ZAPISNIK
8. seje Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v sredo, 12. oktobra, 2016 ob 18.00 uri v prostorih KS
Jesenice na Dol.
Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Jože Suban Gregor Bajs, Ervin Frigelj, Drago Munič in Milan
Bajs
Seje se niso udeležili: Ivan Franko, Damjana Obranić –opr.
Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol. g. Bogdan Palovšnik je sklical sejo v skladu z 76. členom
Statuta Občine Brežice in predlagal dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta in 6. dopisne seje
Določitev dnevnega reda
Informacija o delovanju med sejami
Prošnje društev o sofinanciranju programov
Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča za leto 2016
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 7. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Zapisnik 7. so člani prijeli z vabilom. Zapisnik 6. dopisne seje so člani prijeli na seji.
Razprave o zapisnikih ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se zapisnik 7. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. in 6 dopisne seje Sveta
Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«.
AD/3 Določitev dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal dnevni red in sicer:
1.
2.
3.
4.

Informacija o delovanju med sejami
Prošnje društev o sofinanciranju programov
Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča za leto 2016/2017
Razno
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Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se predlagan dnevni red 8. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«.

AD/4 Informacija o delovanju med sejami
Člani sveta so seznanjeni z delovanjem Sveta med sejami.

SESTANKI/ PRIREDITVE














1.7 prireditev Srečanje pri Kalinu
ocenjevanje OTZ urejenosti krajev
7.7 ogled vodotoka Bregane v slovenski vasi
dopis ARSO o novih poškodbah vodotoku Bregane
16.-17.7. prireditev »Proščeje pri Mariji Magdaleni«
21.7. obveščen z dopisom DRSC o ogledalu Kalin
27.7 ogled mostu v Slovenki vasi pri objektu Štrkalj
30.7. ogled prometne nesreče pri g. Potroško in obveščanje Občine
2.9. uvod v delo na obnovi stavbe KS
16.9. ogled LC na Jesenicah v zavezi z prometni nesreči pri g. Potroško
28.9 -3. seja projektne skupine za HE
28.9. udeležba na podelitvi priznaj in nagrad OTZ
10.10. koordinacija na gradbišču stavbe KS

OBVESTILA/DOPISI











anketa optika
anketa celostna prometna strategija Občine Brežice
stebrički Nova vas – dopis in odgovor inšpektorja
sanacija poškodb na LC v Novi vasi v julij 2016- investitor Občina
sanacija JP v Slovenski vasi
priprava 6 mesečna realizacija finančnega načrta
najem pisarne Triglav –pogovori , dopisi
pobuda za oktobrsko priznanje Občine Brežice za PGD Obrežje
vodovod Ribnica- priključitev

PLAČILA / računi:
 plačila za redno in tekoče delovanje

2

AD/6 Prošnje društev o sofinanciranju programov

V preteklem obdobju smo prijeli prošnje za sofinanciranje programov društev:
1.
2.

TD Jesenice na Dol.
DPM Velika Dolina-Jesenice

Koncert 28.12.
Prireditev obdaritev otrok in prihod Dedeka mraza

3.

KO ZB Slovenska vas

Programi

V skladu z finančnim načrtom predlagano je, da se sofinancirajo programi v višini 150 eur vsakega
posameznega društva.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se sofinanciranje programov KO ZB Slovenska vas, Društva prijateljev Mladine Velika
Dolina- Jesenice in Turističnega društva Jesenice na Dolenjskem v višini 150 eur
Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«

AD7/ Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča za leto 2016

Predlog svetu je da cena vzdrževanja za pokopališče Jesenice na Dolenjskem, ter cena za oddajo
grobnih mest in uporabe mrliške vežice ostane enka kot v letu 2015.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdijo se predlagane cene za letno vzdrževanje pokopališča za leto 2016/2017:

VRSTA GROBA
enojno grobno mesto
en in pol grobno mesto
dvojno grobno mesto
žara
raka

CENA
16 eur
19 eur
23 eur
16 eur
28 eur

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«
Seja je končala ob 20.30.
Zapisala:
Rajka Križanac

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.
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