Številka:
ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 28. septembra, ob 17.00 uri v prostorih na športnem igrišču na Dolnjem
Brezovem
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Stojan Žulič, Tanja Rantah, Sonja Drugovič.

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 8. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne, 24. 2. 2021,
3. Predlog finančnega načrta za leto 2022,
4. Razno.

Sklep:
Člani sveta potrdijo dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne, 24. 2. 2021
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi sprejete
sklepe ter poda zapisnik v razpravo.
Predsednik predstavi aktivnosti, ki so bile realizirane, popis škode je bil opravljen, postavljen
je bil hidrant, cesta na Volavce je grobo asfaltirana. Košnja se opravi glede na poziv. Prehod
za pešce kljub vsem obljubam in zahtevam ni bil realiziran.
Sklep:
Zapisnik 7. redne seje z dne 24. 2. 2021 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.
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Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2022
Člani sveta so gradivo prejeli na svoje elektronske naslove in sicer tabelarični prikaz
predloga prihodkov in odhodkov za leto 2022. Po sklepu župana Občine Sevnica KS Dolnje
Brezovo prejme sredstva za izvajanje tekočih zadev v višini 1.101,91 EUR in za programe
investicijskega značaja v višini 3.860,88 EUR. Odhodkovni del je prikazan po posameznih
postavkah in kontih (tabela je priloga zapisnika).
Predsednik pove, da se bodo aktivnosti prilagodile glede na razpoložljiva sredstva in
realizacije iz naslova participativnega proračuna.
Sklep:
Svet krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 8. redni seji dne, 28. 9. 2021
seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2022 in Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
Ad 4
Razno
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti, ki so bile izvedene in je bilo iz proračuna
porabljeno cca 5.757,00 EUR.
Iz participativnega proračuna je bila izglasovana pobuda POBUDA3: Obnovitev dveh lesenih
mostičkov na Dolnjem Brezovem. Mostiček pri čistilni napravi je nevaren za prehod, potrebna
je tudi ograja na obeh straneh.
Predsednik pojasni, da se je z ureditvijo nove ceste dvignil planum ceste in je dostop do njiv
otežen. Predsednik predlaga ureditev poljske poti od čistilne naprave do črpališča na Blanci.
Stojan Žulič zastavi vprašanje glede kabla, ki je na ograji mostička pri Kolarjevem grabnu, ali
je v funkciji. Člani sveta se strinjajo, da je potrebna ugotoviti ali je kabel, ki visi v zraku na
ograji na mostičku v funkciji. Če je v funkciji ga je potrebno urediti in zaščititi.
Predsednik pove, da je potrebno ugotoviti možnost postavitve zaščitne ograje ob potoku na
relaciji Kozinc - Perc. Na Občino Sevnica je predsednik klical vendar pristojni niso bili
dosegljiv.
Predsednik predlaga, da je potrebno na Direkcijo RS za infrastrukturo podati dopis za
postavitev fizičnih ovir na začetku in koncu vasi, za zmanjšanje hitrosti vožnje.
Po razpravi se vsi člani sveta strinjajo s danimi pobudami.
Sklep:
Svet krajevne skupnosti Dolnje Brezovo predlaga, da se uredi poljska pot od čistilne
naprave do črpališča na Blanci, da se pregleda kabel na mostičku ob potoku Kolarjev
graben, da se ugotovi možnost postavitve zaščitne ograje na relaciji Kozinc – Perc in
da se na Direkcijo RS za infrastrukturo poda dopis za postavitev fizičnih ovir na
začetku in koncu vasi.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.
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Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 17.45 uri.

Zapisala:
Tanja Rantah
Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo
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