ZAPISNIK
5. seje Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v torek, 13. oktobra, 2015 ob 19.00 uri v prostorih KS Jesenice
na Dol.
Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Jože Suban, Drago Munič, Ervin Frigelj, Ivan Franko, Damjana Obranić
in Gregor Bajs. Seje se ni udeležil: Bajs Milan,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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Določitev dnevnega reda
Informacija o delovanju med sejami
Sklep o določitvi cen vzdrževanja pokopališča za leto 2015
Finančni načrt KS za leto 2016 -2017
Prošnje za sofinanciranje programov društev
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 4. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Zapisnik so člani prijeli z vabilom. Razprave o zapisniku ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se zapisnik 4. 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. Sklep o določitvi cen vzdrževanja pokopališča za leto 2015
6. Finančni načrt KS za leto 2016 -2017
7. Prošnje za sofinanciranje programov društev
8. Razno
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se predlagan dnevni red 5. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«.
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AD/4 Informacija o delovanju med sejami
Člani sveta so seznanjeni z delovanjem Sveta med sejami.
SESTANKI
 29.06 sestanke v Gradski vječnici Samobor - Srečanje pri Kalinu
 01.07. »Srečanje pri Kalinu«
 06.07. primopredaja del na strehi stavbe KS
 19.07. prireditev »Proščenje pri Mariji Magdaleni«
 22.07. ogled cest –prometnih znakov z Davidom Flajnikom
 10.08. pričetek del na postavitvi stavbnega pohištva
 01.09. prevzem stavbnega pohištva
 05.09. urad župana – financiranje investicije stavbe
 09.09. požarni inšpektor – pregled
 24.09. podelitve priznaj OTZ
 28.09. občinska turistična zveza – gostili predstavnike TD
 29.09. David Flajnik in Suzana Ogorevc -ogled ceste Vovk v Slovenski vasi
 sestanki v zvezi z prireditvijo, ki se planira 30.10 na Obrežju »Noć mošta in čarovnic
 02.10 uvod v delo in podpis tripartitne pogodbe s podjetjem Fomes d.o.o.

DOPIS IN POBUDE
 VGP sanira vodotok reke Bregane - soglasja, deponija izvajanje…
 izdelava popisov za stavbo ki grejo v razpise – koordinacija zadev med Občino, izvajalci in
nadzorom
 urejujejo se zadeve v zvezi z prošenim kozolcem na Obrežju
 rešujemo problem priključitve sekundarne kanalizacije Nova vas in Jesenice- posredovali
urgenco in dodatne obrazložitve na oddelek
 pripravili finančni načrt za dve leti
PLAČILA in e računi:
 tekoče izdajanje in prejemanje e – računov
 plačila za redno in tekoče delovanje
Drugo: podprli pobudo za Slavka Bizjaka za oktobrsko nagrado Občine Brežice za leto 2105
AD/5 Sklep o določitvi cen vzdrževanja pokopališča za leto 2015
Predlagana je sprememba cen letnega vzdrževanja pokopališča za leto 2015.
Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči dal na glasovanje SKLEP:
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdijo se predlagane cene za letno vzdrževanje pokopališča za leto 2015:
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« in 1 vzdržan.
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AD/6 Finančni načrt KS za leto 2016 -2017
Z vabilom so člani sveta prijeli predlog finančnega načrta KS Jesenice na Dol. za leto 2016 in leto 2017, ker tudi
Občina Brežice pripravlja dvoletni proračun je na podlagi navodil občinskih služb pripravljen prvič dvoletni
proračun KS. Prelog finančnega načrta je usklajen na podlagi pridobljenih podatkov/navodil in pravilnika
Občine Brežice o določeni višini sredstev za delovanje KS , ter na podlagi lastnih prihodkov KS. Predlagan
finančni načrt bo stopil v veljavo ko bo sprejet proračun Občine Brežice za 2016-2017.
V razpravo so se vključili vsi člani Sveta. Ugotovljeno je da KS nima investicijskih sredstev, vsa sredstva za
obnovo stavbe, ter vse ostale druge potrebne investicije bo potrebno zagotoviti iz Proračuna Občine Brežice.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se predlagan finančni načrt KS JESENICE NA DOL.
za leto 2016 in 2017.
Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«

AD/6 Prošnje za sofinanciranje programov društev
V preteklem obdobju smo prijeli prošnje za sofinanciranje programov društev:
Srečanje starostnikov 23.10.

2.

KO Rdečega križa Jesenice na
Dol.
DPM Velika Dolina-Jesenice

3.

PGD Obrežje

Vhodna vrata-sanacija garaže

1.

Prireditev obdaritev otrok in prihod Dedeka mraza

Člani Sveta so obravnavali z vsako vlogo posebej.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
programi društev: KO Rdečega križa Jesenice na Dol., DPM Velika Dolina-Jesenice in
PGD Obrežje: se sofinancirajo v višini 150 eur.
Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA«.

AD/7 Razno
V točki »Razno« je potekala razprava o:
 plazu in zožanju Podgračeno
 znaku za pokopališče
 optičnem kablu v KS
 zimski službi
Seja je končala ob 20.30.

Zapisala:
Rajka Križanac

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