ZAPISNIK
7. seje Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v sredo, 29. junija, 2016 ob 20.00 uri v prostorih KS
Jesenice na Dol.
Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Ervin Frigelj, Gregor Bajs, Ervin Frigelj, Milan Bajs in Ivan
Franko
Seje se niso udeležili: Jože Suban opr., Drago Munič, 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.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 6. redne seje in 6. dopisne seje Sveta
Določitev dnevnega reda
Informacija o delovanju med sejami
Prošnje društev o sofinanciranju programov
Realizacija Program dela za leto 2016
Razno

Sejo vodi predsednik Sveta.
AD/1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 5 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je Svet
sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

AD/2 Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. in 6. dopisne seje Sveta
Zapisnik 6. 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 6. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. in 6 dopisne seje Sveta
Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«.
AD/3 Določitev dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal dnevni red in sicer:
4. Informacija o delovanju med sejami
5. Prošnje društev o sofinanciranju programov
6. Realizacija Program dela za leto 2016
7. Razno
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se predlagan dnevni red 7. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«.
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AD/4 Informacija o delovanju med sejami
Člani sveta so seznanjeni z delovanjem Sveta med sejami.
SESTANKI
06. 04. Nadzorni odbor Občine Brežice- redni nadzor
22. 04. ogled cest z Občino D. Flajnik
22. 04. zbor občanov KS
04. 05. ogled cest z CGP
20.05. sestanek Komunala Brežice
20. 05. obisk župana Občine Brežice I. Molana
19.05. sestanek MO Bregana
21. 05. 4. srečanje slovenskih vasi Slovenije
27.05. OŠ Velika Dolina 160 let
28.05. Društvo vinogradnikov Dolina Jesenice 20 let
02.06. PGD Obrežje -90 let
10.06. sestanek v MO Bregana
16.07. ogled stavbe Suzana Ogorevc z izvajalci in nadzorom
27.06. odpiranje ponudb Občina Brežice za izbiro izvajalca

DOPIS / POBUDE
 obvestilo Komunali o problemih in operativni sestanek
 obvestilo Občini Brežice o problemih ugotovljenih na zboru Občanov
 plaz Podgračeno
 kritične točke na LC
OSTALO
Predsednik je prisotne člane Seta obvestil o sestanku v uradu župana v zvezi z reševanjem problema
poti v naselju »Koreja« in priključitev naselja na JR ki je že izvedena, ampak je potem, zaradi
urejanja lastniških razmerij zadeva ponovno izključena. Z občino in županom potekali razgovori za
ureditev lastniških razmer.
V razpravi so sodelovali vsi člani Sveta in po daljši razpravi je oblikovan sledeči SKLEP:
da se pozove Občino Brežice da se uredijo lastniške zadeve in status javne poti v del naselja
Obrežje 9 (»Koreja«)
PLAČILA / računi:
 plačila za redno in tekoče delovanje

AD/6 Realizacija program dela za leto 2016

Na 6. redni seji je soglasno sprejet naslednji program dela KS Jesenice na Dol. v letu 2016:
- dokončanje prenove in izgradnje večnamenskega doma Jesenice na Dol.
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- pločnik MP Slovenska vas - Kalin - Obrežje
- pločnik Ribnica in Podgračeno
- lokalne vinjete
- asfaltiranje ceste v Slovenski vasi (most - Filipač)
- asfaltiranje ceste Slovenska vas - Perišče (skupaj s KS Velika Dolina)
- priključitev na kanalizacijsko omrežje vseh krajanov
- zamenjava salonitnih cevi na vodovodnem omrežju
- oživitev Gospodarske cone Slovenska vas
- izgradnja optičnega omrežja
- sestanek z vsemi krajni (v sodelovanju z vsemi društvi)
- sestanek s predstavniki Sveta KS Velika Dolina
Sodelovanje na proslavah in obletnicah v letu 2016 - vse uspešno realizirano.






21. maj -90 let PGD Obrežje
21. maj - 4. srečanje slovenskih vasi Slovenije
20. let Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice
27. maj - obletnica šole in vrtca
1. julija – srečanje pri Kalinu

Predsednik je podla pregled realizacije z obrazložitvijo vsake posamezne točke.
Nerealizirani programi so še:
 oživitev Gospodarske cone Slovenska vas
 izgradnja optičnega omrežja
 sestanek s predstavniki Sveta KS Velika Dolina
Progami ki so trenutno na »čakanju« je – lokalne vinjete.

AD/7 Razno
V točki »Razno« je potekala razprava o:




podana je informacija o LC Rajec Nova vas in ogledu z CGP ter predvidenimi posegi
predlaga se skupni ogled predstavnikov CGP-Občne Brežice in KS
potrebi ponovnega ogledu cest R675 - plazu in zožanju Podgračeno
optičnem kablu v KS oziroma o rezultatih ankete ki je potekla na spletni strani Občine Brežice
– pošlje se prošnja na Občino

Seja je končala ob 21.30.

Zapisala:
Rajka Križanac

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