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Z A P I S N I K  

 

9. seje  Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v sredo, 1. marca 2017  ob 18.00  uri v nadomestnih  

prostorih KS Jesenice na Dol.; Obrežje 79, 8261 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 

.  

Na seji je v točki AD/4 sodeloval pred. PGD Obrežje Darko Leskovec.  

 

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.  Ugotovitev sklepčnosti 

2.    Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta ter 7, 8., in 9. dopisne seje Sveta 

3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Pobuda in predlog PGD Obrežje  

5.    Informacija o delovanju med sejami 

6.    Poslovno poročilo za leto 2016 

7.    Sestanek z županom in občinsko upravo  

8.    Prošnja OŠ Velika Dolina  

9.    Projekt izgradnje in postavitve optičnega kabla v KS   

10.   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  8. redne ter 7, 8., in 9. dopisne seje Sveta  

seje Sveta KS Jesenice na Dol 

.  

Zapisnik 8. redne seje ter 7, 8., in 9. dopisne seje Sveta so člani prijeli z vabilom.  

Razprave o zapisnikih ni bilo.  

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se zapisnik 8. redne seje ter 7, 8., in 9. dopisne seje Sveta  

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal  dnevni red in sicer: 

 

 

4. Pobuda in predlog PGD Obrežje  

5. Informacija o delovanju med sejam 

6. Poslovno poročilo za leto 2016 



2 

 

7.  Sestanek z županom in občinsko upravo  

8.  Prošnja OŠ Velika Dolina  

9.  Projekt izgradnje in postavitve optičnega kabla v KS    

10. Razno 

 
 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan dnevni red  9. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/4 Pobuda in predlog PGD Obrežje 

 

 
Sestanka se je udeležil predsednik PGD Obrežje g. Darko Leskovec in je Svet seznanil z planom nabave novega 

gasilskega vozila GVC 25 za potrebe društva oz. požarnega okoliša. Predstavil je pomen nabave in način 

delovanja ter izkazal potrebo,  da se v financiranje vključi tudi KS. Vozilo bo dobavljeno v leti 2018 in se bo 

takrat s PGD obrnilo z prošnjo  na KS. Seznanil je tudi svet, da so pridobili poligon v Slovenski vasi ter da bo 

regijsko tekmovanje v naši KS junija.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

Svet se je seznani z planom nabave novega gasilskega vozil in bo predvidel 

sofinanciranje projekta  ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2018  

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/5 Informacija o delovanju med sejami 

 

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

 
SESTANKI/ PRIREDITVE 

• 17. 10. v OŠ udeležba v projektu Zdrava šola 

• 18.10 Občina Brežice pri A. Hribar za preselitev prostora 

• 25.10. koordinacija na gradbišču  

• 27.10  podelitev občinskih oktobrskih nagrad  

• 09.11. Alenka Kotar – meddržavna komisija za vode 

• 17. 11. skupna seja svetov KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dol. 

• 10.12. preselitev pisarne KS  

• 18.12. udeležba na novoletnem srečanju pri županu  

• 28.12. koncert za krajane 

• 06.1. sestanek pri Županu (Koreja,….) 

• 07.1. novoletno srečanje članov sveta 

• 25.1. rtv prispevek v zvezi postavitvijo ograje na meji 

• 25.1. udeležba na Celostna prometna strategija Občine Brežice  

• 26.1. srečanje predsednikov KS z Upravo Občine Brežice 

• 29.1. sprejem rokometašev na meji  

• 30.01. inventurna komisija  

• 31.1. delovna inšpekcija in inšp. za varstvo pri delu  
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• 01.2. - 4. seja projektne skupine za HE 

• 04.2. občni zbor Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice 

• 23.2. obisk David Flajnik (Občina Brežice) 

• 25.2. občni zbor KO ZB Slovenska vas 

• 25.2. občni zbor PGD Velika Dolina  

• 5. koordinacij na gradbišču stavbe KS 

 

OBVESTILA/DOPISI 

• postavljen svečomat na pokopališču v oktobru  

• anketa optika posredovano članom,  

• sestanki s Telekomom v zvezi z optiko 

• anketa celostna prometna strategija Občine Brežice 

• inventurno poročilo  

• priprava poročila o realizaciji programa KS za leto 2016 

• priprava poročila poslovanju v letu 2016 

• najem pisarne Triglav –podpisna  pogodba  

• podpisana pogodba z Občini za uporabo pisarne na meji 

• vodovod Ribnica- priključitev – obveščanje krajanov 

• dopis Občini Brežice - sodelovanje s Policijo 

• dopis inšpektorju za ceste – ogledalo pri Kalinu 

• MNZ obveščanje in vprašanja o begunskem centru na meji, ter pobuda za boljše informiranje 

• dopis v zvezi s problemi na vodotoku Bregane in Brusnika 

• dopis DRSC v zvezi z križiščem pred mejnim prehodom Obrežje  

 

OSTALO 

• izvedena novoletna okrasitev JR 

• postavitev ogledala Štampek – Nova vas 

• postavitev prometnih znakov Potroško - Jesenice 

 

 

AD/6 Poslovno poročilo za leto 2016 

 

 

Člani sveta so prijeli Poslovno poročilo KS Jesenice na Dol. za leto 2016 v gradivu. Podana je 

obrazložitev posameznih postavk- odhodkov in prihodkov. 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

sprejme se poslovno poročilo Krajevne skupnosti  

Jesenice na Dolenjskem za leto 2016 

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA« 
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                   AD/7.   Sestanek z županom in občinsko upravo 

 
 

Občina nam je posredovala vabilo na sestanek župana in sodelavcev občinske uprave Občine Brežice s 

predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti. V skladu z razporedom je sestanek v naši KS 29. marca 2017 ob 

17 uri. Odprta vprašanja in probleme v KS moramo posredovati do 22.03. na Občino , da bi lahko pripravili 

odgovore. 

V razpravi so člani Sveta ugotovili,  da so odprta še posamezna vprašanja iz zbora občanov, ter d se je potrebno 

o njih  pogovoriti ( ceste, pločniki, vodovod…) 

 

Sprejet je dogovor, da oblikujemo vprašanja in jih člani sveta pregledajo in jih pošljemo na Občino.  

 

V dopisu je bilo posredovano sledeče -  vprašanja za sestanek 29.3.2017 : 

 

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) 

(terminski plan, pridobivanje dokumentacije, uvrstitev v NRP) 

   

2.  reševanje kritičnih točk na R 675 (zoženje, plaz Podgračeno , križišče pred MP Slovenska vas…)  

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. ureditev rondoja na Obrežju 

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

 

 

 

AD/8.  Prošnja OŠ Velika Dolina  

 

Dopis OŠ velika Dolina : 

»Šest učencev OŠ Velika Dolina se je na tekmovanju v znanju in debatiranju – Svetovnem pokalu znanja – 

World’s Scholar’s Cup uspešno uvrstilo v naslednji krog tekmovanja. Konkurenca je bila huda, učenci pa so 

pokazali izredno znanje angleščine in se tako enakovredno kosali tudi z mednarodnimi šolami, ki delujejo v 

Sloveniji Zaradi nižanja stroškov smo se skupaj s starši dogovorili, da odhajamo v Grčijo. Tekmovanje je 

organizirano tako, da mora imeti vsaka skupina enega spremljevalnega učitelja, ki tudi sodeluje pri 

ocenjevanju otrok na tekmovanju, tako bo z naše šole odšlo na pot 8 popotnikov. Kljub temu je vsota, ki jo 

je potrebno zbrati zelo visoka (cca. 1000€ na udeleženca), zato se s prošnjo za prispevek obračamo tudi na 

Vas, starše otrok šole in vrtca. Razmišljamo, da bi bilo lepo, če bi si med seboj pomagali in si tudi s 

finančnim prispevkom izkazali podporo. S podporo tekmovalcev boste tudi prispevali k promociji naše šole 

in kraja tako po svetu kot v Sloveniji, predvsem pa boste pomagali učencem uresničiti svoje sanje ter še 

izboljšati znanje angleščine. Samo predstavljajte si kakšna izkušnja bo to za otroke, in lahko si le želimo, 

da bi bil naslednji otrok, ki bo imel tako priložnost, ravno Vaš.« 

 

Po končani krajši razpravi je: 

predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

sprejme se sklep da se podpre vloga OŠ Velika Dolina  

in projekt tekmovanja v višini  300 eur – iz postavke delovanje društev.  

 

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA« 
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AD/9.  Projekt izgradnje in postavitve optičnega kabla v KS   
 

Člani sveta so seznanjeni z informacijami v zvezi z potekom izgradnje in našim stališčem do tega.  

Člani Sveta so seznanjeni z dopisom, ki ga je predsednik v imenu KS že posredoval na Telekom:  

  

»Kot sem omenil po telefonu, smo prejšnji teden dobili prve informaciji o postavitvi optike v KS Jesenice na 

Dolenjskem. To nas zelo veseli, ampak bi lahko rekel, da nas je veselo samo cca. 40% krajanov naše KS: 

Po planu, ki nam je bil predstavljen, bi se optika položila v dveh vaseh 100% ter v eni vasi 50%. 

Sam plan postavitve je v priponki. 

 Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem zajema 6 vasi: Jesenice - je v planu; Podgračeno - ni v planu;  

Ribnica - ni v planu; Nova vas  - ni v planu; Obrežje - v planu 40% vasi in Slovenska vas - je v planu. 

  

Po vašem planu trenutno optika pokriva slabo polovico KS - gledano s števila prebivalcev. Rečeno je, da je 

trenutno na razpolago omejena količina sredstev za našo KS in s temi sredstvi se bo rešila slaba polovica 

krajanov. Ostaja pa še dobra polovica krajanov, ki v tej fazi niso zajeti in prepričan sem, da bomo v kratkem 

dobili veliko vprašanj, kdaj bomo pa mi na vrsti. Če sem prav seznanjen naši krajani (lastniki parcel kjer bo 

položena optika) in naša občina ne bodo dobili nobene odškodnine in sam priključek je potem tudi brezplačen. 

Lansko leto ste v naši sosednji KS Velika Dolina položili optiko po celi krajevni skupnosti in po mojih 

informacijah so lastniki parcel (kjer je položena optika) prejeli še ene vrste odškodnino. 

  

Glede na to, da smo sosedje, vsi dobro vemo, kaj se dogaja sem prepričan, da bomo s strani krajanov, ki ne bodo 

dobili optike v tej fazi dobili vprašanja zakaj pa mi ne, zakaj mi brezplačno, KS velika Dolina pa ne,...... 

  

V izogib takim vprašanjem in nezadovoljstvu krajanov bi predlagal, da najdemo (najdete) neko rešitev in skušate 

zajeti celotno področje naše KS.  

Po potrebi lahko zberemo tudi podpise krajanov, ki izkazujejo interes po optiki in to bi bilo ene vrste tudi vašo 

zagotovilo po upravičenju te investicije. Prosil bi te, če bi mi lahko podal nasvet na koga naj se obrnemo v 

skupno zadovoljstvo vseh nas. 

  

Hvala že vnaprej in lep pozdrav, Bogdan Palovšnik«  

 

Po končani razpravi je sprejet SKLEP, da moramo vztrajati na temu, 

da se optika izgradi v vseh naseljih KS, ne pa samo v posameznih naseljih.  

  

Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA« 

 

 

AD/10. Razno 

 
 

Potekla je razprava o zasaditvah in premiku klopi v Novi vasi, ter izgradnji kanalizacije na Žagi. 

 

 

 

Seja je končala ob 20.30. 

 

 

 

Zapisala:                                                             Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                 Bogdan Palovšnik  l.r. 

 

 

 
 

 


