
Z A P I S N I K  

 

2. seje  Sveta KS Jesenice na Dol., ki je bila 02.  decembra 2014 ob 18. uri v prostorih KS 
Jesenice na Dol. 

 
Seje so se udeležili člani Sveta: Bogdan Palovšnik, Jože Suban, Bajs Milan, Drago Munič, Ervin Frigelj 

in Gregor Bajs. 

Ostali: Rajka Križanac  
Seje se niso udeležili: Ivan Franko, Damjana Obranić – oba opr.  

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

Statutom Občine Brežice (Uradni list RS št 10/09 in 3/10) in predlagal naslednji dnevni red: 

                    

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2.    Potrditev zapisnika  1. redne seje Sveta KS  
3.    Določitev dnevnega reda 

4.    Informacija o delovanju med sejami 
5. Finančni načrt KS za leto 2015  ter  določitev prioritet in investicij v planu komunalne 

infrastrukture 

6. Izbira izvajalca za zimsko službo 
7. Prošnja Društva prijateljev mladine Velika dolina-Jesenice  in OŠ Velika Dolina 

8. Razno 
 

Sejo vodi predsednik Sveta. 

 

AD/1 Ugotovitev sklepčnosti  

Uvodno je ugotovljeno, da je prisotnih 6 članov sveta KS Jesenice na Dol. oziroma, da je Svet 
sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 
 

AD/2   Potrditev zapisnika  1. redne seje Sveta KS 

  
 

Z gradivom so člani Sveta prijeli zapisnik. Pripomb na  zapisnik ni bilo. 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 
Sklep je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 
AD/3 Določitev dnevnega reda 

 
Predsedujoči je predlagal razširjen dnevni red z dve dodatni točki in sicer: 

                  

     4. Informacija o delovanju med sejami  
     5. Razveljavitev sklepa 1. seje sveta, potrditev mandata  in sprejem ugotovitvenega sklepa 

     6. Finančni načrt KS za leto 2015  ter  določitev prioritet in investicij v planu komunalne 
infrastrukture 

7. Sklep o  izbiri izvajalca za zimsko službo 

8. Prošnja Društva prijateljev mladine Velika dolina in OŠ Velika Dolina 
9. Sklep o imenovanju inventurne komisije  

10. Razno  
 

Predsedujoči je podal na glasovanje: 



potrdi se predlagan dnevni red  2. redne seje Sveta KS Jesenice na Dol. 

 

Dnevni red je sprejet z 6 glasovi »ZA«. 

 

AD/3 Informacija o delovanju med sejami 
 

 

Prisotni člani Sveta so seznanjeni za delovanjem sveta med dvema sejama Sveta:  
 

SESTANKI 

 koordinacije na gradbišču 03.11, 11.11.; 18.11.; 02.12.(koordinacij se udeležujejo predstavniki 

Občine Brežice, izvajalca in nadzora) 

 sestanek predsednikov in tajnikov KS z županom Občine Brežice Ivanom Molanom in občinsko 

upravo 

DOPISI IN POBUDE 

 za ureditev, modernizacijo in povečanje časa delovanja zobozdravstvene ambulante 

pri OŠ Velika Dolina 

 za spremembo delovnega časa in načina dostave na pošti Jesenice na dol; 

 pobuda za organizacijo sestanka o strategiji delovanja Poslovne cone Slovenska vas. 

 izdelava finančnega načrta, predlogov za vključitev in pripravo proračuna Občine za 

leto 2015 

UREJENA POOBLSTILA PO SKLEPIH SVETA: NA AJPESU, POŠTI in obveščena Občina Brežice. 

Aktivacija SIGENCE za predsednika je v teku. 

 
PLAČILA -redno in tekoče delovanje. 

 
DELOVANJE -vodenje in koordinacija z izvajalci in Občino  pri investiciji sanacije stavbe- dodatno 

uspešno v projekt vključena meteorna kanalizacija in izdelava strešne konstrukcije. 

 
 

AD/5    Razveljavitev sklepa 1. seje sveta, potrditev mandata in sprejem ugotovitvenega 
sklepa 
  

V skladu z navodili pravne službe Občine Brežice je potrebno razveljaviti ugotovitveni sklep sprejet v  

točki AD/2 na 1. seji Sveta KS Jesenice na Dol. dne 27.10. 2014. in ponoviti postopek.  

 
Po krajši razlagi navodil pravne službe je predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

 
razveljavi  se ugotovitveni SKLEP sprejet na 1. seji v točki AD/2 da se ne potrdi mandat 

Rajki Križanac, Jesenice 21, 8261 Jesenice na Dol. 

 
SKLEP o razveljavitvi  je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

da se potrdi mandat članici Sveta KS Jesenice na dol.  

Rajki Križanac, Jesenice 21, 8261 Jesenice na Dol. 

SKLEP je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 

V skladu z že podano izjavo o odstopu Rajke Križanac, ter na podlagi Zakona o lokalni samoupravi  

zaradi nezdružljivosti funkcij predlaga se  sprejem ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata članici Sveta KS Jesenice na Dol. Rajki Križanac. 



   

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

sprejme se ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Sveta KS 
Jesenice na dol. Rajki Križanac.  

 
SKLEP je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 

AD/6. Finančni načrt KS za leto 2015  ter  določitev prioritet in investicij v planu     
komunalne infrastrukture 

 
Predstavljen je osnutek finančnega načrta za leto 2015, ki je v skladu z navodili in  predlogom 

proračuna Občine Brežice ter lastnimi prihodki KS. 
 

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM  

Vrednost: 35.876 € 
 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLPŠNE   
JAVNE STORITVE 

0403 – Druge skupne  administrativne službe 

4039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

9990 – Prireditve v KS Jesenice/Dol. 

Vrednost: 800 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstev so namenjena za prireditve: Srečanje Slovenskih vasi Slovenije in Srečanje pri Kalinu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. 

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki 
predstavlja osnovo za oceno v letu 2015. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

9978 – Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol. 

Vrednost: 2.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju poslovnega prostora. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. 

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki 
predstavlja osnovo za oceno v letu 2015. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

2008 - Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. 

Vrednost: 14.876€ 



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov delovanja KS Jesenice na Dolenjskem, ki 

zajemajo: stroške pisarniškega materiala, stroške energije, vode in komunalnih storitev, stroške 
telefona, ter tekočega vzdrževanja okolice in poslovnih prostorov, nabava osnovnih sredstev za 

delovanje ter delno pokrivanje stroškov podjemnih pogodb. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. Izračun predlogov pravic temelji na 

obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2015. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN  KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

7158 - Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko vzdrževanje in pluženje, 
sanacija po neurjih, tekoče vzdrževanje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRPIzračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki 

predstavlja osnovo za oceno v letu 2015. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

9917 - PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. 
Vrednost: 10.000€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvirnih prihodki krajevne skupnosti so namenjeni za pokrivanje  rednih stroškov pokopališča in 
mrliške vežice ter  delno pokrivanje stroškov podjemnih pogodb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 
predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. Izračun temelji  na oceni prihodkov za 

pokopališko dejavnost za leto 2015 in predstavlja osnovo za porabo v letu 2015. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

2041 - Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol. 

Vrednost: 1.200 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju društev v krajevni skupnosti. Navezava na projekte v okviru 
proračunske postavke. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 

izvršuje preko NRP. Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v 
preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2015. 

 

 

Člani Sveta so podrobno seznanjeni z predlogom in določitvijo prioritet v planu komunalne 
infrastrukture KS.  

Predlog prioritet je: 

1. sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice  



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

cca 1000m).  

 
Predlagano je tudi da se v postavki kanalizacije predvidi izgradnja določenih odsekov sekundarne 

kanalizacije  ki so v strnjenih delih naselij in se lahko priključijo na primarni vod in ČN Obrežje (naselje 
Jesenice Žaga, del Nove vasi, Slovenska vas.) 

 

V razpravo po končani predstavitvi so se vključili vsi člani Sveta. Izpostavljeni so določeni problemi v 
posameznih naseljih (plaz Podgračeno,  vodovod Ribnica , sekundarna kanalizacija… 

 
 

Po končani razpravi je predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

sprejeme se finančni načrt KS Jesenice na dol. za leto 2015 in predlog  

določitev prioritet in investicij v planu komunalne infrastrukture 

 

SKLEP je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 

AD/7 Sklep o izbiri izvajalca za zimsko službo 

 

KS Jesenice na dol. je s Povabilom k oddaji ponudbe 04/2014, izvedla postopek izbire izvajalca za 
zimsko vzdrževanje JP na območju KS.  

 
Svet je ugotovil,  da so prispele dve ponudbe in sicer: 

podjetja HPG Brežice d.o.o in  NOVOSELIČ ANDREJ S.P., Nova vas 16 , 8261 Jesenice na dol. 
 

Analiza prispelih ponudb: 

 
HPG d.o.o.        ura postavka         45 eur +ddv 

Novoselič  Andrej   s.p.                  35 eur +ddv 
 

Po končani razpravi je predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

kot najugodnejši  ponudnik za zimsko vzdrževanje javnih poti na območju KS se izbere 
NOVOSELIČ ANDREJ S.P., Nova vas 16 , 8261 Jesenice na dol. 

 
Z izbranim izvajalcem se podpiše pogodba. Sklep stopi v veljavo takoj. 

SKLEP je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 

AD/8. Prošnja Društva prijateljev mladine Velika dolina-Jesenice in OŠ Velika Dolina 

 
V preteklem obdobju smo prijeli dve prošnji za finančno pomoč in sicer: Društva prijateljev mladine 

Velika dolina za novoletno obdaritev otrok in OŠ Velika Dolina za pomoč pri izvajanju šole v naravi. 
Ugotovljeno je da imamo na razpolago samo še 150 eur sredstev ter,  da smo OŠ Velika Dolina že v 

letu 2014 prispevali. 

 
Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

V skladu z finančnim načrtom za leto 2014 se dodeli finančna pomoč Društvo prijateljev 
mladine Velika dolina –Jesenice  v višini 150,oo eur 

 

SKLEP je sprejet z 6 glasovi ZA. 

 

 
 



AD/9 Sklep o imenovanju inventurne komisije  

 

V skladu z predpisano zakonodajo je potrebno imenovati inventurno komisijo. Za popis osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja za Krajevno skupnost Jesenice na dol , popis sredstev, ki so predmet 

premoženjske bilance, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti,  predlaga se  
komisija v sestavi: Terezija Horvat – predsednik, Milena Novoselič – član in Rajka Križanac - član 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP:  

Imenuje se inventurna komisija v sestavi: Terezija Horvat – predsednik, Milena 

Novoselič – član in Rajka Križanac – član. 
 

SKLEP je sprejet z 5 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM. 

 

 

AD/10 Razno 

 

V razprav je potekala o: 

 pobudi predsednika Sveta,  da se organizirajo sestanki v vsakem naselju. Sprejet je dogovor 

da se obvesti krajane z letakom v vsako hišo,  o izvoljenih članih sveta in se ih povabi k 

sodelovanju z člani sveta. 

 stebrih na LC v Novi vasi na robu  pločnika 

 plazu na Podgračenem 

 pobudi predsednika Sveta da se Občino obvesti in predlaga zaradi razmer na R-675  skozi 

Ribnico in Podgračeno, da se omogoči vožnja krajanom brez vinjet po AC do Brežic. 

 

Seja končala 19. 40. 

 

  

 
Zapisala:                                                             Pred. Sveta KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac                                                                 Bogdan Palovšnik 
 

 
 

 
 


