ZAPISNIK

7. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v sredo, 4. septembra 2019 ob
19. uri v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem.
PRISOTNI:, Aleš Burja, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin Frigelj,
Bogdan Palovšnik in Milan Bajs in Ivan Franko
Odsotni: Slavko Bizjak opr.
Ostali prisotni: tajnica KS - Rajka Križanac
Seje se je udeležila ga. Milena Zaniuk iz Podgračenega.
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:
Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
Dokončni plan dela in ureditve na pokopališču Jesenice
Tekoče zadeve in priprava na sestanek z županom Občine Brežice Ivanom Molanom
in občinsko upravo
5. Prošnje društev
6. Razno
1.
2.
3.
4.

V uvodu je ga. Zaniuk izrazila željo, da sodeluje na seji Sveta ter da se na seji uvodno opravi
razprava in vse prisotne člane sveta ponovno seznani o problemu zožanja in prometnih
razmerah v naselju Podgračeno.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta in je ugotovljeno kakšno je stanje na tem
projektu. Soglasno je sprejet dogovor, da se župana in občinsko upravo, ter Direkcijo RS za
ceste ponovno pozove k hitrejšemu reševanju kritične točke v Podgračenem in celotnega
odseka skozi naselje. Pridobijo se tudi informacije o stanju projektne naloge, ter v kateri fazi
je pridobivanje dokumentacije.
Ga. Zaniuk je po zaključeni razpravi zapustila sejo.
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. Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
3. Dokončni plan dela in ureditve na pokopališču Jesenice
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4. Tekoče zadeve in priprava na sestanek z županom Občine Brežice Ivanom Molanom
in občinsko upravo
5. Prošnje društev
6. Razno
Dnevni red je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
AD/2 Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta
Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. so člani prijeli z vabilom za 7. sejo Sveta.
Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se zapisnik 6. redne seje Sveta
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/3 Dokončni plan dela in ureditve na pokopališču Jesenice
Krajevna skupnost je vložila na občinsko upravo, oddelke OKIGJS zahtevek za dodatne
večje ureditve na pokopališču pri Sv. Mariji Magdaleni, ki se financirajo iz proračuna Občine
Brežice. Predlagali smo barvanje, beljenje, ureditve parkirnega prostora pred mrliško vežico,
tlakovanje in obrezovanje platan. Sredstva v višini 5.000 imamo odobrena in moramo
določiti obseg investicije.
Člani sveta so največji del razprave posvetili vprašanju ali rušimo platane ali ne. Mnenja so
bila deljena in je sprejet dogovor, da se opravi še en ogled na terenu, in pred tem, da se povabi
še dodatne strokovnjake za hortikulturo ( obrezovanje dreves) ki bi svetovali. Zaprosili naj bi
tudi našega krajana Zorana Gajski, da nam poda nasvet/ idejno rešitev v zvezi ureditvijo
parkirnega prostora pred mrliško vežico.
Sprejet je dogovor, da se člani sveta sestanejo v sredo, 11. septembra 2019, opravijo ogled na
terenu i in določijo obseg delna pokopališču.
AD/4 Tekoče zadeve in priprava na sestanek z županom Občine Brežice Ivanom
Molanom in občinsko upravo
V oktobru bojo potekali sestanku občinske uprave in župana, prijeli smo poziv in smo skladu
z dopisom št. 031-1/2019 z dne 21.8.2019, in pozivom za posredovanje tem za srečanje
župana in sveta KS Jesenice na Dolenjskem določili sledeče teme o katerih se bi želeli
pogovoriti na predvidenem srečanju:
1. Rekonstrukcija RC in izgradnja pločnika v naselju Obrežje

2. Pločnik skozi naselje Ribnica in Podgračeno
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3. Razširitve, obnova, sanacija R 675 od Čateža do MP Slovenska vas ( glede
predvidenih posegov v prostor in obremenitve MP)
4. Sanacija in ureditev poplavne varnosti vodotoka Bregane – projekt Frisco
5. Sanacija, redno vzdrževanje, urejanje PTC Slovenska vas
6. izgradnja oz. dokončanje vodovodnega omrežja – Ribnica
7. vzdrževanje in obnova obstoječih LC
Sestanek bo v začetku oktobra in bojo člani sveta obveščeni po e-pošti o terminu.
AD/5 Prošnje društev
Na Krajevno skupnost smo prijeli dve prošnji: KO ZB Slovenska vas za sofinanciranje
projekta/programa in Športnega društva Nova vas za programe in delovanje. Obe prošnji so
predstavljene članom Sveta KS.
Razprava je potekala o delovanju vseh društev, prepoznavnosti v kraju, pripravljenosti za
sodelovanje na prireditvah in programih drugih društev ter KS.
Ervin Frigelj je posebej izpostavil, da posamezna društva niso pripravljena sodelovati z
drugimi društvi, se ne odzivajo in ne delujejo v javnem interesu in interesu kraja. V
obravnavi prošenj pa te zadeve ne upoštevamo, potrebno bi bilo pri dodelitvi sredstev bolj
upoštevati kdo je več ali manj aktiven.
Tajnica KS je pojasnila, da društva ko podpišejo pogodbo imajo zavezo, da se odzovejo na
povabilo KS in da sodelujejo na prireditvah. Da bi pridobili sredstva morajo oddati poročilo o
izvedenih aktivnostih.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEPE:
1. Program KO ZB Slovenska vas se financira v višini 200,00 eur za leto 2019
iz postavke za delovanje društev. Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
2. Program Športnega društva Nova vas se financira v višini 200,00 eur za leto 2019
iz postavke za delovanje društev. Sklep je sprejet z 7 glasovi »ZA« in 1. glasom PROTI

AD/6 Razno
V točki razno so obravnavane splošne teme iz področja tekočega delovanja KS in projektov,
ki potekajo (pločnik, soglasja, optika….).
Seja zaključena ob 21.30 uri.
Zapisala: Rajka Križanac
Aleš Burja
predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.
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