
Z A P I S N I K 

 

1. konstitutivne  seje Sveta KS Kapele, ki je bila v sredo, 13. decembra 2018 ob 18. 

uri v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem 

 

 

PRISOTNI: Slavko Bizjak, Aleš Burja, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin Frigelj, 

Ivan Franko, Milan Bajs in Bogdan Palovšnik  

  

 

Ostali prisotni: Rajka Križanac  

 

V skladu z 76. členom Statuta Občine Brežice in 9. členom Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Brežice  je  1. konstitutivno  seja Sveta KS Jesenice na Dol. sklical dosedanji 

predsednik Sveta Bogdan Palovšnik,  ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in nato v skladu z 

določili 6. odstavka 10. člena Poslovnika Občinskega sveta vodenje prve seje predal 

najstarejšemu članu  sveta.  

 

Kot najstarejši svetnik je vodenje seje prevzel Slavko Bizjak, ki je pozdravil prisotne in 

predstavil dnevni red 1. seje sveta, ki je določen na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega 

sveta.  

 

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:  

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet krajevne skupnosti. 

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta. 

4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti. 

5. Izvolitev predsednika in podpredsednika KS.  

6. Razno. 

 

Predsedujoči je svetnike obvestil tudi o tem, da se o dnevnem redu konstitutivne seje sveta ne 

razpravlja in ne odloča. 

 

 

AD/ 1  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 9 novoizvoljenih članic in članov sveta KS, 

kar pomeni, da je svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom.  

  

 

AD/2  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet krajevne skupnosti. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da so vsi novoizvoljeni člani sveta prejeli Poročilo občinske volilne 

komisije o izidu volitev članov sveta KS. 

Predsedujoči je prebral prisotnim priloženo poročilo Občinske volilne komisije (št: 041-

1/2018; z dne 20. 11. 2018) o izidu volitev za Svet KS Jesenice na Dol.,  ki so potekale 18. 

novembra 2018. 

  

 



 

Razprave ni bilo. Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

Svet KS se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v Svet 

KS  Jesenice na Dol.,  ki so bile dne 18.11.2018. 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

A/3 Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta. 

 

 

Predsedujoči je člane sveta pozval, da v skladu z prepisi podajo predlog za imenovanje 

Komisije za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti. 

 

Po krajši razpravi je oblikovan soglasen predlog in je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

v  Komisijo za potrditev mandatov članov sveta se imenujejo: 

1. Sonja Povh 

2. Vera Štampek  

3. Ivan Franko 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

A/4 Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti. 

 

 

Na podlagi pregleda poročila Občinske volilne komisije in predloženih potrdil o izvolitvi, je 

Komisija za potrditev mandatov ugotovila, da nobeden mandat od 11 mandatov članov sveta 

KS Kapele ni sporen, ni bilo vloženih pritožb in zato predlaga Svetu KS Jesenic ena Dol. , da 

sprejme naslednji SKLEP:  

Potrdijo se mandati vsem članom sveta KS Jesenice na Dol po seznamu Občinske volilne 

komisije, izvoljenih na lokalnih volitvah 18. novembra 2018, in sicer: 

1. SLAVKO BIZJAK, 28.12.1955, Jesenice 8 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

2. ALEŠ BURJA, 10.01.1975, Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

3. VERA ŠTAMPEK, 13.10.1961, Nova vas pri Mokricah 14 a, 8261 Jesenice na 

Dolenjskem 

4. GREGOR BAJS, 14.11.1969, Nova vas pri Mokricah 7, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

5. SONJA POVH, 10.11.1973, Obrežje 36 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

6. ERVIN FRIGELJ, 26.01.1965, Obrežje 9 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem 



7. IVAN FRANKO, 01.11.1970, Podgračeno 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

8. MILAN BAJS, 18.04.1973, Ribnica 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

9. BOGDAN PALOVŠNIK, 28.08.1972, Slovenska vas 48 m, 8261 Jesenice na Dolenjskem 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta  

 

Sklep je bil sprejet  

 

Predsedujoči je novoizvoljenim članom Sveta KS Jesenice na Dol  čestital.  

 

 

AD/5 Izvolitev predsednika in podpredsednika KS.  

 

V skladu z 77. členom statuta Občina Brežice se na seji izvoli predsednik in podpredsednik. V 

razpravi so sodelovali člani sveta podano je kratko poročilo o delu in nalogah,  ki jih je 

opravil svet v preteklem obdobju. 

Ervin Frigelj je predlagal za predsednika sveta Aleša Burjo. Član sveta iz Ribnice Milan Bajs 

je predlagal, da funkcijo še naprej opravlja dosedanji predsednik  Bogdan Palovšnik. 

 

V razpravi so sodelovali: Slavko Bizjak, Vera Štampek, Sonja Povh, Ervin Frigelj, Ivan Franko, 

Milan Bajs in Bogdan Palovšnik.  

  

Po končani razpravi je  ugotovljeno, da imamo dva predlog a za predsednika in da v skladu z 

Poslovnikom je  podan predlog o tajnem glasovanju.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge: 

 

1. Predlog:  da je glasovanje javno  

 

ZA  1.predlog  sta glasovala 3 svetnika 

 

2. Predlog: da je glasovanje tajno  

 

ZA  2. predlog je glasovalo  6 svetnikov  

 

Sklep: 

z  6 glasovi  ZA je sprejet sklep, da o predsedniku sveta  se tajno glasuje. 

 

Pripravljene so glasovnice za izvolitev predsednika sveta KS, ki so opremljene z žigom in 

preverjene s strani Komisije,  ki je tudi spremljala potek tajnega glasovanja.  

 

Po končanem glasovanju je Komisija ugotovila da je:  

 

• glasovalo 9 članov sveta  

• da je 5 glasov prijel Aleša Burja 

• da je 4 glasove prijel  Bogdan Palovšnik 

 

 

 



Predsedujoči je prebral ugotovitveni SKELP: 

 

da se za mandatno obdobje 2018-2022  izvoli predsednika Seta KS Jesenice na 

Dolenjskem:  ALEŠ BURJA, 10.01.1975, Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem;  
 

Aleš Burja se zahvalil za izkazano zaupanje in seznanil vse z željo, da delo KS nemoteno 

poteka naprej  z vsemi  pričetimi projekti, ter pričakovanjem za naslednje mandatno  obdobje. 

Posebno  mu  je namen aktivirati delo vaških skupnosti. 
 

V skladu z 77. členom statuta Občine Brežice je izvoljeni predsednik Sveta predlagal, da se 

podpredsednika sveta potrdi Slavko Bizjak.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji 

SKLEP:  
 

za podpredsednika Sveta KS  Jesenice na Dolenjskem: SLAVKO BIZJAK, Jesenice 8 a, 

8261 Jesenice na Dolenjskem.  

  

ZA je glasovalo 9 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet  

 

V skladu z Statutom občine Brežice imajo Pooblastila za podpisovanje in zastopanje,  

predsednik in podpredsednik sveta, ter administrator za KS samo v delu opravljanja 

administrativnih nalog imenovan s strani Občine Brežice. 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta  

Sklep je bil sprejet. 

 

Prisotni člani sveta so prijeli izjave o varovanju osebnih  podatkov, objavljanju podatkov ter 

načinu in obliki prejemanju  gradiva.  Zaprošeni so, da izjave izpolnijo in podpisane vrnejo na 

sedež KS.  

  

AD/6 Razno. 

 

Člani sveta so  razpravljali še o naslednjih točkah: 

 

• kritičnih točkah na RC – Podgračeno in Ribnica 

• delovanje vaških skupnosti  

• novoletni okrasitvi kraja 

• sprejet je dogovor, da je naslednja 2. redna seja sveta v sredo,  19.12.2018  

 

 

Seja zaključena ob 19.30 uri. 

 

Zapisala: 

Rajka Križanac  

 

 

Aleš Burja 

predsednik Sveta  


