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Z A P I S N I K  

 

6. seje  Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila v torek, 15. marca, 2016 ob 18.00  uri v prostorih KS Jesenice na 

Dol. 

 

Seje so se udeležili: Bogdan Palovšnik, Jože Suban, Drago Munič, Ervin Frigelj, Milan Bajs in Ivan Franko 

Seje se niso udeležili: Ervin Frigelj- opr., Damjana Obranić –opr.  Gregor Bajs-opr. 

 

Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol. g. Bogdan Palovšnik je sklical sejo v skladu z 76. členom Statutom  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2.    Potrditev zapisnika  5. redne seje  ter 3,  4. in 5. dopisne seje Sveta  

3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Informacija o delovanju med sejami 

5.    Poslovno poročilo za leto 2015 

6.    Program dela za leto 2016 

7. Razno 

 

Sejo vodi predsednik Sveta. 

 

AD/1 Ugotovitev sklepčnosti 

Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 5 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je Svet sklepčen in lahko 

nadaljuje z delom. 

 

 

AD/2   Potrditev zapisnika  5. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. in 3, 4., in 5. dopisne seje Sveta  

 

Zapisnike so člani prijeli z vabilom. Zapisnik 3. dopisne seje so člani prijeli naknadno. 

Razprave o zapisnikih ni bilo.  

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se zapisnik 4. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. in 3, 4., in 5. dopisne seje Sveta  

 

 

Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«. 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal  dnevni red in sicer: 

 

   4.     Informacija o delovanju med sejami  

5. Poslovno poročilo za leto 2015 

6. Program dela za leto 2016 

7. Razno 

 

 

 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan dnevni red  6. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«. 
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AD/4 Informacija o delovanju med sejami 

 

Člani sveta so seznanjeni z delovanjem Sveta med sejami. 

SESTANKI 

19.11. prevzem gradbenih del  

04.12. predsednik Sveta –sestanek pri županu g. Ivanu Molanu  

04.12. in 07.12.  ogledi Izvedbe prestavitve kozolca iz območja AC na mednarodnem mejnem 

prehodu Obrežje na novo lokacijo v bližin 

15.12. sestanek z predsednico MO Bregana, ga. Majo Gračanin 

18.12. novoletni sprejem pri županu  

22.12. oddaja pripomb na Odlok o proračunu 2016-2017 

09.01. novoletna seja članov sveta in pred. društev 

13.01. obisk podžupana Občine Brežice Jureta Pezdirca 

14. 01. Uredništvo Dolenjskega lista na meji  

18.01. Občinska uprava – ogled meje  in kritičnih točk vodotoka v Slovenki vasi 

18.01. RTV – Goran Rovan in ogled meje in plaza Podgračeno 

19.01. obisk podžupana Občine Brežice  Jureta Pezdirca 

20.01. ogled LC in ogled kritičnih točk z Davidom Flajnikom 

22.01. sestanek s predstavniki Slovenskih vasi v Šentrupertu  

27.01. ogled z Občino parkirišča pri pokopališču 

29.01. občni zbor društva vinogradnikov Dolina-Jesenice 

08.02. sestanek s predsednico MO Bregana, ga. Majo Gračanin 

10.02. inventurna komisija 

15.02. uvedba v delo izvajalca za fazo urejanja statike 

15.02. obisk Posavskega muzeja za krajane in ogled razstave 

19.02. občni zbor KUD Slavček 

28.02. občni zbor KO ZB 

 04.03. ogled predstavnikov občinske uprave gradbišča stavbe 

 04.03. udeležba na Občnem zboru DPM 

 05.03. udeležba na Občnem zboru PGD Obrežje  

 

DOPIS / POBUDE  

 10. 11.2015 -  Urgenca - plaz Podgračeno  R 675 

 12. 2015 osnutek dopisa za hitrejšo izgradnjo optike v Slovenski vasi. 

 07.12.-22.12. javna obravnava in  oddaja pripomb na Odlok o proračuna 2016-2017 

 21. 01.  – prijeli: Poziv k ustavitvi enostranskega urejanja nabrežja na hrvaški strani potoka Bregana 

urejanje in dogovori za skupni sestanek v zvezi problematiko v Samoborju 

 09.02. prometnimi znaki v naši okolici- predsednik obvestil Občino  

OSTALO 

 sodelovali na snemanju -Nedeljska reportaža- Slovenska vas pri Mokricah-življenje na meji, ki je 

predvajana v nedeljo 6.12. 2015 na Prvem programu Radia Slovenija avtor:  dr. Milan Trobič) 

 18.11. 2015 smo sprejeli obisk avtobusa upokojenih novinarjev Slovenije 

 posodobitev spletne strani 

PLAČILA / računi: 

 plačila za redno in tekoče delovanje 

 tehnični problemi z delovanjem in certifikatom SIGENC-a , bilo potrebno zamenjati in izdelati nov 

certifikat 
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AD/5 Poslovno poročilo za leto 2015 

   

 

V gradivu za sejo Sveta so člani prijeli poslovno poročilo KS Jesenice na Dolenjskem za leto 2015,  ki se glasi:  

 

POSLOVNO POROČILO KS Jesenice na dol za leto 2015 

PRIHODKI 

 

KS Jesenice na Dol.  je imela v letu 2015 prihodke 29.608,96€  iz naslednjih virov: 

lastna sredstva (obresti, premoženje, pokopališče), 

 sredstva iz proračuna Občine Brežice za leto 2015, 

 drugi nedavčni prihodki 

 prijeta donacija 

 

Iz proračuna Občine Brežice za leto 2015 smo  prejeli sredstva za: 

 delovanje KS ( po dvanajstinah) in vzdrževanje javnih, krajevnih poti. 

 

Sredstva iz proračuna smo v celoti porabili namensko, tako kot so bila opredeljena v planu KS Jesenice na Dol. 

in v  proračunu Občine Brežice.  

Prihodki iz lastne dejavnosti so znašali  6.474,98€. Pridobili smo jih iz najemnine za grobna mesta na 

pokopališču pri Sv. Magdaleni, od prodaje grobnih mest, nadomestila za uporabo prostora in od obresti.  

 

ODHODKI 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki  KS Jesenice na Dol.  v letu 2015  bili v višini 

30.371,75 €  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 uporabljena 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 za leto 2015.  Krajevna skupnost je financirala 

strošek gradbenih del na stavbi v višini 3.610,44 € oz. sorazmerni del stroškov gradbenih del v skladu s 

tripartitno pogodbo za  obnovo objekta, sklenjeno z izbranim izvajalcem del in Občino Brežice. Obseg in 

količino gradbenih ter nepredvidenih del v izvedbeni fazi nismo mogli podrobno določiti. 

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 dogodkov: 

 srečanje pri Kalinu 1.7.2014, 

 udeležba na organizaciji 3. srečanja Slovenskih vasi Slovenije v Slovenski vasi 23.5. 2015, kar je 

povzročilo določene organizacijske in izvedbene stroške.  

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. 

Določen del sredstev je porabljen tudi za vzdrževanje in urejanje zelenic v centrih naselij  ter na avtobusnih 

postajališčih v KS. 

2.4. Poraba  sredstev za komunalne dejavnosti KS se nanaša na vzdrževanje pokopališča Jesenice na Dol. Denar 

je porabljen za tekoče vzdrževanje in hortikulturno urejanje pokopališča, parkirišča in 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 1200,00 €, na posamezno društvo 150 €. Sofinancirali smo programe sedem 
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društev in enega javnega zavoda, in sicer: TD Jesenice na Dol., Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, Društvo 

prijateljev mladine Dolina - Jesenice, MK Grajski jezdeci, PGD Obrežje, KO ZB Slovenska vas, KO Rdečega 

Križa Jesenice na Dolenjskem in OŠ Velika Dolina. 

 

2. DOSEGANJE CILJEV 

 

Poslovanje v letu 2015 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 762,79  €. Razlika med prihodki 

in odhodki je bila pričakovana, ker so bila sredstva za obnovo stavbe na kontu presežka iz preteklih let 

namenjena za obnovo in sanacijo stavbe KS. Obseg in količino gradbenih in nepredvidenih del v trenutni 

izvedbeni fazi nismo mogli določiti. 

Stanje na podračunu na dan 31. 12. 2015  je 6.083,63 €.  

Za razliko od večine preteklih let tokrat lahko ugotovimo, da je po štirih letih priprave dokumentacije, 

pridobivanja in spreminjanja gradbenih dovoljenj projekt obnove in adaptacije stavbe Krajevne skupnosti 

končno na poti do realizacije. Ker pa razpoložljiva sredstva v letu 2014 in 2015 niso omogočila izvedbe 

investicije v celoti, smo se odločili za izvedbo po fazah, kar bistveno otežuje planiranje financiranja. 

Tudi realizacijo plana komunalne infrastrukture razvojnih projektov bomo nadaljevali v naslednjem  

proračunskem letu. V programu KS Jesenice na Dol. je prioritetni cilj dokončanje programov, ki še niso 

realizirani, so pa v njihovo pripravo in realizacijo že vložena določena sredstva. 

Na podlagi doseženih rezultatov ocenjujemo, da  so zastavljeni cilji in programi za  leto 2015 realizirani.  

3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

 

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov 

KS je na dan 31.12.2015 imela na transakcijskem računu 6.083,63 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo 

izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah. 

 

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev  

KS te vrste terjatev ni imela. 

 

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

KS je na dan 31.12.2015 imela v lasti za 19.814,38 € zemljišč, za 97348,98 € gradbenih objektov (mrliško 

vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in avtobusna postajališča), za 24.541,27 € investicij v teku (obnova 

poslovne stavbe), za 1.146,45 € opreme.  

 

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov 

teh sredstev 

KS v letu 2015 ni imela danih sredstev v upravljanju. 

 

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

KS je na dan 31.12.2015 imela za 60,00 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov 

proračuna države, za 140,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev ter za 143,95 €  terjatev iz preplačil. 

 

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

KS je imela na dan 31.12.2015 za 3.423,11 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 

19,12 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.  

 

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 

KS v letu 2015 ni imela te vrste pogodb.« 

V razpravi so sodelovali vsi člani sveta in so posamezni podatki še bolj podrobno obrazloženi.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se Poslovno poročilo KS Jesenice na Dol. za leto 2015 

 

Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«. 
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AD/6 Program dela za leto 2016 

 

 

Predsednik  Sveta je predlagal naslednji program dela KS Jesenice na Dol. v letu 2016: 

  

- dokončanje prenove in izgradnje večnamenskega doma Jesenice na Dol. 

- pločnik MP Slovenska vas - Kalin - Obrežje 

- pločnik Ribnica in Podgračeno 

- lokalne vinjete 

- asfaltiranje ceste v Slovenski vasi (most - Filipač) 

- asfaltiranje ceste Slovenska vas -  Perišče (skupaj s KS Velika Dolina) 

- priključitev na kanalizacijsko omrežje vseh krajanov 

- zamenjava salonitnih cevi na vodovodnem omrežju 

- oživitev Gospodarske cone Slovenska vas 

- izgradnja optičnega omrežja 

- sestanek z vsemi krajni (v sodelovanju z vsemi društvi) 

- sestanek s predstavniki Sveta KS Velika Dolina 

  

Sodelovanje na proslavah in obletnicah  v letu 2016  

 

 21. maj -90 let PGD Obrežje 

 21. maj - 4. srečanje slovenskih vasi Slovenije 

 20. let Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice  

 27. maj - obletnica šole in vrtca 

 1. julija – srečanje pri Kalinu  

 
V razpravo o programu, financiranju in delu so se vključili vsi člani Sveta. Ugotovljeno je,  da KS nima v 

proračunu za leto 2016 investicijskih sredstev za projekte, predvidena so samo sredstva v proračunski postavki 

za obnovo stavbe v višini 80.000 eur. Vse postopke na sanaciji objekta, izbire izvajalca  in faznosti gradnje bo 

aktivno vodila Občina Brežice v sodelovanju z KS. 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se predlagan plan dela za leto 2016  

 

Sklep je sprejet z 5 glasovi »ZA«  

 

 

 

AD/7  Razno 

 

V točki »Razno« je potekala razprava o: 

 potrebne ogledu cest - plazu  in zožanju Podgračeno 

 optičnem kablu v KS 

 

 

 

Seja je končala ob 20.00. 

 

 

Zapisala:                                                             Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                 Bogdan Palovšnik  l.r. 
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