ZAPISNIK

6. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v sredo, 29.maja 2019 ob 19. uri
v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem.
PRISOTNI: Slavko Bizjak, Aleš Burja, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin
Frigelj, Bogdan Palovšnik in Milan Bajs.
Odsotni: Ivan Franko opr.
Ostali prisotni: 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.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
Sprejet odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019
Plan dela KS za naslednje obdobje
Razno

AD 1/ Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je ugotovljeno, da je prisotnih 8 članov Sveta, da je Svet sklepčen in, da lahko
nadaljuje z delom.
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
Sprejet odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019
Plan dela KS za naslednje obdobje
Razno

Dnevni red je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
AD/2 Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta
Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. so člani prijeli z vabilom za 6. sejo Sveta.
Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se zapisnik 5. redne seje Sveta
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
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AD/3 Sprejet odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019
V nadaljevanju je potekala razpravo o proračunu Občine Brežice za leto 2019, ki je
stopil v veljavo 9. aprila.
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, in je soglasno sprejel sledeče sklepe oz.
pripombe:
1. Proračunska postavka- 00452 izgradnja pločnika Kalin- Obrežje planirana sredstva
25.000
2. Proračunska postavka 00511 - vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice
3. Proračunska postavka 00133 vzdrževanje objektov v Slovenski vasi v višini 30.000
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,
• ureditev lastništva in statusa javnih poti ( Slovenska vas in naselje »Koreja« Obrežje št. 9) v višini 10.000.
V proračunu Občine Brežice za 2019 so postavke:
• Proračunska postavka- 00452 izgradnja pločnika Kalin- Obrežje planirana
sredstva 100.000 in izdelava dokumentacije 25.000
• Proračunska postavka 00511 - vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice
• Proračunska postavka 00133 vzdrževanje objektov v Slovenski vasi v višini
30.000
• Izdelava dokumentacije pločnik Podgračeno -Ribnica 20.000
Za vsako proračunsko postavko je določen skrbnik na Občini Brežice in bo potrebno
uskladiti z vsakim skrbnikom, da se zadeve nemoteno in hitro izvajajo.
Projekt pločnika Obrežje je največji izvedbeno in finančno zahteven projekt v naši KS. Po
pojasnilih občinske uprave bo potrebno:
1. pridobiti pogodbe in služnosti z lastniki
2. skleniti pogodbo z DRI za sanacijo dela cestišča
3. Izvesti javno naročilo
Projekt ima predvidene III faze, skupna dolžina je 1208 metrov. I faza je do Mitje Subana,
druga do Pekarne Suban in tretja do mostu.
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AD/ 4 Plan dela KS za naslednje obdobje
Plan dela KS Jesenice na Dolenjskem je vezan predvsem na izvajanje proračunskih postavk
veljavnega proračuna Občine Brežice za 2019 in tekoče vzdrževanje JP, zelenih površin,
pokopališča in objektov.
•
•
•
•
•
•

Pločnik Obrežje – dokumentacija, služnosti, soglasja……
Pločnik Podgračeno - Ribnica
Dokončanje investicije vodovod Ribnica
Kanalizacija Žaga- Nova vas
Legalizacija cest in dokupi zemljišč - Obrežje-Koreja in Slovenska vas
Cesta skozi PTC Slovenska vas in urejanje PTC

Tekoče redno vzdrževanje :
• javnih poti
• pokopališča
• objektov - stavba ks in mrliška vežica
• zelene površine
Na pobudo podpredsednika Sveta Slavka Bizjaka in posameznih članov sveta je imenovana
komisija za urejanje lastništva in odkupe zemljišč: V komisijo so predlagani: Sonja Povh,
Bogdan Palovšnik, Ervin Frigelj in Ladovič Zlatko.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
Imenuje se komisija za urejanje odkupov zemljišč, soglasja in legalizacijo v sestavi:
Sonja Povh, Bogdan Palovšnik, Ervin Frigelj in Ladovič Zlatko.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/5 Razno
Obravnava je problematika prometa skozi Novo vas ( predlog ležeči policaji) in je sprejet
predlog, da se ponovno obvesti Davida Flajnika, da je potreben ogled vseh kritičnih točk na
cestah v KS.
Potekla je razprava o urejenosti/ neurejenosti pokopališča in vseh potrebnih delih, ter sprejet
dogovor, da se opravi ogled ter da zberemo ponudbe za vzdrževalna dela.
Člani sveta so obveščeni o prireditvah, ki so potekale in ki še sledijo v KS:
• 17.5. promocija knjige Ivana Bogovčiča
• 19.5. srečanje Slovenskih vasi Slovenije
• Srečanje pri Klinu 1.7.
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• 22.7. Marija Magdalena
>
Sprijeta je pobuda, da se pošlje uradni dopis in prosi za pomoč Skupni prekrškovni organu za

reševanje kritičnih točk, ( na katere so nas opozorili krajani ali člani sveta KS Jesenice na Dol.
), ter za katere smo stališča, da SPO ima pooblastila in pristojnosti za reševanje:
• domačija Povh, Obrežje 52,
• domačija na parc. 284 k.o. Nova vas na vstopu v Novo vasi pri Mokricah,
• objekt na naslovu Jesenice 8.
V točki razno je ponovno potekala razprava o ponovnem odpiranju, na pobudo MD Krokar,
dvorane za fitnes v prostorih KS. V imenu društva je to vprašanje zastavil Mladen Strniša na
5. seji Sveta, stališča članov sveta so bila različna glede pogoje in dovoljenja za uporabo
prostora in dogovor ni sprejet, to vprašanje se obravnava na eni od naslednjih sej Sveta.

Seja zaključena ob 21.30 uri.
Zapisala: Rajka Križanac
Aleš Burja
predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.
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