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Z A P I S N I K  

 

12. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v torek, 22. maja  2018  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,  Ivan 

Franko, Jože Suban in Drago Munič. 

 

Opravičeno odsotna: Damjana Obranić 

   

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 11. redne seje Sveta   

3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Informacija o delovanju med sejami in delu KS  

5.    Prošnje društev in zavodov 

6.    Organizacija prireditve - Dobrodošli doma 16.6.2018 

7.    Organizacija prireditve - Srečanje pri Kalinu 1.7.2018 

8. Razno 

 

 

Sejo vodi predsednik Sveta. 

 

AD/1 Ugotovitev sklepčnosti 

Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 7 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je 

Svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD/2   Potrditev zapisnika  11.  seje Sveta  

 

 

Zapisnik 11. seje Sveta  seje  Sveta KS Jesenice na Dol so člani prijeli z vabilom. Razprave in 

pripombe na prejete zapisnike ni bilo.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi  se zapisnik 11.  seje Sveta  

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal  dnevni red in še eno dodatno točko dnevnega red  in sicer: 

 

4. Informacija o delovanju med sejami 
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5. Prošnje  društev in zavodov 

6. Najem in uporaba prosta večnamenskega doma Jesenice   

7. Organizacija prireditve Dobrodošli doma 16.6.2018 

8. Organizacija prireditve Srečanje pri Kalinu 1.7.2018 

9. Razno 

 

 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan dnevni red  12. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/4 Informacija o delovanju med sejami 

 

 

Člani sveta so informirani  z delovanjem Sveta med rednimi sejami Sveta. 

 

SESTANKI/ PRIREDITVE 

 

10.4. sestanek z Centrom za socialno delo – delavec preko javnih del 

22.4. udeležba na proslavi 100 rojstnega dneva Amalije Mohorčič 

 8.5.  sestanek v Mestni hiši za program Dobrodošli doma  

19.5. srečanje Slovenskih vasi Slovenije v Šentrupertu 

22.5 sestanek na Občini Brežice v zvezi z migranti - Občinska uprava, obmejne KS in g. Šefic 

 

 

OBVESTILA/DOPISI/POROČILA 

 

• izvedeno javno naročilo za vzdrževanje zelnic 

• izvedeno javno naročilo za čiščenje prostora 

• najem pisarne XPS  – urejen aneks  k  pogodbi  

poročanje o poslovanju in opravljeni zimski službi 

• v aktivnosti vodovod Ribnica- priključitev – obveščanje krajanovo o analizah vode 

• terenski ogled z predstavniki Občine in projektanta za pridobivanje dokumentacije 

pločnik Obrežje 675   

 

Ostalo 

• Investicija nadstreškov izvedena  

Člani sveta so o posameznih aktivnostih pridobili še dodatne informacije.  
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AD/5  Prošnje  društev in zavodov 

 

 

Svet je prijel vlogi za sofinanciranje programov posameznih društev in zavodov. 

 

Prva vloga je podana s strani OŠ Velika Dolina v kateri so podrobno opisali  dosežke 

posameznih učencev na tekmovanju iz angleškega jezika. Tekmovanje v znanju in debatiranju 

– Svetovnem pokalu znanja – World’s Scholar’s Cup - tri učenke  so se uspešno uvrstile v 

naslednji krog tekmovanja,  ki bo letos v Španiji, zato prosijo za pomoč,  ker  je strošek cca 

1000 po posameznem udeležencu (karte, namestitev, bivanje…).  

 

Po končani krajši razpravi je: 

 

predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

sprejme se sklep da se podpre vloga OŠ Velika Dolina  

in projekt tekmovanja World’s Scholar’s Cup v višini  200,00 eur – iz 

postavke delovanje društev.  

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA« 

 

Druga prošnja je vloga PGD Obrežje, ki je Svet KS že v letu 2017 seznanilo z predvideno 

nabavo novega vozila. Svet se je na svoji 9. redni seji Svet  seznani z planom nabave novega 

gasilskega vozil in je predvidel sofinanciranje projekta ob sprejemanju finančnega načrta za 

leto 2018. 

 

PGD Obrežje je skladno z terminskim  planom nabave novega gasilskega vozila GVC 25 za 

potrebe društva oz. požarnega okoliša nabavilo novo vozilo, Novo vozilo bo prevzeto v 

naslednjih desetih dnevih.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

Sofinancira se projekt PGD Obrežje nabave novega gasilskega vozila 

GVC 25 v višini 2500,00 eur. 

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

 

 

AD/6  Najem in uporaba prosta večnamenskega doma Jesenice 

 

 

Potekla je razprava o pogojih najema in uporabe prostora v stavbi KS, oziroma u 

večnamenskem domu  Jesenice na Dolenjskem. Potrebno bi bilo izdelati pravilnik.  

V razpravo so se vključili vsi člani sveta. 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 
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• Društva in vse organizacije za javne in društvene  prireditve uporabljajo prostor 

v stavbi KS ( dvorano ) za ene dan brezplačno.  

• Posamezniki uporabo prostora (dvorane)  plačajo 50,00 eur za ne dan- prostor 

morajo očistiti. 

• Pogoji uporabe se določijo z pravilnikom  

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/7 Organizacija prireditve »Dobrodošli doma 16.6.2018« 

 

V torek, 8.maja 2019 je potekal delovni sestanek v Mestni hiši Brežice na temo projekta 

Dobrodošli doma. Organizator  dogodka »Dobrodošli doma« je Urad Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, dogodek   bo potekal v soboto, 16. 6. 2018 v Brežicah. Na dogodek so 

povabljene skupine društev Slovencev, ki delujejo v zamejstvu in po svetu. Urad je sprejel 

pobudo Občine, da gostujoče skupine gostimo po krajevnih skupnostih, kjer jim predstavimo 

našo turistično ponudbo iz prve roke. Za ta namen so gostujoči izbrali posamezne krajevne 

skupnosti, v katerih želijo gostiti.  

Ker je med izbranimi krajevnimi skupnostmi tudi naša in naše naloge so: 

1. Določiti kontaktno osebo, ki bo goste spremljala iz Brežic do lokacije v KS in nazaj v  

2. Organizirati dobrodošlico za goste in v program vključite njihov kulturni vložek v 

obsegu 20-30 min  

3. Organizirati malico (med 10:00-11:00h) 

4. Program za goste - turistična ponudba (cca 11:00-13.00h) 

5. Organizirati kosilo (glavno jed + sladica + ena pijača)  

 

Časovni okvir je samo v pomoč, vsekakor je naša odločitev kako pa kaj bomo organizirali 

zadeve. Občina je pripravljena pokriti še stroške malice in ostalih materialnih stroškov  v 

višini 10,00 EUR / osebo. To pomeni, da bo KS prejela 20 EUR/os za pokrivanje stroškov.  

 

Ker je cilj tega srečanja, da zamejci pokažejo kaj slovenskega znajo, nas prosijo, da če  lahko 

v sodelovanje vključimo turistična in kulturna društva z namenom spoznavanja, izmenjave 

izkušenj, kulturnega programa in druženja. Vsekakor je dobrodošlo, da se dogodka v  KS 

udeleži čim več krajanov.  

 

Po daljši razpravi smo zastavili okvirne točke, program in lokacije, ter sprejeli sklep 

da se organizira sestanek odbora 5.6.2019 v katerem naj bi sodelovali predstavniki vseh 

društev na katerem se bi določile podrobnosti programa. 

 

Osnutek programa:  

10.00  srečanje v Brežicah 

Vožnja skozi Podgračeno v smeri Ribnice ( na Podgračenem nam se pridruži Matej Franko) 

10.30  Okusite naše dobrote zajtrk in degustacija kmečki turizem Črpič -goste pričakajo člani 

sveta, predstavniki društev, krajani ki jim zaželijo dobrodošlico 

11.30  Obisk in ogled gradu Mokrice; 

12.30 Panoramska vožnja do Velike Doline 

13.00  program v cerkvi  na Veliki Dolini -  Zapojmo in zaigrajmo - druženje s pevci KUD 

Slavček V. Dolina,  učenci OŠ Velika Dolina  
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Vožnja v smeri Jesenic 

14.00 Kosilo in druženje v stavbi KS Jesenice na Dol.  

15.30 grad Brežice  -PMB 

 

 

AD/8 Organizacija prireditve »Srečanje pri Kalinu 1.7.2018« 

 

Priprave potekajo za 5. Srečanje pri Kalinu in naj bi tudi letos prireditev potekala po 

podobnem programu, kot v preteklih letih. Potrebno je pridobiti ustrezna dovoljenja za 

odpiranje mejnega prehoda in KUD iz Občine. Program bi potekal v nedeljo, 1. julija  od 18. 

do 22. ure. Zaprosi se za pokroviteljstvo Občino Brežice in k sodelovanju povabi vsa društva 

iz našega kraja. 

 

 

AD/9 Razno 

Predsednik je podal pobudo, da se pridobijo podatki za elektronsko obveščanje vseh krajanov 

po naseljih, zaradi boljše komunikacije in izmenjave informacij.  

Član sveta Bajs Milan je zastavil vprašanje kaj je z projektno nalogo za Ribnico. Preveri se na 

Občini pri Teji Leben v kateri je fazi. 

 

 

Seja je končala ob 20.30 

 

 

 

Zapisala:                                                                                    Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                          Bogdan Palovšnik  l.r. 
 

 

 

 

 


