ZAPISNIK

8. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v ponedeljek 18. novembra
2019 ob 18. uri v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem.
PRISOTNI: Aleš Burja, Slavko Bizjak, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin
Frigelj, Bogdan Palovšnik, Milan Bajs in Ivan Franko
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.
6.

Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
Priprave plana za proračun Občine Brežice za leto 2020 in 2021
Poročilo o izvedenih aktivnostih in delovanju KS
Prošnje društev
Razno

AD 1/ Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je ugotovljeno, da je prisotnih 9 članov Sveta, da je Svet sklepčen ter, da lahko
nadaljuje z delom.
Svetnik Bogdan Palovšnik je predlagal v skladu z Poslovnikom, da se na začetku seje Sveta
uvrsti dodatna točka dnevnega reda in sicer:
Odstopna izjava člana sveta KS Jesenice na Dolenjskem Bogdana Palovšnika

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Določitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Odstopna izjava člana sveta KS Jesenice na Dolenjskem Bogdana Palovšnika
Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Jesenice na Dol.
Priprave plana za proračun Občine Brežice za leto 2020 in 2021
Poročilo o izvedenih aktivnostih in delovanju KS
Prošnje društev
Razno

Dnevni red je sprejet z 9 glasovi »ZA«.
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AD/2 Odstopna izjava člana sveta KS Jesenice na Dolenjskem Bogdana Palovšnika
Član sveta Bogdana Palovšnik je Svetu priložil in prebral svojo izjavo, ki se glasi;
»ODSTOPNA IZJAVA KOT ČLANA SVETA KS JESENICE NA DOL.
Z dnem 15. oktobra 2019 sem nastopil funkcijo podžupana Občine Brežice. V skladu z
določili 27. in 28. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 - uradno prečiščeno besedilo) funkcija nepoklicnega podžupana ni združljiva s
članstvom v svetu krajevne skupnosti. Zato v času trajanja funkcije podžupana odstopam s
funkcije člana sveta Krajevne skupnosti Jesenice na Dol.
V primeru prenehanja funkcije podžupana Občine Brežice želim ponovno nastopiti funkcijo
člana sveta KS.«
Razprave ni bilo, člani Sveta so se strinjali, da Palovšnik zaradi informiranja in projektov v
KS, sodeluje s Svetom KS še naprej in da se ga vabi na seje kot podžupana, nima pa pravice
glasovanja in odločanja.
Izvod podpisane odstopne izjave je že predhodno vložil v tajništvo KS
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
Članu sveta Bogdanu Palovšnik, Slovenska vas 48 m, 8261 Jesenice na Dol. na podlagi
podane izjave in predpisne zakonodaje preneha mandat člana sveta KS Jesenice na Dol.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/3 Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta
Zapisnik 7. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. so člani prijeli z vabilom za 8. sejo Sveta.
Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se zapisnik 7. redne seje Sveta
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
AD/4 Priprave plana za proračun Občine Brežice za leto 2020 in 2021
Na seji občinskega sveta Občine Brežice, ki bo 16.12.2019 bo obravnavan osnutek proračuna
Občine Brežice za leto 2020 in 2021. javna razprava bo v času novoletnih praznikov in bo
trajala do pričetka januarja 2020.
Člani sveta so ponovno seznanjeni in obravnavali plan, ki smo ga sprejeli v začetku leta 2019
in določili v njemu prioritete:
LETO 2019-2020:
OBJEKT (cesta, pločnik, vodovod,
PRIORITETA
kanalizacija …)

DOLŽINA
(oz. opisno od/do)
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1

pločnik Obrežje

1.141 m

2
3
4
5
6.
7.
8.

pločnik Podgračeno
pločnik Ribnica
sekundarna kanalizacija
zamenjava salonitnih cevi
ureditev JP (Koreja, Slovenska vas)
preplastitev Javnih poti
ureditev JP v PTC Slovenska vas

610 m
800 m
1500 m
4000 m
300 m
5000 m
1215 m

V razpravo so se vključili vsi člani Sveta in se strinjali, da določne prioritete ostanejo iste, za
naslednje proračunsko obdobje 2020 -2021.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdijo se prioritete v planu komunalne infrastrukture KS Jesenice na Dol. po
programu, ki je sprejet januarja 2019 na seji Sveta.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/5. Poročilo o izvedenih aktivnostih in delovanju KS
Predsednik Aleš Burja je podal poročilo o izvedenih aktivnostih, poteku ureditvenih dele na
pokopališču in mrliški vežici Jesenice, ter urejenju in vzdrževanju cest. Največ aktivnosti je
bilo na pridobivanju soglasij za dokumentacijo pločnika Obrežje in optike v delu KS.
Na povabilo Občine so člani sveta prijavili dva projekta »Moja skupnost- sodelujem«, ki žal
nista bila uspešna na razpisu.
Predsednik je podal je tudi kratek pregled vseh prireditev in dogodkov, kjer se je udeležil
predsednik ali predstavnik KS, v preteklem obdobju med dve seji.
AD/6 Prošnje društev
Na Krajevno skupnost Jesenice na Dol. smo prijeli tri prošnji: KO ZB Slovenska vas za
sofinanciranje projekta/programa, Športnega društva Nova vas za programe in delovanje, ter
TD Jesenice na Dol za Koncert ob koncu leta. Prošnje so predstavljene članom Sveta KS.
Razprava je potekala splošno 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.
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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 nabave opreme 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
3. Program Turističnega društva Jesenice na Dol. »Koncert ob koncu Leta« se
financira v višini 200,00 eur za leto 2019, iz postavke za delovanje društev.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/7 Razno
V točki razno na pobudo podpredsednika Sveta Slavka Bizjaka je je ponovno obravnava točka
iz preteklih sej sveta KS Jesenice na Dol. – najem prostora (steklena dvorana -manjša sejna
soba) v stavbi KS za potrebe športa in rekreacije na podlagi pobude , dopisa in pogovorov
z Mladinskim društvom Krokar.
Predsednik Aleš Burja je prisotne seznanil z vsebino dopisa, ki ga je prijel od MD Krokar dv
katerem navajajo kakao so pripravljeni delovati, organizirati se in uporabljati prostor za fitnes
( odpiralni čas, vzdrževanje, stroški, souporaba prostora, pariranje……).
V razpravi so ponovno sodelovali vsi člani Sveta in izrazili svoja stališča in pomisleke.
Po končani razpravi je predsedujoči podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se uporaba prostora sejne sobe v namen športa in rekreacije za potrebe krajanov
in se izpeljejo vsi postopki potrebni za oddajo prostora v najem. Pogodba se sklene za
obdobje šestih mesecev.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
Seja zaključena ob 21.20 uri.
Zapisala: Rajka Križanac
Aleš Burja
predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.
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