Številka: 031-0004/2020
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 30. aprila, 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 5. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne, 17.9.2019,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019,
5. Razno.
Predsednik pove, da se dnevni red preštevilči, ker se je župan, ki bi predstavil 3. točko
dnevnega reda, opravičil. Med člani sveta razprave ni.
Sprejet dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne, 17.9.2019,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019,
5. Razno.

Sklep:
Člani sveta potrdijo dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne, 17.9.2019
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi sprejete
sklepe ter poda zapisnik v razpravo.
Predsednik vezano na sklep št. 1 iz 2. točke zapisnika 4. redne seje pove, da g. Mirko
Slemenšek ni žel prevzeti dokumentacije Poročilo o vplivu na kozolec Drugovič in Monitoring
pezi metrov na območju Dolnjega Brezovega za leto 2016, 2017 in 2018. Tako se en izvod
poročila hrani na sedežu KS, en izvod pa pri predsedniku doma.
Predsednik predstavi informacijo krajanov glede obvestila občanom o pričetku popisa škode
po neurju med 24. in 26. avgustom 2019. Le-ti so razočarani nad samo izvedbo postopka
popisa.
Tudi v nadaljevanju aktivnosti sveta KS Dolnje Brezovo, je potrebno spremljati in dogovarjati
naloge glede pretočnosti Kolarjevega grabna.
Otvoritev izgraditve športnega igrišča je bila zelo odmevna. Glede načina upravljanja le-tega
še ni dokončno urejena. Predlog predsednika na 4. redni seji je bil, 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.
Sklep:
Zapisnik 4. redne seje z dne 17.9.2019 je soglasno potrjen 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
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019
Člani sveta so gradivo prejeli na svoje elektronske naslove in sicer tabelarični prikaz
prihodkov in odhodkov v letu 2019, vsebinsko obrazložitev odhodkov in Poslovno poročilo za
leto 2019. Poslovno poročilo izkazuje, da je bilo v letu 2019 realiziranih prihodkov v znesku
4.561,58 EUR (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in investicije).
Odhodkovna stran znaša 7.372,96 EUR-OV. Presežek odhodkov na prihodki v višini
2.811,38 EUR bo znižal poslovni sklad. Stanje na računu KS Dolnje Brezovo na dan
31.12.2019 znaša 332,13 EUR.
Predsednik poda gradivo v razpravo. Razprave ni
Sklep:
Svet krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 5. redni seji dne, 30.4.2020
seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Ad 4
Razno
Predsednik članom sveta predstavi idejno zasnovo lesene nadstrešnice, ki bi se postavila
nad obstoječim mobilnim kontejnerjem za shranjevanje pripomočkov za rekreacijo pri
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športnem igrišču. Ocenjena vrednost je cca 6.000,00 EUR. Investicijo bi bilo smiselno
realizirati s pomočjo morebitnih donatorjev. Vsi člani sveta se s pobudo strinjajo.
V partcipativnem proračunu Občine Sevnica je za območje KS Dolnje Brezovo je predvidena
dobava objemk z držali za zastave na drogovih javne razsvetljave, postavitev parkovne
opreme ob Savi, postavitev klopi ob sprehajalni poti Dolnje Brezovo. Člani sveta bodo
pridobili ponudbe za dobavo ustreznih klopi, ki jih bodo predstavili strokovnim službam
Občine Sevnica. Vsi člani sveta so mnenja, da so tipi klopi, ki so postavljeni ob otroških
igralih primerni tudi za nadaljnje postavitve.
Niko Marn poda pobudo, da bi se cesta, ki vozi do naselje Volavce uredila s protiprašno
zaščito, saj trenutni promet do gradbišč poteka po makadamski cesti, kar povzroča
zaprašenost obstoječih objektov. Po razpravi se vsi člani sveta strinjajo s pobudo.
Sklep:
Svet krajevne skupnosti Dolnje Brezovo predlaga, da se cesta, ki vodi do novega
naselja Volavce, opremi z vso potrebno infrastrukturo in grobo asfaltira.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Stojan Žulič poda pobudo za postavitev gasilne omarice.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 17.41 uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek
Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo
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