Številka: 031-0004/2020
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 29. septembra, ob 17.00 uri v prostorih KS Dolnje Brezovo,
Glavni trg 19 a
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Tanja Rantah, Sonja Drugovič.
Odsotni člani sveta:
Stojan Žulič.
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 so bili prisotni 4 člani 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 6. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne, 30.4.2020,
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021,
4. Razno.
Sklep:
Člani sveta potrdijo dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne, 30.4.2020
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi sprejete
sklepe ter poda zapisnik v razpravo.
Predsednik pove, da s strani države še ni podanih končnih rezultatov glede opravljenega
popisa škode po neurju med 24. in 26. avgustom 2019. Aktivnosti glede pretočnosti
Kolarjevega grabna je potrebno še naprej spremljati. Za ureditev struge je potrebno pridobiti
samo še eno soglasje lastnika zemljišča. Ostala soglasja so predana ustreznim službam
Direkcije za vode. O aktivnostih je obveščen tudi župan Občine Sevnica, ki je povedal, da bo
tudi Občina Sevnica v svoje programe uvedla postavko za urejanje vodotokov.
Glede aktivnosti o postavitvi lesene nadstrešnice nad obstoječim mobilnim kontejnerjem
predsednik pove, da je bila podana pobuda na Občino Sevnica v sklopu participativnega
proračuna. Pobuda ni bila sprejeta z obrazložitvijo: »Na območju, kjer je želja postaviti
nadstrešnico v izmeri 37 m2 je opredeljen državni prostorski načrt, kjer je za posege potrebno
pridobiti dovoljenje s strani upravljavca oz. Ministrstva za okolje in prostor. Prav tako je za
postavitev nadstrešnice potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje«.

Glede pobude, da bi se grobo asfaltirala cesta, ki vozi do naselja Volavce, je bi tudi negativen
odziv z obrazložitvijo: «Navedena pobuda se izloči, saj je realizacija že zagotovljena v
proračunu za leto 2020«.
KS Dolnje Brezovo je iz financiranja iz naslova participativnega proračuna za leto 2020 prejela
objemke z držali za zastave na drogovih ter parkovno opremo. 2 klopi sta se postavili nad
nasip ob Savi, ostale pa na športno igrišče. Na otroškem igrišču se je postavila miza.
Realizirati je nabavo treh svetilk (participativni proračun), katere KS postavi v lastni režiji.
Sklep:
Zapisnik 5. redne seje z dne 30.4.2020 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
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2021
Člani sveta so gradivo prejeli na svoje elektronske naslove in sicer tabelarični prikaz predloga
prihodkov in odhodkov za leto 2021. Po sklepu župana Občine Sevnica KS Dolnje Brezovo
prejme sredstva za izvajanje tekočih zadev v višini 964,27 EUR in za programe
investicijskega značaja v višini 3.474,63 EUR. Odhodkovni del je prikazan po posameznih
postavkah in kontih (tabela je priloga zapisnika).
Predsednik pove, da bo nekaj sredstev porabljenih za ureditev potoka in ploščadi. Ostale
aktivnosti se bodo prilagodile glede na razpoložljiva sredstva in realizacije iz naslova
participativnega proračuna.
Sklep:
Svet krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 6. redni seji dne, 28.9.2020
seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 4
Razno
Pod točko Ad 4 predsednik člane sveta seznani z rezultati projekta »SOBIVAM, SODELUJEM,
SOODLOČAM« - participativni proračun za leto 2021, ki se nanaša za območje KS Dolnje
Brezovo.
-Stojala za kolesa na igrišču (Dolnje Brezovo). Predlagajo se stojala, saj je novo igrišče
obiskano predvsem s strani otrok s kolesi.
• Opredelitev: DA
• Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo
v proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 800 EUR. Skupaj s
KS Dolnje Brezovo se določi lokacija postavitve in pridobi morebitna
potrebna soglasja lastnikov v primeru, da navedeno ne bo postavljeno
na javno dobro.
-Goli za mali nogomet (Dolnje Brezovo). Predlaga se nakup golov za mali nogomet, saj
ga je možno igrati.
• Opredelitev: DA
• Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo
v proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 1.000 EUR. Skupaj
s KS Dolnje Brezovo se določi lokacija postavitve in pridobi morebitna
potrebna soglasja lastnikov v primeru, da navedeno ne bo postavljeno
na javno dobro.

-Postavitev nadstrešnice na športni površini za druženje krajanov in prireditve
(Dolnje Brezovo). Predlaga se izgradnja nadstreška ob kontejnerju na igrišču, ki bi služil
druženju krajanov.
• Opredelitev: NE
• Utemeljitev opredelitve: Na območju, kjer je želja postaviti
nadstrešnico v izmeri 37 m2, je opredeljen državni prostorski načrt,
kjer je za posege potrebno pridobiti dovoljenje s strani upravljavca
oziroma Ministrstva za okolje in prostor. Prav tako je za postavitev
nadstrešnice potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
-Traktorska kosilnica za vzdrževanje površin okoli igrišča in igral (Dolnje Brezovo).
Ker se košnja okoli igral in igrišča premalokrat izvaja, se igral ne more uporabljati. Predlaga
se nakup traktorske kosilnice.
• Opredelitev: NE
• Utemeljitev opredelitve: Občina Sevnica ima preko Javnega podjetja
Komunala Sevnica d.o.o. sistemsko urejeno vzdrževanje javnih
površin na območju občine Sevnica. V primeru nakupa traktorske
kosilnice za navedeni namen pa bi nakup pomenil odmik od
ustaljenega in dogovorjenega urejanja.
Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo). Predlaga se
brušenje neenakomerno visokih položenih robnikov ob pločnikih na uvozih k hišam ter v
vas, saj motijo vožnjo gibalno oviranih oseb ter vozičkov.
• Opredelitev: DA
• Utemeljitev opredelitve: Navedeni pločniki se nahajajo ob državni cesti
R3-679. Izvedba pločnikov je bila izvedena na podlagi projektne
dokumentacije, katero je potrdila DRI. Pobuda je smiselna in se za njeno
realizacijo zagotovi sredstva v znesku 500 EUR.
Groba asfaltna preplastitev dela ceste (Dolnje Brezovo - Volavce). Predlaga se
asfaltiranje zaradi prahu. Ker se gradi novo naselje, se vozijo izvajalci gradbenih del in se je
povečal promet.
• Opredelitev: NE
• Utemeljitev opredelitve: Navedena pobuda se izloči, saj je realizacija že
zagotovljena v proračunu za leto 2020 in sicer v sklopu opremljanja
zemljišč.

Glede predstavljenih rezultatov participativnega proračuna in razprave se na pobudo članov
sveta sprejmejo naslednji sklepi:
Sklep št. 1:
S strani predstavnika Občine Sevnica, g. Kostevca in predstavnika javnega podjetja
Komunala d.o.o. je bil napravljen ogled za postavitev hidranta na Volavcah na koncu
predvidene lokacije (na koncu cevovoda). Ker zadeva ni bila realizirana, svet KS
podaja pobudo naj se zadeva takoj izvede. Po postavitvi hidranta pa bodo krajani KS
Dolnje Brezovo sami postavili nabavljeno hidrantno omarico z gasilskim orodjem.
Sklep št. 2:
Glede grobe asfaltne preplastitve ceste na Volavcih je smiselno da bi se izvedla že v
letu 2020, nujno pa je dokončati dela na propustih, da se prepreči zalitje obstoječih
objektov.
Sklep št. 3:
Krajani ugotavljamo, da se dogovorjene košnje igrišč in ostalih občinskih javnih
površin izvaja neredno, tako da površine ne služijo kvalitetno svojemu namenu.
Sklep št. 4:
Svet KS Dolnje Brezov predlaga, da se prehod za pešce umesti v proračun Občine
Sevnica za leto 2021 in mora biti zgrajen v tem obdobju.
Sklep št. 5:
KS Dolnje Brezovo daje ponovno pobudo, da se zadrževalnik za vode na Kolarjevem
grabnu vnese v programe Občine Sevnica napram Direkciji RS za vode.
Izid glasovanja za sklepe od št. 1-5: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklepi sprejeti.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 17.40 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo
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