Številka: 031-0004/2020
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 24. februarja, ob 17.00 uri v prostorih KS Dolnje Brezovo,
Glavni trg 19 a
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Stojan Žulič
Odsotni člani sveta:
Tanja Rantah, Sonja Drugovič (opr.)
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 3 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 7. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne, 28.9.2020,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020,
4. Razno.
Sklep:
Člani sveta potrdijo dnevni red.
Izid glasovanja: 3 za 0 proti (prisotnih 3).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne, 28.9.2020
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik poda zapisnik v
razpravo.
Predsednik pove, da je bil popis škode po neurju med 24. in 26. avgustom 2019 narejen.
Aktivnosti glede pretočnosti Kolarjevega grabna je potrebno še naprej spremljati. Za ureditev
dodatnega zadrževalnika vode in struge je potrebno pridobiti samo še eno soglasje lastnika
zemljišča.
Ker postavitev lesene nadstrešnice ni bila odobrena v sklopu participativnega proračuna, se
bo svet KS v drugi polovici proračunskega leta odločil ali bo le-to izvedel s sredstvi
zagotovljenimi v finančnem načrtu. V planu je tudi asfaltacija cest od Sinkoviča do Perca.
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Stojan Žulič predlaga postavitev varovalne ograje na škarpi (pod Kozincem). Lastniki se ne
strinjajo, ker se zmanjša manipulativni prostor prevozov lesa.
Cesta na Volavce je urejena z grobo asfaltacijo.
Hidrant je postavljen. Hidrantno omarico bodo krajani postavili v lastni režiji.
Glede košnje igrišč bo predsednik kontaktiral z ekipo za čiščenje javnih površin na Komunali
Sevnica.
Glede pobude na označitev prehoda za pešce predsednik pove, da so pridobljena vsa
potrebna soglasja. Potreben je samo še zaris talne označbe.
Od mostu do hiše je potrebno izdelati pogreznjeni robnik.
Za izgradnjo dodatnega zadrževalnika vode na Kolarjevem grabnu, je bil dogovor pri
županu, da bo organiziral sestanek z Direkcijo za vode na občini, kar pa še ni realizirano.

Sklep:
Zapisnik 6. redne seje z dne 28.9.2020 je soglasno potrjen in bo v takšni obliki
objavljen na spletni strani Občine Sevnica, podstran Krajevna skupnost Dolnje
Brezovo.
Izid glasovanja: 3 za 0 proti (prisotnih 3).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020
Člani sveta so gradivo prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi izkazane
prihodke in odhodke v letu 2021.
V letu 2020 so bila pridobljena donatorska sredstva gospodarske organizacije v znesku
500,00 EUR-ov za pomoč pri postavitvi nadstrešnice ob športnem igrišču. Skupni znesek
prejetih sredstev iz občinskega proračuna za leto 2020 je bil 4.296,90 EUR-ov in sicer: za
tekočo porabo 930,16 EUR-ov, ter za investicije 3.366,74 EUR-ov.
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV:
Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo
29 €
Na postavki je beležen strošek nakupa kartuše za tiskalnik. V letu 2020 ne beležimo stroškov
reprezentance, saj zaradi epidemiološke slike ni bilo mogoče realizirati nekaterih načrtovanih
dogodkov.
Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo
79 €
Na postavki so prikazani stroški plačila banki za vodenje poslovnega računa in nabava
betona za temelje klopi na sprehajalni poti na nasipu. (klopi smo pridobili iz naslova
participativnega proračuna Občine Sevnica). V letu 2020 ne beležimo stroškov
reprezentance, saj zaradi epidemiološke slike ni bilo mogoče realizirati nekaterih načrtovanih
dogodkov.
Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
993 €
V okviru vzdrževanja cest smo v letu 2020 izvedli sanacijo udora in tolmuna ter izdelavo
armiranobetonske plošče. Ostala sredstva se namensko prenesejo v leto 2021, saj je
predvidena izvedba aktivnosti asfaltacije na odseku Sinkovič - Perc ter izvedba nadstrešnice
na novo zgrajenem igrišču.
Objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa 281 €
Na otroškem igrišču je je izvedla a.b. plošča, ki predstavlja strošek v znesku 280,60 EUR.
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Na področju kanalizacijskega sistema Dolnje Brezovo in dodeljevanju sredstev društvom v
letu 2020 ne beležimo realizacije.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
4.796,90 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 1.381,02 EUR-ov.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.415,88 EUR-ov bo zvišal poslovni sklad.
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 7. redni seji dne, 24.2.2021
seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo za leto
2020 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 3 za 0 proti (prisotnih 3).
Sklep sprejet.

Ad 4
Razno
Niko Marn izpostavi problematiko prehitre vožnje voznikov na Volavcih. Predlaga ukrepe za
upočasnitev prometa v obliki ležečih policajev. Predsednik bo pridobil ponudbe.
Za postavitev treh luči z lastnim napajanjem, katere smo pridobili iz participativnega
proračuna Občine Sevnica, bo potrebno izvesti temelje in montažo luči. Preveriti na Občini
Sevnica, ali krije ta strošek, ker gre za javno razsvetljavo.
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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