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Z A P I S N I K 

 

 

5. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v petek, 5. aprila 2019  ob 18. uri 

v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem. 

 

PRISOTNI: Slavko Bizjak, Aleš Burja, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin 

Frigelj, Ivan Franko, Bogdan Palovšnik in Milan Bajs. 

  

Ostali prisotni: Mladen Strniša, član občinskega sveta Občine Brežice in 

tajnica KS Rajka Križanac.  

 

V skladu z 76. členom Statuta Občine Brežice in 9. členom Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Brežice  je  sejo Sveta KS Jesenice na Dol. sklical predsednik Sveta Aleš Burja,  ki je 

uvodoma pozdravil vse prisotne in prebral z vabilom za sklic seje predlagan dnevni red : 

 

 

1. Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti  

2. Potrditev zapisnika  4. redne seje sveta KS Jesenice na Dol. 

3. Pripombe na osnutek odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019  

4. Razno 

 

 

AD 1/  Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti 

 

Uvodoma je ugotovljeno, da je prisotnih 9 članov Sveta,  da je Svet sklepčen in, da lahko 

nadaljuje z delom. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:   

 

1. Pripombe na osnutek odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019  

2. Razno  

 

Dnevni red  je sprejet z  9 glasovi »ZA«. 

 

AD/2  Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta  

 

Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. so člani prijeli z vabilom za 5. sejo Sveta. 

Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi  se zapisnik 4. redne seje Sveta  

Sklep je sprejet z  9 glasovi »ZA«. 
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AD/3 Pripombe na osnutek odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019  

  

Trenutno poteka javna razprava osnutka odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 . 

 

Člani sveta so bili seznanjeni z oprtim pismo Krajevne skupnost Jesenice na Dolenjskem, ki je 

posredovano na Občino Brežice 24. marca  2019. 

                                       

»Odprto pismo glede osnutka občinskega proračuna Občine Brežice za 2019 

 
Spoštovani župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, 

v zvezi z osnutkom proračuna Občine Brežice za 2019, ki je predlagan za obravnavo na 

Občinskem svetu Občine Brežice, Vam sporočamo naslednje; 
 

1) Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem je skrajno nezadovoljna s predstavljenim 

financiranjem projektov v KS, ki so predstavljeni v osnutku  občinskega proračuna za tekoče leto. 

2) Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem je že vrsto let odrinjena od financiranja 

infrastrukture, kot so rekonstrukcije občinskih in regionalnih cest, pločnikov, posodobitve 

razsvetljave, kanalizacije, dokončanja glavnega vodovodnega sistema, katerega smo predali KOP-

u,(potem je prevzemnik obveznosti Komunala Brežice) in podpisali pogodbo, kjer se KOP in Občina 

obvezujeta, da bosta v nekaj letih zgradila, oziroma zamenjala del glavnega voda, ki je še danes iz 

salonitnih cevi. Naši krajani so že zdavnaj ob prenosu lastništva plačali zamenjavo, vendar je od takrat 

minilo že več kot 20let, in se do sedaj ni nič zgodilo. Posodobitev pristopne ceste v Ind. cono 

Slovenska vas, ne urejen in vzdrževan mejni prehod Slovenska vas (kar je sramotno za Evropsko 

državo) in še bi lahko naštevali. 

 

3) Zaradi predstavitve občinskega proračuna oz. glede financiranja v KS Jesenice na Dol, so se krajani 

Krajevne skupnosti pripravljeni posluževati tudi skrajnih postopkov, kot so protestni shodi, kar pa 

smatramo, da ni primerno in pozitivno za Občino Brežice. 

 

4) Predstavniki, oziroma Svet Krajevne skupnosti Jesenice na Dol.  je pripravljen pobude krajanov 

podpreti in podkrepiti z dejstvi in ostalimi dokazi, analizami vlaganj v ostale KS v Občini Brežice, za 

kar bomo zbrali in predstavili tudi dokazno gradivo. 

 

5)  Spoštovani g. župan Ivan Molan;  želimo in zahtevamo,  da dopolnite predlog občinskega 

proračuna Občine Brežice tako,  da bo KS Jesenice na Dol.  enakovredno zastopana pri financiranju 

infrastrukture z ostalimi KS v občini.  

 

V koliko ne pride do popravkov, oziroma povišanja financiranja projektov, ki so v teku ali so v 

pripravi in so nujni, bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki bodo pripeljale tudi do protestnega shoda, kjer 

bomo pred novinarji poimensko imenovali vse predstavnike naše občine in  navedli razloge, ki so 

pripeljali do teh postopkov in odločitev. 

 

6) V izogib nadaljnjim postopkom, želimo in zahtevamo, da Občina Brežice prouči predlog proračuna 

s predvidenimi postavkami ter ga spremeni, ali dopolni. Saj ne želimo,  da pride do ne željenih 

postopkov naših krajanov, ki smo jih navedli v peti točki tega dopisa. 

 

7)  Pričakujemo Vaš pisni pozitiven odgovor in obrazložitev stališč, ter uskladitev s predlogi KS 

Jesenice na Dol.  Odgovor pričakujemo najkasneje pred potrditvijo občinskega proračuna. 

 

S spoštovanjem,  
V vednost člani OS Občine Brežice: Mladen Strniša, Bogdan Palovšnik,  Marijan Žibert« 
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V nadaljevanju je potekala razpravo o proračunu Občine Brežice za leto 2019, ki je v 

javni razpravi in so sodelovali vsi člani sveta. 

 

Mladen Strniša in Bogdan Palovšnik sta pojasnila kako je potekala razprava o proračunu na 

odborih in OS.  

 

Po končani razpravi je oblikovano stališče:  

 

»Svet KS Jesenice na Dolenjskem je na svoji 5. redni seji 5. aprila 2019 razpravljal o 

predlogu odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019,  ki je v javni obravnavi do 9. aprila 

2019 in je soglasno sprejel sledeče sklepe: 

1. Proračunska postavka- 00452 izgradnja pločnika Kalin- Obrežje planirana 

sredstva 25.000 

V proračunski postavki so samo predvidena sredstva za odkup zemljišč in urejanje 

dokumentacije. Projekt  izgradnje pločnika v naselju Obrežje,  od MP Slovenska vas do mosta 

nad AC  je razdeljen na 3. faze. Istočasno se izdeluje tudi projekt sanacije vozišča po naročilu 

DRSC. Projekt pločnika je v recenziji in bo končan  v mesecu maju tako, da ni zadržkov, da 

se izgradnja 1. faze pločnika  ne uvrsti v izvajanje za leto 2019.  

Pločnik skozi naselje Obrežje je prioritetni projekt KS.  Prometna obremenitev zaradi vhodne 

mejne točke in tranzitnega prometa  ter zakonske določbe o zagotavljanju prometne varnosti 

bi morala ta projekt uvrstiti na prvo mesto planiranih investicij v Občini Brežice.   

Predlagamo,  da se v letu 2019  predvidijo sredstva  projektantske ocene vrednosti v 

višini 250.000 eur za izvajanje 1. faze    

 

2. Proračunska postavka 00511 - vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice 

V postavki je planirana sanacija in izboljšave na obstoječem vodovodnem sistemu. Stališča 

smo, da je potrebno postavko povečati in sanirati  širši del omrežja in to posebej tisti,  kjer so 

še vedno  salonitne cevi. Ob prevzemu vodovoda v upravljanje je v pogodbi o prevzemu 

omrežja zapisano,  da se bo  obdobju 1o let omrežje saniralo, oziroma zamenjale salonitne 

cevi in izboljšan celoten sistem, kar pa še vedno ni urejeno.  

Predlagamo,  da se v letu 2019  predvidijo sredstva v višini 100.000 eur.  

 

 

3. Proračunska postavka 00133 vzdrževanje objektov v Slovenski vasi v višini 

30.000 

V Poslovno trgovskem centru Slovenska vas je potrebno sanirati tudi javno pot,  katera  pelje 

skozi cono in jo uporabljajo: vsa podjetja (več kot 20 ), vsi zaposleni, tovorni promet ki 

napaja cono. Danes deluje  v PTC več kot 20 podjetij in 250 zaposlenih. Stališča smo, da je 

potrebno urediti tudi dovozno pot skozi cono in povečati predviden obseg sredstev. 

Predlagamo,  da se v letu 2019  predvidijo sredstva za ureditev JP v PTC pri postavki  

0133.  

 

V skladu z posredovanim planom investicij in ureditev v komunalni infrastrukturi 

predlagamo,  da se uvrstijo še dodatne postavke proračuna za 2019:  

• nakup opreme za dom krajanov Jesenice v višini  10.000, 

• ureditev  vaškega središča Jesenice na Dolenjskem v višini 25.000, 

• sanacija javne razsvetljave (zamenjave starih luči, posodobitve) v višini 50.000, 
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• ureditev lastništva  in statusa javnih poti ( Slovenska vas in naselje »Koreja« -  

Obrežje št. 9)  v višini 10.000.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

Sprejme se oblikovano stališče in pripombe do proračuna Občine Brežice za leto 2019  

Sklep je sprejet z  9 glasovi »ZA«. 

 

 

AD/ Razno 

 

V točki razno je potekala razprava o ponovnem odpiranju, na pobudo MD Krokar,  dvorane za 

fitnes v prostorih KS. V imenu društva je o vprašanje zastavil in vložil pobudo Mladen 

Strniša. 

 

Stališča članov sveta so bila različna glede pogoje in dovoljenja za uporabo protora in sprejet 

je dogovor, da se to vprašanje obravnava na eni od naslednjih sej Sveta.  

 

 

Bogdan Palovšnik 

Kot predstavnik vaške skupnosti in član organizacijskega odbora je predstavil program 7. 

srečanja Slovenskih vasi Slovenije,  ki bo v našem kraju 18. maja 2019. S strani Občine 

Brežice je zagotovljeno, da bo podprla srečanje in to hkrati prosi tudi KS,  da iz naslova 

planiranih  v finančnem načrtu – prireditve  v kraju ,podpre in  pomaga organizirati  srečanje. 

 

Predstavil je tudi, da bo ob tej priložnosti izšla knjiga Vas s tremi imeni Ivana Bogovčiča. 

Projekt bojo podrli Posavski muzej  Brežice, Občina Brežice; TD Jesenice na Dol in KS 

Velika Dolina. 

Tudi za ta projekt bo potrebna podpora KS Jesenice na Dol. 

 

 

Aleš Burja 

Prisotne člane opomnil,  da je jutri čistilna akcija in da prosi za odziv krajanov in članov 

društev. Dogovorjena je malica za zaključek čistilne akcije na igrišču pri gostilni Strniša. 

 

Potekali so pogovori še o bankomatu in planirani izgradnji optičnega omrežja. 

 

Seja zaključena ob 21.30 uri. 

 

Zapisala: Rajka Križanac  

 

 

Aleš Burja 
predsednik Sveta  KS Jesenice na Dol. 


