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Z A P I S N I K  

 

10. seje Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v sredo,  6. decembra  2017  ob 18.  uri v prostorih KS 

Jesenice na Dol.; Jesenice 11 a, 8261 Jesenice na Dol.  

 

Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Gregor Bajs, Ervin Frigelj, Milan Bajs,  Damjana 

Obranić in Ivan Franko. 

 

Seje se niso udeležili: Jože Suban in Drago Munič –oba opr. 

 

 

Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol. Bogdan Palovšnik je sklical sejo v skladu z 76. členom Statuta 

Občine Brežice in predlagal dnevi red: 

1.    Ugotovitev sklepčnosti 

2.    Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta, 10. dopisne, 1. in 2. izredne seje sveta  

3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Informacija o delovanju med sejami 

5.    Poročilo  o delu KS za leto 2017    

6.    Prošnje društev  

7.   Razno 

 

Sejo vodi predsednik Sveta. 

 

AD/1 Ugotovitev sklepčnosti 

Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 6 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je Svet 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD/2   Potrditev zapisnika  9. redne,  10. dopisne seje Sveta   

ter  1. in 2. izredne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Zapisnike 9. redne, 10. dopisne seje Sveta,  ter  1. in 2. izredne seje  Sveta KS Jesenice na Dol so člani 

prijeli z vabilom.  Razprave in pripomb o prejetih zapisnike ni bilo.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdijo  se zapisniki 9. redne,  10. dopisne seje Sveta,  ter  1. in 2. izredne seje 

Sveta KS Jesenice na Dol 

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal  dnevni red in sicer: 

 

              4. Informacija o delovanju med sejami 

 5.  Poročilo  o delu KS za leto 2017    

 6.  Prošnje društev  

   7.   Razno 
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Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan dnevni red  10. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/4 Informacija o delovanju med sejami 

 

Člani sveta so informirani  o delovanju Sveta med rednimi sejami Sveta. 

 

SESTANKI/ PRIREDITVE 

• 29.3. sestanek županom in občinsko upravo,  

• marec, april - tedenske koordinacije na gradbišču,  

• 14.4. opravljen tehnični pregled na stavbi KS, 

• 28.4. preselitev pisarne KS,  

• 12.5. izdano Uporabno dovoljenje za stavbo KS, 

• 1.6. -1. izredna seja sveta KS, 

• 10.6. pohod po okupacijski meji, 

• 12.6. prometni inšpektor -uradni ogled pri Kalinu   

• 1. 7.  organizacija prireditve Srečanje pri Kalinu,  

• 5.7 zaključek del z izvajalci, projektantom, nadzorom in občino,  

• 22.-23.7. Praznovanje pri Mariji Magdaleni,  

• 31.8. - 2. izredna seja sveta KS,  

• 13.9. sestanek z M. Žičkarjem  - vzdrževanje mrliške vežice, 

• september, oktober - sestanki organizacijskega odbora za  »Dan odprtih vrat« , 

• 14. 10. svečana seja sveta KS in otvoritev stavbe  - Dan odprtih KS. 

  

 

 

OBVESTILA/DOPISI 

 

• sestanki/dopisi  Telekomu v zvezi z optiko 

• najem pisarne Triglav –podpisan  aneks k pogodbi  

• vodovod Ribnica-oporečnost vode – obveščanje krajanov 

• dopisi Občini Brežice v zvezi z vodovodom Ribnica 

• sodelovanje s Policijo, sestanki 

• postavljeno ogledalo pri Kalinu 

• terenski ogledi v zvezi s problemi na vodotoku Bregane  

• dopis DRSC v zvezi z križiščem pred mejnim prehodom Obrežje in uskladitve projekta  

• sklenjena pogodba v avgustu za  najem prostora v stavbi KS  

• zbiranje ponudb za zimsko službo 
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AD/6 Poročilo o delu v letu 2017 

 

Predsednik Sveta Palovšnik je ponovno  seznanil Svet  z pregledom vseh opravljenih nalog in del 

članov sveta in predsednika v letu 2017,  ter plani,  ki sledijo v letu 2018. 

Prioritetne naloge so bile: 

 

1. Izgradnja pločnika in meteorne kanalizacije  ob R-675:  

• v naselju Obrežje (od mejnega prehoda do mosta nad AC),  

• v naselju Ribnica in Podgračeno;  

• v naselju Jesenice  (Žaga) od lipe pri Mokricah do Ribnika (R ob 675), 

• reševanje kritičnih točk na R 675 (zoženje, plaz Podgračeno, križišče pred MP 

Slovenska vas…)  

2. prevzem vodovodnega sistema Ribnica, 

3. meteorna kanalizacija v naselju Obrežje, oziroma reševanje problema in usmerjanja meteornih 

voda, ter rednega vzdrževanja obcestnih kanalov, 

4. delovanjem obstoječega - zgrajenega sistema (vodovod-kanalizacija), ki je v upravljanju 

podjetja Komunala Brežice – program zamenjave salonitnih cevi; 

5. izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov, 

6. optični kabel za vsa gospodinjstva in krajane, 

7. neurejen status ( lastništvo) lokalnih cest  (Koreja, Slovenska vas…), 

8. ureditev rondoja na Obrežju, 

9. organizacija v zvezi delovanjem KS  na nadomestni lokaciji preselitev prostora in dokončanje 

investicije večnamenskega doma KS  (urejanje okolice in nabava opreme). 

 

V razpravo o potrebah in opravljenih nalogah so se vključili vsi prisotni člani sveta. Realizacija nalog 

v letu 2018  je odvisna od proračuna Občine Brežice za leto 2018. 

 

AD/7.  Prošnje društev 

 

 

Na krajevno skupnost so prispele  vloge za sofinanciranje projektov sledečih društev: TD Jesenice na 

Dol. – Božični koncert; Društva prijateljev mladine Dolina – Jesenice – obdaritev otrok;, MK Grajski 

jezdeci – 9. moto zbor ; KO ZB Slovenska vas -delovanje; PGD Velika Dolina – nabava opreme  in  

KO Rdečega križa Jesenice na Dol -srečanje starostnikov v KS.  

 

 

Po končani krajši razpravi je predsedujoči  podal na glasovanje SKLEP: 

da se podpre financiranje projektov:  TD Jesenice na Dol., Društva prijateljev 

mladine Dolina - Jesenice, MK Grajski jezdeci, KO ZB Slovenska vas, PGD 

Velika Dolina in  KO Rdečega križa Jesenice na Dol  v višini 150,oo eur  – iz 

postavke delovanje društev.  

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA« 
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AD/10 Razno 

 

 

Potekla je razprava o: 

• o potrebi ureditve ceste in mulde ob R 675 pri kapelici na Podgračenem 

• organizacije  čiščenja prostorov celotne stavbe KS 

• novoletne okraševanju vasi oz. javne razsvetljave. 

 

Sprejet je dogovor, da se tradicionalno novoletno srečanje članov sveta in predsednikov društev,  

organizira v januarju.  

 

 

Seja je končala ob 20.40 

. 

 

 

Zapisala:                                                                                                  Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                                         Bogdan Palovšnik  l.r. 

 

 

 

 

 


