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Z A P I S N I K 

 

2. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v sredo, 19. 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 in Milan Bajs. 

  

Odsoten:  Bogdan Palovšnik (opr.) 

Ostali prisotni: Rajka Križanac  

 

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

Občine Brežice  je  sejo Sveta KS Jesenice na Dol. sklical predsednik Sveta  Aleš Burja,  ki je 

uvodoma pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS  

2. Imenovanje inventurne komisije  

3. Novoletno srečanje članov sveta  

4. Aktivnosti, delo in projekti KS Jesenice na Dol.  

5. Razno  

 

Dnevni red je soglasno sprijet in uvodoma je ugotovljeno, da je prisotnih 8 članov Sveta in da 

je svet sklepčen in da lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD/1 Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS z dne 10. december 2018  

 

 

Zapisnik 1.  seje  Sveta KS Jesenice na Dol so člani prijeli z vabilom.  

Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.  

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi  se zapisnik 1.  seje Sveta KS Jesenice na dol z dne 10. december 2018  

Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/2  Imenovanje inventurne komisije 

 

Predsedujoči je pojasnil, da je v skladu z predpisano zakonodajo in povabilom občinske uprave 

potrebno imenovati inventurno komisijo KS. V inventurni komisiji  so v   preteklem obdobju  

bili imenovani člani iz krajevne skupnosti, oziroma osebe izven sveta. Člani sveta so predlagali,  

da se komisija oblikuje/imenuje izmed članov sveta. 

 

Ervin Frigelj predlaga, da se v komisijo imenujejo: Vera Štampek, Sonja Povh in Milan Bajs. 

 

Predlagani člani so soglašali z predlogom in razprave ni bilo. Občinska uprava in tajnica 

pripravijo potrebno dokumentacijo in se popis izvrši v predpisanem roku. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji SKLEP:  
Imenuje se inventurna  komisija KS Jesenice na Dol.  v sestavi: 

  

1. Vera Štampek 

2. Sonja Povh 

3. Milan Bajs 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

A/3 Novoletno srečanje članov sveta 

 

Večletna praksa je, da se ob zaključku leta pripravi srečanje članov sveta in predsednikov oz. 

predstavnikov vseh aktivnih društev. V letu 2018 so bile lokalne volitve in zato je potrebno tudi 

povabiti člane sveta iz mandatnega obdobja 2014-2018. 

 

Po krajši razpravi je oblikovan soglasen predlog, da se povabijo tudi vsi dosedanji predsedniki 

sveta ( Boris Ajster, Zdenka Žrlič, Venčeslav Kunštek, Jože Tomše, Jožica Lazanski),  ter vsa 

društva ( Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, Turistično društvo Jesenice na Dol.,  Društvo 

prijateljev mladine Dolina-Jesenice,  MK Castle riders,  ŠD Nova vas, KUD Slavček, PGD 

Obrežje, Lovska družina Mokrice, Čolnarsko društvo.. 

Srečanje bo organizirano, po pridobljeni ponudbi, v gostilni Strniša v petek,  4. januarja 2018 

ob 18. uri. Vabila se posredujejo z prošnjo za potrditev prihoda. Pripravi se tudi manjši darili 

paket za vse  udeležene.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji SKLEP:  

 

Organizira se novoletno srečanje 4.1. 2019  -  članov sveta iz oba mandata KS , ter vseh 

predsednikov sveta KS in predstavnikov društev  

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

A/4  Aktivnosti, delo in projekti KS Jesenice na Dol.  

 

Podpredsednik Slavko Bizjak je izpostavil vprašanje projektov v teku, ker je na prvi seji Bogdan 

Palovšnik podal informacijo, da so v izdelavi/pripravi štirje projekti, pa bi člani želeli biti 

seznanjeni z vsebino in časovnim planom. 

 

Tajnica je prisotne seznanila: da je v letu 2018 največji projekt -  izdelava projektne 

dokumentacije za pločnik Obrežje,  bil vključen in financiran iz proračuna  Občine Brežice za 

2018, skrbnica projekta na Občini je: Mateja Hotko; izdelovalec je: Acer Novo mesto ; 

odgovorni projektant: Zoran Gajski. Izdelava projekta bo zaključena v začetku marca, 2019. 

Izvedba bi bila možna v letu 2020 v koliko se pridobijo zemljišča in potreba sredstva za izvedbo. 

 

Projekti ki so še teku so: 
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• Priključitev vodovoda Ribnica – zadnji sestanek z Občino in Komunalo je potekal 

3.12.2018 

• Projekta naloga za zožanje Podgračeno in pločnik ob R 675 – projektna naloga  je 

reviziji/recenziji  na DRI , na Občni je skrbnica Teja  Leben 

 

Svet je razpravljal tudi o problemih s katerimi se srečujejo in na njih opozarjajo krajani: 

 

Nova vas – prehitra vožnja skozi naselje, neustrezna postavljena signalizacija, redne policijske 

kontrole, dodatna signalizacija , dodatna osvetlitev  prehoda za pešce 

 

Obrežje  - problem gneče in čakajočih kolon vozil na mejnem prehodu Slovenska vas  

 

Ribnica - priključitev vodovoda, pločnik in meteorna kanalizacija 

 

 

Soglasno je sprejet dogovor, da se organizirajo vaški sestanki, za vsa naselja. Podgračeno in 

Nova vas so že imeli sestanke. Predstavnica Nova vasi, Vera Štampek je prisotne povabila,  da 

se udeležijo srečanja v Novi vasi na križišču 26. decembra, ki ga organizirajo že drugo leto za 

urejanje igrišča in vasi. 

 

Člani Sveta so seznanjeni tudi z razpisom Občine o zimski službi 2018/2019,  ter izbiro 

izvajalca ( Andrej Novoselič s.p.) in sklenjeno pogodbo za našo KS. 

 

 
AD/5. Razno  

 

Razprava je potekala  o: 

• izgradnja optike v KS 

• ukinitev bankomata na Petrolu 

• spletni strani KS   

 

Seja zaključena ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: Rajka Križanac  

 

 

Aleš Burja 

predsednik Sveta  


