ZAPISNIK
11. seje Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v sredo, 7. marca 2018 ob 18. uri v prostorih KS
Jesenice na Dol.; Jesenice 11 a, 8261 Jesenice na Dol.
Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Gregor Bajs, Ervin Frigelj, Milan Bajs, Damjana Obranić,
Ivan Franko, Jože Suban in Drago Munič .
Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol. g. Bogdan Palovšnik je sklical sejo v skladu z 76. členom
Statuta Občine Brežice in predlagal dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta in 11. dopisne seje Sveta
Določitev dnevnega reda
Informacija o delovanju med sejami
Poslovno poročilo za leto 2017
Plana dela v letu 2018
Razno

Sejo vodi predsednik Sveta.
AD/1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 8 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je Svet
sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

AD/2 Potrditev zapisnika 10. seje Sveta in 11. dopisne seje Sveta
t
Zapisnike zapisnika 10. seje Sveta in 11. dopisne seje Sveta KS Jesenice na Dol so člani prijeli z
vabilom.
Razprave in pripombe na prejete zapisnike ni bilo.
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdijo se zapisniki zapisnika 10. seje Sveta in 11. dopisne seje Sveta
t
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/3 Določitev dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal dnevni red z eno dodatno točko dnevnega red in sicer:
4
5
6
7
8

informacija o delovanju med sejami
Poslovno poročilo za leto 2017
Plana dela v letu 2018
Najem in uporaba prosta večnamenskega doma Jesenice
Razno
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Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi se predlagan dnevni red 11. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/4 Informacija o delovanju med sejami
Člani sveta so informirani z delovanjem Sveta med rednimi sejami Sveta.

SESTANKI/ PRIREDITVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.12. Sestanek z policijo na mejnem prehodu
18.12. udeležba na novoletnem srečanju pri županu
26. 12. druženje in srečanje v Novi vasi
30.12. koncert za krajane
26.1. novoletno srečanje članov sveta
30.01. občni zbor Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice
9.2. inventurna komisija
7.2. – 5. seja projektne skupine za HE
15.2. sestanek v šoli za »knjigobežnice«
17.2. občni zbor PGD Obrežje
24.2. občni zbor PGD Velika Dolina
3.3. občni zbor KO ZB Slovenska vas
3.3. občini zbor KUD Slavček

OBVESTILA/DOPISI/POROČILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvedeno javno naročilo za izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018
najem pisarne Triglav –urejen aneks k pogodba
dopisi s Telekomom v zvezi z optiko, ter odgovori krajanom
anketa zadovoljstvo z javno upravo Občine Brežice
pripombe na proračun Občine Brežice za leto 2018
inventurno poročilo
priprava poročila o realizaciji programa KS za leto 2017
priprava poročila poslovanju v letu 2017
oddajanje poročila o nabavi blaga oz. storitev
vodovod Ribnica- priključitev – obveščanje krajanovo o analizah vode
dopis DRSC v zvezi z križiščem pred mejnim prehodom Obrežje
uskladitev projektne naloge za Podgračeno- Ribnico ob R 675

OSTALO
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•
•
•

Izvedena sanacija JP ob stavbi KS
izvedena novoletna okrasitev JR
finančno poslovanje spremenjeno z 1.1.2018
in prehod na nov sistem/program za celotno občinsko upravo oziroma vse KS

Člani sveta so o posameznih aktivnostih pridobili še dodatne informacije.
AD/6 Poslovno poročilo za leto 2017
Predsednik Sveta Palovšnik je ponovno seznanil Svet z pregledom vseh opravljenih nalog in del
članov sveta in predsednika v letu 2017. Podrobno so člani seznanjeni z poslovnim poročilo tza leto
2018 , ki je pripravljeno v skladu z predpisi in se glasi :
POSLOVNO POROČILO za 2017
Krajevna skupnost Jesenice na Dol. je v letu 2017 izvajala dela v skladu z akti Občine Brežice – Zakonom o
lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93). ter na podlagi Statuta občine Brežice in v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta, ki se smiselno uporablja za delovanje krajevnih skupnosti.
PRIHODKI
KS Jesenice na Dol. je imela v letu 2016 prihodke v višini 33.634,76 € iz naslednjih virov:

lastna sredstva (obresti, premoženje, pokopališče in najem prostora),
•
•

sredstva iz proračuna Občine Brežice za leto 2017,
drugi nedavčni prihodki,

Iz proračuna Občine Brežice za leto 2017 smo prejeli sredstva za:
•
•

delovanje KS ( po dvanajstinah)
vzdrževanje javnih »zelenih« površin, ter krajevnih poti.

Sredstva iz proračuna smo v celoti porabili namensko, tako kot so bila opredeljena v planu KS Jesenice na Dol.,
s sklepi Sveta ter v proračunu Občine Brežice.
Prihodki iz lastne dejavnosti so znašali 8.412,00,02€. Pridobili smo jih iz najemnine za grobna mesta na
pokopališču pri Sv. Magdaleni, od prodaje grobnih mest, nadomestila za uporabo in najem prostora ter od
obresti.
ODHODKI
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki KS Jesenice na Dol. v letu 2016 bili v višini
40.404,21€ in so knjiženi na naslednjih kontih:
2.1 skupne administrative službe in splošno javne storitve,
2.2. lokalna samouprava,
2.3. promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
2.4. prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
2.5 kultura, šport in nevladne organizacije.
2.1. Vsa lastna sredstva in sredstva na kontu presežka iz preteklih let so se uporabila za sanacijo,
rekonstrukcijo in obnovo stavbe krajevne skupnosti v skladu z veljavno projektno dokumentacijo, oziroma kot
je predvideno v gradbenem dovoljenju,
ter v planu komunalne infrastrukture. Uporabno dovoljenje je
pridobljeno 11.5.2017 in je investicija zaključena. KS je nabavila opremo za večnamensko dvorano ( mize in
stole).
2.2. Sredstva na kontu lokalna samouprava so porabljena za redno delovanje pisarne: električna energija,
komunalne storitve, ogrevanje stavbe, pisarniški material, računalniške storitve in programi, vzdrževanje spletne
strani, stroški telekomunikacij in stroški vzdrževanja stavb.
Lokalna samouprava je sodelovala v pripravi in organizaciji dveh večjih dogodkov:

• Srečanje pri Kalinu 1.7.2017,
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• Dan odprtih vrat KS Jesenice na Dol , 14.10.2017
2.3. Sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so porabljena v skladu s planom, ki je predvidel tekoče
zimsko in letno vzdrževanje JP, urejanje poškodb na JP ter večji obseg del na vzdrževanju obcestnih kanalov,
ter čiščenju in urejanju javnih površin v središčih naselij. Ugotavljamo, da je realizacija manjša, ker je obseg
zimskega vzdrževanja bil tudi manjši. Določen del sredstev je porabljen tudi za vzdrževanje in urejanje zelenic v
centrih naselij, ter na avtobusnih postajališčih v KS. Urejena je dostopna cesta ( v skladu s služnostno pogodbo)
ob stavbi KS, ki je bila poškodovana in uničena v času gradnje.
2.4. Poraba sredstev za komunalne dejavnosti KS se nanaša na vzdrževanje pokopališča Jesenice na Dol.
Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje in hortikulturno urejanje centrov naselij, pokopališča, parkirišča in
okolice mrliške vežice.
2.5. V skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS in sprejetim finančnim načrtom, ter na podlagi prispelih vlog društev
smo sofinancirali projekte v višini: 1.200,00 €, in sicer na posamezno društvo 150 €. Sofinancirali smo
programe šest društev in enega javnega zavoda, in sicer: TD Jesenice na Dol., Društva prijateljev mladine Dolina
- Jesenice, MK Grajski jezdeci, KO ZB Slovenska vas, PGD Velika Dolina, KO Rdečega križa Jesenice na Dol
in projekt OŠ Velika Dolina.
2. DOSEGANJE CILJEV
Poslovanje v letu 2017 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.769,45 €. Razlika med prihodki in
odhodki je bila pričakovana, ker so sredstva za obnovo stavbe na kontu presežka iz preteklih let namenjena za
obnovo in sanacijo stavbe KS, ki se je pričela septembra 2016 in je končana v maju 2017.
Financiranje obnove stavbe v letu 2016 -2017 je potekalo iz proračuna Občine Brežice in je manjši del
investicije, oziroma opremo stavbe financirala tudi KS.
Stanje na podračunu na dan 31. 12. 2017 je 5.914,20 €.

V razpravi so sodelovali vsi člani sveta.

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
potrdi Poslovno poročilo KS Jesenice na Dol za leto 2017
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.

AD/5 Plana dela v letu 2018
Prioritetne naloge v letu 2017 so tudi u večji meri nalog ki se nadaljujejo v letu 2018 :
1. Izgradnja pločnika in meteorne kanalizacije ob R-675:
• v naselju Obrežje (od mejnega prehoda do mosta nad AC),
• v naselju Ribnica in Podgračeno;
• v naselju Jesenice (Žaga) od lipe pri Mokricah do Ribnika (R ob 675),
• reševanje kritičnih točk na R 675 (zoženje, plaz Podgračeno, križišče pred MP
Slovenska vas…)
2. prevzem vodovodnega sistema Ribnica,
3. meteorna kanalizacija v naselju Obrežje, oziroma reševanje problema in usmerjanja meteornih
voda, ter rednega vzdrževanja obcestnih kanalov,
4. delovanjem obstoječega - zgrajenega sistema (vodovod-kanalizacija), ki je v upravljanju
podjetja Komunala Brežice – program zamenjave salonitnih cevi;
5. izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov,
6. optični kabel za vsa gospodinjstva in krajane,
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7. neurejen status ( lastništvo) lokalnih cest (Koreja, Slovenska vas…),
8. ureditev rondoja na Obrežju,
9. organizacija v zvezi delovanjem KS na nadomestni lokaciji preselitev prostora in dokončanje
investicije večnamenskega doma KS (urejanje okolice in nabava opreme).
V razpravo o potrebah in opravljenih nalogah so se vključili vsi prisotni člani sveta. Realizacija nalog
v letu 2018 je odvisna od proračuna Občine Brežice za leto 2018.

AD/7 Najem in uporaba prosta večnamenskega doma Jesenice

Potekla je razprava o pogojih najema in uporabe prostora v stavbi KS oziroma u večnamenskem domu
Jesenice na Dolenjskem. Potrebno bo izdelati pravilnik.
V razpravo so se vključili vsi člani sveta.

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:
• Društva in vse organizacije za javne in društvene prireditve uporabljajo prostor
v stavbi KS ( dvorano ) za ene dan brezplačno
• Posamezniki uporabo prostora (dvorane) plačajo 50,00 eur za ne dan- prostor
morajo očistiti.
• Pogoji uporabe se določijo z pravilnikom
Sklep je sprejet z 8 glasovi »ZA«.
AD/8 Razno
Sprejet je dogovor, da bo pridobijo ponudbe za čiščenje prostora KS in mrliške vežice, potekla je
razprava o investiciji nadstreškov na vhodu v stavbo KS.
Seja je končala ob 20.15
.

Zapisala:
Rajka Križanac

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.
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