Številka: 031-0004/2020
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila dne 24. februarja 2022, ob 16.30 uri v prostorih Trškega dvorca, Glavni trg 19a
Prisotni člani sveta:
Franc Slemenšek, Niko Marn, Stojan Žulič, Sonja Drugovič.
Odsotni člani sveta:
Tanja Rantah opr.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Občine Sevnica,
Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
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 so bili prisotni 4. člani sveta KS Dolnje Brezovo. Svet KS Dolnje Brezovo je bil
sklepčen.
Predsedujoči pozdrave goste in člane sveta ter prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 9. redne seje,
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne, 28.9.2021,
3. Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022,
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za leto 2021,
5. Delovanje KS Dolnje Brezovo v letu 2022,
6. Razno.
Sklep:
Člani sveta potrdijo dnevni red.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne, 28.9.2021
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi sprejete
sklepe ter poda zapisnik v razpravo.
Razprave ni
Sklep:
Zapisnik 8. redne seje z dne 28. 9. 2021 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.
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Ad 3
Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022
Predsednik preda besedo županu Občine Sevnica, g. Srečku Ocvirku, ki uvodoma pove, da
je tovrstno vsakoletno srečanje zelo pomembno zanj in za sodelavce, z letošnjim letom pa je
v luči aktualnih sprememb na področju upravljanja javnih cest prisoten tudi direktor
komunale. S predstavitvijo se usmeri na splošno delovanje občine:
- Varstvo in predšolska vzgoja je v Sevnici urejena, saj zagotavlja zadostne kapacitete
za namen varstva in vzgoje predšolskih otrok. Na Blanci je v letošnjem letu
predvidena dograditev osnovne šole. V času gradnje bodo nekatere prilagoditve.
- Za pomoč pri delovanju društev se vsakoletno letno izvajajo javni razpisi za
sofinanciranje programov društev.
- Več ukrepov in programov se izvaja na področju varstva starejših (domsko varstvo,
zdravstvena oskrba je v hitrem razvoju ter pomoč na domu v okviru Centra za
socialno delo).
- Vodooskrba je na območju KS Dolnje Brezovo urejena. Zaradi vodonosnega terena je
mogoča oskrba z novimi vrtinami. Cilj Občine Sevnica je povezovati vodovodne
sisteme v luči povečanja varnosti vodooskrbe.
- Kanalizacijski sistem je zgrajen, novi priključki se bodo izvajali skladno z interesom
krajanov. Čistilna naprava korektno deluje.
- Cestna infrastruktura mora biti regulirana skladno z Zakonom o cestah, zato se
določilo upravljavca javnih poti (Komunala Sevnica d.o.o.), ki skrbi za pravilnost
izvajanja cestnih zapor, prometnih označitev, postavitev zaščitnih ograj,… Sama
investicijska dela na cestni infrastrukturi so še vedno v domeni krajevnih skupnosti.
Potrebna je ažurna komunikacija sveta krajevnih skupnosti s predstavniki
upravljavca, da se zagotavlja varnost udeležencev v cestnem prometu. Sprememba
je tudi na področja vzdrževanja javnih površin, ki je sistemsko organizirana s
potrebno strojno opremo za kvalitetno in učinkovito izvajanje storitev preko javnega
podjetja Komunala d.o.o.
Direktor uvodoma pove o pomembnosti srečevanja predstavnikov lokalne skupnosti na ravni
Občine Sevnica ter svetom krajevnih skupnosti. Cilj vseh navzočih je delati za isti prostor in
iste kraje s ciljem napredka in izboljšav, z namenom sorazmernega razvoja, zato so tovrstna
srečanja zelo pomembna in učinkovita. V istem prostoru se prepletajo različne aktivnosti tako
krajevne skupnosti in občine kot države na vseh področjih delovanja, od vseh že naštetih do
šolskih prevozov, varstva starejših, splošne urejenosti okolja, delovanja društev, gasilcev,
kmetijstva in gospodarstva). Veliko vlogo pri zagotavljanju standarda igra podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica, ki je je javni zavod v lasti Občine Sevnica in izvaja javno gospodarsko službo
na območju Občine Sevnica (oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin,
vzdrževanje občinskih cest).
V nadaljevanju direktor predstavi konkretne aktivnosti vezane na KS Dolnje Brezovo:
- Gradnja manjkajočega opornega zidu na Volavcih je predvidena v letu 2022.
- Izdelal se bo elaborat upravičenosti postavitve fizične hitrostne ovire na Volavcih.
- Vodna vrtina je v izdelavi.
- Izvajajo se aktivnosti vezane na mostičke; eden je obnovljen, eden postavljen, tretji je
bil ogledan.
- V realizaciji je uredite dostopa na nasip na območju HE Blanca (počivališče za
rekreativce).
- V letu 2022 je plan realizacije prehoda za pešce.
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Potekajo aktivnosti glede ureditev potoka, ki so v pristojnost Direkcije za vode
(projektna naloga). Občina Sevnica bo naročila strokovne podlage.
- Občinski svet Občine Sevnica je sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta ter pozove člane sveta, da razmislijo o morebitnih pobudah za
četrto spremembo, saj postopki spremembe trajajo več let.
- Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih.
V letu 2022 želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s
pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne
sončne elektrarne na javnem objektu. Cilj je vzpostavitev e-mobilnosti z uvedbo
sistema javnih električnih koles.
- V letu 2022 bodo izvedeni javni razpisi za sofinanciranje programov iz gospodarstva,
kmetijstva, kulture, mladine, turizma ter socialnega in zdravstvenega varstva.
Med večjimi letošnjimi občinskimi projekti je gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica, dograditev
kuhinje in prostorov za vrtec na Blanci, izgradnja nadvoza, ki dobiva končno obliko na
Šmarsko cesto v industrijsko cono, Med večjimi letošnjimi občinskimi projekti izpostavi vse tri,
sofinancirane iz EU sredstev (hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, ureditev
kanalizacijskega omrežja in urejanje Poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza in rondoja
pred Nadvožnjakom). Sredstva se namenjajo tudi PGD Sevnica za sofinanciranje nabave
vozila za reševanje iz višin in globin. Predviden je razpis za projekt obnove železniške
postaje Sevnica.
Besedo prevzame direktor podjetja Komunala d.o.o., ki uvodoma pove, da je KS Dolnje
Brezovo teritorialno majhna krajevna skupnost, ki pa ima zgrajeno pomembno infrastrukturo
širšega pomena. Področje ob igrišču je zelo vodonosno. V preteklem letu je bilo pridobljeno
dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. V letošnjem letu je načrtovana izvedba nove vrtine
z vsemi črpalnimi preizkusi, saj je potrebno zaradi klimatskih sprememb strmeti k odkrivanju
in varovanju vodnih virov, kljub temu, da trenutno stanje izkazuje zadostnost vodooskrbe s
pitno vodo vseh uporabnikov, ki so priključeni na javni vodovod. Dolnje Brezovo je povezano
tudi z vodovodom do Blance (pri hidroelektrarni je jašek). Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda je urejeno preko javnega kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju podjetja Inplet,
saj je več kot 90% industrijske vode. Ker so ob večjem deževju pojavijo manjše težave z
odplakami, so na nivoju države predvidene posodobitve. Glede upravljanja javnih poti (KS
Dolnje Brezovo jih ima 1,5 km) je bila skladno z odlokom podpisana pogodba o upravljanju
vseh javnih poti na območju Občine Sevnica, ki natančno opredeljuje izvajanje aktivnosti za
skrb varnega prometa. Glede formalne neurejenosti postavljenega ekološkega otoka pri
avtobusni postaji, se je našla nova, bolj primerna lokacija.
Predsednik se zahvali za predstavljeno ter odpre razpravo.
Sonja Drugovič izpostavi nepravičnost pri plačevanju komunalnega prispevka v primeru
dozidave obstoječih objektov, saj se pri obračunu komunalnega prispevka ne upošteva
pretekla vlaganja, ki so bila vložena v preteklosti pri novogradnjah na priklop na čistilno
napravo Inplet. Župan in direktor sta skozi razpravo povedala, da se bodo zadeve preverile
pri strokovnih službah na Občini Sevnica.
Župan članom sveta izpostavi aktualno problematiko glede nesoglasja krajanov ureditve
pešpoti, ki povezuje Volavce in zgornji del Brezovega ter parkirišče pri hidroelektrarni na
desnem bregu reke Save, ki je v lasti Republike Slovenije in zato Občina Sevnica ne more
načrtovani posodobitev. Občina Sevnica pripravlja javni razpis za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, v katera so vključeni tudi kozolci. Teh je na območju KS Dolnje
Brezovo kar nekaj. V sklopu projekta ureditve protihrupne zaščite ob železniški progi je
zajeto tudi območje KS Dolnje Brezovo. Na povedano je Stojan Žulič izpostavil varnost
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krajanov, saj je opaziti, da le-ti hodijo čez železniško progo. Z izvedbo protihrupne zaščite se
bo nevarnost zaradi zmanjšanega zaznavanja zvoka še povečala.
Župan člane sveta seznani, da je podjetje Chemcolor pridobilo gradbeno dovoljenje.
Predsednik Franc Slemenšek izpostavi izvedbo prehoda za pešce, katerega izvedba je
predvidena v rebalansu A Proračuna Občine Sevnica ter vzpostavitev potrebne komunikacije
pri ureditvi Kolarjevega grabna zaradi poplavljanja. Župan poda komentar, da rebalans še ni
sprejet. Glede težav zaradi poplavljanja potoka pa zadeva ni enostranska, saj je ugotovljeno,
da krajani pri gradnji objektov niso upoštevali potrebnih odmikov od vodnega območja. Za
vodotoke je odgovorna Direkcija RS za vode. Občina Sevnica pri zadevi sodeluje, saj je bilo
na sedež direkcije poslanih že več dopisov. Direktor občinske uprave pove, da je bila
naročena študija z analizo obstoječega stanja z namenom, da stroka poda možne ukrepe
rešitve težav.
Predsednik pove, da se je niveleta rekonstruirane ceste na relaciji Dolnje Brezovo – Blanca
most močno dvignila in kmetje nimajo pravega dostopa do obdelovalnih površin. Zato je
nujno urediti poljsko pot ob vodnem kanalu na dolžini 1,2 km in jo usposobiti za uporabo.
Cesta ni kategorizirana v katastru cest KS Dolnje Brezovo.
V nadaljevanju sledi razprava o stanju in možnosti ureditve poljske poti v dolžini cca 1 km.
Predlaga se nasip lomljenca cca 10 cm s strojno utrditvijo. Predsednik bo za župana pripravil
oceno vrednosti potrebnih del in se bo za ureditev poskušalo najti ustrezen vir financiranja.
Za novo zgrajeno cesto na Volavcah je potrebno urediti potreben režim hitrosti, ker smo že
postavljene talne ovire morali odstraniti.
→ 17.35 sejo zapustijo župan, direktor OU in direktor Komunale d.o.o.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
Člani sveta so gradivo prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik predstavi realizacijo
posameznih postavk.
Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo
0€
Na postavki ne beležimo stroškov pisarniškega materiala
Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo
695,61 €
Na postavki so prikazani stroški plačila banki za vodenje poslovnega računa in izvedbo
temelja za razsvetljavo ter obešanje in razobešanje zastav ob praznikih. V letu 2021 ne
beležimo stroškov reprezentance, saj zaradi epidemiološke slike ni bilo mogoče realizirati
nekaterih načrtovanih dogodkov.
Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
4.732,48 €
V okviru vzdrževanja cest smo v letu 2021 izvedli ureditev ceste Kozinc-Perc in asfaltacijo
javne poti od Sinkovič do Perc.
Objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa 152,50 €
Za namen posodobitve otroškega igrišča smo nabavili novo otroško igralo.
Na področju oskrbe z vodo Dolnje Brezovo in dodeljevanju sredstev društvom v letu 2020 ne
beležimo realizacije.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
4.438,90 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 5.580,59 EUR-ov.
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.141,69 EUR-ov bo znižal poslovni sklad. Na
poslovnem računu je na dan 31.12.2022 ostalo 2.606,32 EUR.

Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 9. redni seji dne, 24.2.2022
seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo za leto
2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
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Sklep sprejet.

Marjetka Flisek, referentka za KS predlaga, glede na to, da se bo začela priprava
rebalansa, člani sveta podajo podatke na katere odhodkovne kotne se bodo
prerazporedila sredstva v znesku 2.606,32 eur, ki so 31.1.2022 ostala na podračunu
KS Dolnje Brezovo.
Skladno z odločitvijo sveta KS Dolnje Brezovo smo z rebalansom zagotovili sredstva
v višini 1.000,00 EUR za nakup pisarniškega pohištva, ki bo locirano v objektu pri
športnem igrišču. Ostala sredstva se prerazporedijo na postavko, kjer se planira
nabava opreme oz. igral na športnih površinah.
Ad 5
Delovanje KS Dolnje Brezovo v letu 2022
Predsednik in prisotni člani sveta želijo, da se v zapisnik zapiše odprta nerešena
problematika v KS Dolnje Brezovo:
1. Prehod za pešce na državni cesti v naselju D. Brezovo
Pobuda dana v letu 2017 (16.6.2017).
Izdelan projekt, pridobivanje soglasja. Na dopis KS D Brezovo 7.1.22 občini Sevnica,
je bil podan odgovor občine 19.01.2022, da bo izvedba vključena v rebalans občine
Sevnica in izvedba v letu 2022. Prehod za pešce je potreben zaradi povečane
varnosti dostopa do otroškega igrišča, katerega uporablja vse več malih krajanov.
2. Ureditev Kolarjevega grabna
Pobudo za aktivnosti na ureditev Kolarjevega grabna je bila v tem mandatu podana
12.04.2017 na sestanku predsednika KS D. Brezovo z županom občine Sevnica. Vas
je v tem času doživela štiri poplave, velika škoda na infrastrukturi je povzročila
poplava 4.07.2018, zalilo celo vas in povzročilo veliko materialno škodo. Odškodnina
pa se je nanašala le na popravilo tlakov in opleskov, ki pa še do sedaj ni bilo plačano.
Po poplavi 2019, je KS D .Brezovo s pomočjo občine Sevnica sama obnovila
porušene propuste in kamnite zložbe na potoku. Porabljeno 17.242,00€ sredstev. Od
tega časa naprej ni bilo na sanaciji hudourniškega Kolarjevega potoka storjeno nič.
Na predlog KS D. Brezovo je bilo dne 20.01.2011 organiziran sestanek z Agencijo za
vode pri MOP RS in podan predlog rešitve, za kar je potrebno izdelati program, ki ga
do konca februarja 2022 pripravi ga. Alenka Kotar in potem pristopiti k izvedbi, ki bo
dolgoročno rešila problem poplav. (glej zapisnik z dne 20.1.22). Občina bi morala
ureditev dati na prednostno listo ureditev vodotokov.
3. Ureditev poti od čistilne naprave na D. Brezovem do črpališča vode za namakanje pri
elektrarni Arto – Blanca.
Po rekonstrukciji republiške ceste D. Brezovo Blanca, je dostop do obdelovalnih
površin z državne ceste onemogočen in je zato potrebno urediti cesto ob kanalu jeza.
KS Dolnje Brezovo je v letu 2021 uredila odsek ceste od ČN Inplet do nasipa gor
vodno.
Sklep: KS da občini podatke o potrebni ureditvi s popisom, ki ga posreduje županu
občine.
4. Ureditev povezave peš poti pri hiši Andrej Bobek: člani KS naj pomagajo pridobiti
soglasje Hlastan Veronike, Romane in Sabine, soglasje Andreja Bobek s pogoji pa je
že pri g. Perčiču, ki vso zadevo vodi.
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Ad 6
Razno
Točka razno ni bila obravnavana, saj se je vsa vsebila obravnavala pri prejšnjih točkah.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 17.56 uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo
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