
Z A P I S N I K  

 

4. seje  Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila 24. junija 2015 ob 19. uri v prostorih KS Jesenice na 

Dol. 

 

Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Jože Suban, Bajs Milan, Drago Munič, Ervin Frigelj, Damjana 

Obranić in Gregor Bajs. 

 

Seje se ni udeležil: Ivan Franko,opr  

 

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

Statutom Občine Brežice (Uradni list RS št 10/09 in 3/10) in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2.    Potrditev zapisnika  3. redne in 2. dopisne  seje 

3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Informacija o delovanju med sejami 

5.    Delovanje KS- realizacija programa in plana komunalne infrastrukture   

6. Aktivnosti KS -3. srečanje Slovenskih vasi Slovenije 23. maja in Srečanje pri  Kalinu 

01.07 

7. Prošnje za sofinanciranje programov društev  

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  3.  redne in 2. dopisne seje Sveta KS Jesenice na Dol  

 

Z  gradivom so člani Sveta prijeli zapisnike. G. Bajs Milan je imel pripombo na zapisnik glede točke 

AD/5  Predlog proračuna Občine Brežice za leto 2015,  oziroma stališča je, da v tem dopisu niso zajete 

vse potrebe, ki so v posameznih naseljih – predvsem naselju Ribnica (pločnik in kanalizacija). 

 

V razpravo so se vključili prisotni člani Sveta. 

Tajnica je pojasnila kako smo morali opredeliti prioritete na podlagi zahtevka Občine, ter da smo dali 

pripombe na tisto kar je uvrščeno v predlog proračuna, ter kako  so potekle zadeve glede prostorskega 

planiranja v naselju Ribnica, ter vseh pobud v zvezi z cesto, vodovodom in kanalizacijo v preteklih 

letih.    

G. Bajs je vztrajal, da zadeva o potrebi v Ribnici mora biti vnesena,  kot pripomba  na zapisnik ter tudi 

v bodočih dopisih na Občino upoštevana. 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEPE: 

potrdi se zapisnik 3. seje Sveta KS Jesenice na Dol. s pripombo g. Bajsa 

potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Sveta KS Jesenice na Dol.   

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal  dnevni red in sicer: 

              4. Informacija o delovanju med sejami 



    5. Delovanje KS- realizacija programa in plana komunalne infrastrukture   

                6. Aktivnosti KS -3. srečanje Slovenskih vasi Slovenije 23. maja in Srečanje pri         Kalinu 

01.07 

7. Prošnje za sofinanciranje programov društev  

8. Razno 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan dnevni red  4. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/4 Informacija o delovanju med sejami 

 

Člani sveta so seznanjeni z delovanjem sveta med sejami: 

SESTANKI 

- 01.04 sestanek v šoli z predstavniki društev, KS in ravnateljico 

- Izhodišča in teme razgovora:sodelovanje z lokalno skupnostjo , sodelovanje z društvi, 

 ki delujejo v obe KS , sodelovanje na lokalnih prireditvah, vključevanje šole v 

 »življenje« kraja« 

  

- 08.04. vaški sestanek Slovenska vas  

- 15.04. delovno srečanje z predstavniki  društev v KS za organizacijo 3. srečanja 

Slovenskih vasi Slovenije  

- 15.04. sestanek pri županu za srečanje  

- 21.04. vaški sestanek slovenska vas 

- 17.05 vaški sestanek Nova vas  

- 18.05. Samobor sestanek v GV 

- 23. 05 srečanje Slovenskih vasi Slovenije 

- 06.06. 60 let Lovskega društva Mokrice 

- 08.06. uvedba  v delo na strehi 

- 09.06. sestanek v MO Bregana 

- 15.06. obisk predstavnikov Občine v   zvezi z kanalizacijo 

- 22.06. ocenjevanje krajev  

DOPIS IN POBUDE  

 DRSC o križišču Kalin 

 VGP o problematiki vodotoka reke Bregane obveščeni 30.03. 

 pripombe na proračun Občine za leto 2015 

 bilten vinogradniki 

 izdelava popisov za stavbo ki grejo v razpise – koordinacija zadev med Občino, 

izvajalci  in nadzorom 

 urejujejo  se zadev v zvezi z prošenim kozolcem na Obrežju –lokacijska informacija, 

soglasja, potrditev nadomesten lokacije 

 rešujemo problem priključitve sekundarne kanalizacije Nova vas in Jesenice- 

posredovali urgenco in dodatne obrazložitve v Urad župana  

PLAČILA in e računi: 

 urejeno izdajanje in prejemanje e – računov 



 plačila za redno in tekoče delovanje 

drugo:dve sanacija JP – Slovenska vas  

 23 . maja so v Slovenski vasi imeli poplavo  

 

 

AD/5     Delovanje KS- 

realizacija programa in plana komunalne infrastrukture 

 

 

Predsednik g. Palovšnik je podal krajši pregled realizacije programa. 

V delu 2015 je prioritetna  investicija nadaljevanje del na obnovi stavbe KS. Postopke vodi Občina 

Brežice, predstavniki KS sodelujejo v delu koordinacije, na gradbišču, ter z izvajalci in nadzorom. 

 

Člani sveto so podrobno seznanjeni z potekom del na obnovi stavbe, planiranih delih in posegih.  

Tri faze so predvidene v letošnjem letu in sicer streha, dobava in vgrajevanje stavbnega pohištva ter 

določne zidarska dela v kleti na sanacije vlage (odstranitev ometov, tlakov…) 

 

Dela na strehi se izvajajo v skladu z podpisano pogodbo, postopek izbire izvajalca za dobavo  

stavbnega pohištva je zaključena in bo vgraditev avgusta. 

V  jesen sledi še tretja faza gradbenih del. 

 

Po krajši razpravi je točka zaključena. 

 

 

AD/6 Aktivnosti KS  

3. srečanje Slovenskih vasi Slovenije 23. maja in 

 Srečanje pri  Kalinu 01.07 

 

Predsednik g. Palovšnik  in tajnica ga. Križanac sta podala je podal krajši pregled aktivnosti v zvezi z 

prireditvami,  ki so potekale v kraju. 

 

Glede da je večji del članov Sveta sodeloval v izvajanju, pripravah ali na sami prireditvi  poročila niso 

bila dolga.  Prikazani  so dosežki, medijski odmevi ter potek priprav na prireditev.  

  

Obe aktivnosti smo planirali v letu 2015 in  je sprejeto stališče članov sveta, da so pomagale promociji 

kraja in društev. 

 

 

AD/6 Prošnje za sofinanciranje programov društev 

 

 

V preteklem obdobju smo prijeli prošnje za sofinanciranje programov društev:   

 

1. Društvo vinogradnikov Dolina 

-Jesenice 

Izdaja letnega biltena društva 

2. TD Jesenice na dol. Program izdelave spominka kraja  

3. MK Grajski jezdeci  6. moto srečanje MK Grajski Jezdeci Mokrice 

29.08.2015 

 

4. Župnija Velika Dolina  Program obnove cerkve na Veliki Dolini 



 

 

 

Člani Sveta so  obravnavali z vsako vlogo posebej. 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

programi društev: Društvo vinogradnikov Dolina –Jesenice, TD Jesenice na dol. 

in MK Grajski jezdeci se sofinancirajo v višini 150 eur. 

progam Župnije velika dolina se bo obravnaval na eni od naslednjih sej Sveta  

 

Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«. 

 

                                  

 

AD/7 Razno 

 

V točki »Razno« je potekala razprava o: 

 ogledu in problemih vodotoka v Slovenski vasi 

 porušenem kozolcu na Obrežju ter postopkih ki se vodijo 

 prometni signalizaciji v Novi vasi  -pri Jelniku neustrezna in manjkajoča signalizacija  

 ter problemi z parkiranjem in uporabo v  »slepi ulici« (pri Matkovič) 

 plazu na Podgračenem 

 

Sprejeta je pobuda ga. Obranić z 4 glasovi »za« in 2 »proti«,  da se v naselje Nova vas vrne 

manjkajoča klop,  ki je sedaj v parku na Obrežju. 

 

Seja je končala ob 20.30. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                             Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                 Bogdan Palovšnik  

 

 

 

 

 


