveznosti do dobaviteljev je
račun Gradbeništva in trgovina Jože Baznik s.p., ki je izvajal pometanje ceste po neurju. Za
sanacijo propusta po neurju dne 24.8.2019 je bila Alojzu Raku s.p. izdana naročilnica v
vrednosti 3.065,23 EUR brez DDV, skupaj z DDV 3739,60.V kolikor bodo razpoložljiva
sredstva še dopuščala, se nabavijo tudi klopi za igrišče. KS Dolnje Brezovo je prispevala tudi
dva kamiona peska na cesti od Perca naprej, ker ga je po neurju veliko odneslo.
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Ad 4
Plan aktivnosti za 2020
Pri točki razpravljajo vsi prisotni člani sveta, ki sprejemajo predloge, da se v letu 2020
nabavijo rekviziti za igrišče, asfaltira cesta od Kozinca do Perca ter uredi cesta na Volavce.
KS Dolnje Brezovo mora še vedno aktivno delovati skupaj z Direkcijo za vode pri aktivnostih
okrog pretočnosti Kolarjevega grabna.

Ad 5
Razno
Predsednik člane sveta seznani, da je prejel Obvestilo občanom o pričetku popisa škode po
neurju med 24. in 26. avgustom 2019. Škoda se lahko prijavi v času od 17.9. do 27.9.2019
na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica. Škoda se bo popisovala na
terenu od 23. do 27. septembra 2019.
Sklep:
Člani sveta KS Dolnje Brezovo sprejmejo sklep, da se obvestilo poda na oglasno
desko. Prizadetim krajanom se obvestilo dostavi osebno ali pošlje po pošti.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
V nadaljevanj je med člani sveta potekala razprava glede pretočnosti Kolarjevega grabna.
Velika škoda nastaja že zaradi krajanov, ki upravljajo s svojimi kmetijskimi površinami, saj je
večkrat opaženo, da lastniki zemljišč ne počistijo vejevja, ki so pogost razlog za nepretočnost
potoka ob večjih neurjih. S podjetjem Infra d.o.o. se bo potrebno konkretno dogovoriti kako
se bo terminsko čistil akumulacijski bazen.
V dokončevanju je izgradnja športnega igrišča. Člani sveta razpravljajo o načinu upravljanja
le-tega. Predsednik predlaga, da se v kraju ustanovi športno kulturno društvo, ki bi prevzelo
skrb za delovanje in urejenost igrišča po predhodno izdelanem pravilniku o načinu uporabe
športnih površin. Predsednik se bo posvetoval s svetovalko župana glede načina
organiziranja dogodka, ko se bo igrišče uradno predalo svojemu namenu (vabila, proslava,
pogostitev, glasba,…). Ker igrišče nima predvidenih tribun, potekajo pogovori o načinu
postavitve klopi. Podana je bila tudi ideja za postavitev pametnih klopi, katerih postavitev pa
najverjetneje ni možna, saj ni postavljene ustrezne električne infrastrukture. Na igrišče bo
potrebno postaviti tablo, da se le-to uporablja na lastno odgovornost.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 18.03 uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo
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