
POROČILO PREDSEDNIKA O DELOVANJU  SVETA KS JESENICE NA DOLENJSKEM 

V LETU 2016 

 

V  novembru 2016 se je izteklo drugo leta  mandata Sveta KS v tej sestavi. Ob izteku 2016. leta je  

priložnost pogledati, kaj vse smo dosegli, se zazreti v čas, ki prihaja, in si zastaviti programsko osnovo 

za leto, ki trka na vrata. 

 

Svet KS Jesenice na Dol. je v svojem mandatu imel  8 rednih  in 7 dopisnih sej. Udeležbo na sejah 

lahko ocenimo kot zadovoljivo. Delovali smo v skladu s Statutom Občine Brežice in poslovnikom o 

delovanju Občinskega sveta Občine Brežice. 

 

Izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki so povezane s programom KS in proračunom Občine 

Brežice za leto 2016. Kako smo jih realizirali? 

1. Obnova stavbe KS: Pričela se je leta 2014 z rušitvijo enega objekta in gradnjo  prizidka k 

obstoječemu objektu. Do leta 2016 so bila izvedena še krovsko-kleparska in tesarska dela, 

nabavljeno in vgrajeno je bilo stavbno pohištvo, izvedena je bila tudi statična sanacija objekta. 

Septembra so se pričela dela za dokončanje obnove objekta – ta zajemajo preostala gradbeno 

obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije ter zunanjo ureditev v skladu s projektno 

dokumentacijo (tlakovanje in asfaltiranje parkirišča, ureditev dostopov v objekt, kanalizacija, 

ozelenitev z grmovnicami in drevjem). Vrednost del za dokončanje obnove znaša 202.000 €. 

V postopku javnega naročanja je bilo kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje SL 

inženiring Boršt d.o.o., dela za dokončanje obnove objekta potekajo, zaključek je predviden 

spomladi 2017. 

 

2. Del sredstev smo namenili vzdrževanju cest in površin ob javnih poteh (mulčanje bankin, 

čiščenje kanalov, popravilo lukenj na vozišču).  

 

3. V skladu s sklepom sveta KS in finančnim načrtom ter na podlagi prispelih vlog društev smo v 

2016 sofinancirali programe sedmih društev in enega javnega zavoda, vsakega v višini 150 €, 

in sicer: TD Jesenice na Dol., Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, Društvo prijateljev 

mladine Dolina – Jesenice, PGD Velika Dolina, MK Grajski jezdeci, OŠ Velika Dolina. 

 

4. Skozi celo leto smo opozarjali na nekatere probleme v KS, se ukvarjali z njimi in jih reševali: 

 problematiko ob avtocesti (pošiljali smo urgence na Direkcijo RS), 

 težave z vodotokom reke Bregane (poplava, sanacija),  

 izgradnja optičnega omrežja v KS,  

 ureditve v PTC Slovenska vas,  

 lokalne vinjete, 

 posredovanje pobude za dodelitev oktobrske nagrade PGD Obrežje, 

 sodelovanje s šolo in aktivnimi društvi v kraju ter sosednjo KS Velika Dolina.  

 

22. aprila smo organizirali zbor vseh krajanov, 17. novembra  je bila izvedena skupna seja svetov obeh 

KS. Vse novice sproti objavljamo na spletni strani www.jesenicenadol.si in FB profilu, trudimo se 

zainteresirati krajane, da bi ju redno obiskovali. Prispevke sami urejamo in objavljamo, želimo, da bi 

jih bilo čim več, zato  vabimo vsa društva, da se aktivno vključijo v obveščanje javnosti o svojem delu 

in projektih.  

 

Programi, ki smo se jih  udeležili ali sodelovali kot soorganizatorji: 

 občni zbori društev 

 4. srečanje Slovenskih vasi Slovenije, 21. 5. 2016 

 160 let šolstva na Veliki Dolini, 27. 5. 2016 

 20 let Društva vinogradnikov, 31. 5. 2016 

 90 let PGD Obrežje, 2. 6. 2016 



 pohod Društva izgnancev ob meji, 12. 6. 2016   

 3. srečanje pri Kalinu, 1. 7. 2016 

 program ob prazniku Marije Magdalene na Jesenicah v projektu PROŠČENJE PRI MARIJI 

MAGDALENI, 17. 7. 2016 

 10 let MK Grajski jezdeci, 1. 10. 2016 

 koncert ob koncu leta, 28. 12. 2016 

 

Menimo, da ni neskromno reči, da smo večino zastavljenih projektov in programov v preteklem 

obdobju realizirali. Potrebno pa je poudariti tudi odvisnost od občinskega proračuna, ki pa v preteklih 

letih ni bil preveč naklonjen  investicijam v KS Jesenice na Dol. Lastnih sredstev, razen za 

vzdrževanja pokopališča, KS nima. 

 

V skladu s sprejetim večletnim načrtom ureditve komunalne infrastrukture v KS Jesenice na Dol. so v 

letih 2016 in 2017 prioritetne naslednje investicije, ki so v postopkih priprave dokumentacije, saj je 

pričetek del načrtovan že več kot deset let, in sicer: 

 

1. dokončanje večnamenskega doma Jesenice na Dol., 

2. pridobivanje dokumentacije in izgradnja pločnika MP Slovenska vas – Kalin in Kalin – 

Obrežje (cca 1000 m), 

3. pridobivanje dokumentacije in odkup zemljišč ter izgradnja pločnika in pripadajoče 

infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija) v naseljih Ribnica in Podgračeno ob R 

675, 

4. v postavki kanalizacija se predvidi izgradnja določenih odsekov sekundarne kanalizacije 

v strnjenih delih naselij, ki se lahko priključijo na primarni vod in ČN Obrežje (naselje 

Jesenice – Žaga, del Nove vasi, Slovenska vas), 

5. zamenjava salonitnih cevi v naseljih Jesenice, Obrežje in Nova vas.  

 

Upamo, da se bo naše delo v naslednjem letu mandata  nadgrajevalo na zastavljenih ciljih ter da se 

bomo vsi člani Sveta zavedali nujnosti aktivne vloge pri organiziranju in vključevanju v posamezne 

projekte, ki so pomembni za celo KS in ne le za eno vas. 

Pregovor pravi : »Nikoli ne gre za to, kaj še lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj 

življenje pričakuje od nas."Viktor E. Frankl 

Na koncu dovolite, da se vam, krajanom, zahvalimo, za »čim več pričakovanj« in za »čim več 

narejenega« pa  za razumevanje in sodelovanje. 

 

Pripravila:                                                                     Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.: 

Rajka Križanac                                                                          Bogdan Palovšnik 

Tajnica KS Jesenice na Dol.   

 

 

Jesenice na Dol.,  7. januar 2017 

 


