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Z A P I S N I K 

 

4. seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki je bila v sredo, 27. februarja 2019  

ob 18. uri v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem. 

 

PRISOTNI: Slavko Bizjak, Aleš Burja, Vera Štampek, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin 

Frigelj, Ivan Franko, Bogdan Palovšnik in Milan Bajs. 

  

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 prebrala z vabilom za sklic seje predlagan dnevni red : 

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta in 1. dopisne seje Sveta   

3. Določitev dnevnega reda 

4. Informacija o delovanju med sejami 

5. Poslovno poročilo za leto 2018 

 

Na podlagi predloga predsednika Sveta Aleša Burje so uvrščene dve dodatne točke dnevnega 

reda, pred točko razno in sicer:   

 

6. Prošnje društev  

7. Aktualna vprašanja in plan delovanje KS    

8. Razno  

 

 

AD 1/  Ugotovitev sklepčnosti 

 

Uvodoma je ugotovljeno, da je prisotnih 9 članov Sveta,  da je Svet sklepčen in,  da lahko 

nadaljuje z delom. 

 

 

AD/2  Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta in 1. dopisne seje Sveta   

 

Zapisnik 3. redne seje Sveta in 1. dopisne seje Sveta KS Jesenice na Dol. so člani prijeli z 

vabilom za 4. sejo Sveta. Razprave in pripomb na prejeti zapisnik ni bilo.  

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

potrdi  se zapisnik 3. redne seje Sveta in 1. dopisne seje Sveta   

Sklep je sprejet z  9 glasovi »ZA«. 

 

AD/3 Določitev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:   
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1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta in 1. dopisne seje Sveta   

3. Določitev dnevnega reda 

4. Informacija o delovanju med sejami 

5. Poslovno poročilo za leto 2018 

6. Prošnje društev  

7. Aktualna vprašanja in plan delovanje KS    

8. Razno  

 

Dnevni red  je sprejet z  9 glasovi »ZA«. 

 

AD/4 Informacija o delovanju med sejami 

 

Predsednik je podal kratko informacijo o: sestankih, razgovorih, srečanjih, občnih zborih in 

delovanju Krajevne skupnosti Jesenice na Dol.  med dve seje.  

Opravil je sestanke z predstavniki: Adriaplina,  Telekoma, CGP Novo mesto in s PGD 

Obrežje je opravil ogled cest. V naslednjih dni bo potekal tudi ogled čistilne naprave z 

predstavniki Komunale Brežice. Pridobile so se tudi ponudbe za vse investicije katere so v 

planu KS. Člani sveta so poročali opravljenih vaških sestankih. 

 

 AD/5 Poslovno poročilo za leto 2018   

 

 

V gradivu  za 4.  redno sejo Sveta so člani sveta prejeli celotno finančno in poslovno poročilo 

KS Jesenice na Dol  za leto 2018, pripravljeno po enotni metodologiji in merilih za pripravo 

zaključnih računov.  

 

Iz celotnega  poročila je obrazložen opisni del, ki se glasi: 

»Krajevna skupnost Jesenice na Dol.  je v letu 2018 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 2018 prihodke v višini  35.106,33€  iz 

naslednjih virov: 

• sredstva iz proračuna Občine Brežice za leto 2018, 

• drugi nedavčni prihodki, 

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

 

Iz proračuna Občine Brežice za leto 2018 smo  prejeli sredstva za: 

• delovanje KS ( po dvanajstinah)  

• vzdrževanje javnih »zelenih«  površin,  ter javnih - 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.  
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Prihodki iz lastne dejavnosti so znašali  12.662 €. Pridobili smo jih iz najemnine za grobna 

mesta na pokopališču pri Sv. Magdaleni, od prodaje grobnih mest, nadomestila za uporabo in 

najem  poslovnega prostora ter od obresti.  

ODHODKI 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki  KS Jesenice na Dol.  v letu 2018  

bili v višini  33.534,60 €  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 v letih 2016 in 

2017  uporabila za sanacijo, rekonstrukcijo in obnovo stavbe krajevne skupnosti v skladu z 

veljavno projektno dokumentacijo.  Krajevna skupnost je v skladu z planom v letu 2018 

uredila nadstreške nad vhodi.  

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  dogodkov: 

• srečanje Slovenskih vasi 19.5. 

• Dobrodošli doma 19.6. 

• Srečanje pri Kalinu 1.7. 

 

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. Sanirali smo posamezne poškodbe na JP. 

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

Jesenice na Dol. Sredstva so  delno 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:  3,850 €, in sicer na posamezno 

društvo 200 €. V skladu z sklepom sveta in programom financiranja in nabave opreme za 

potrebe zagotavljanja gasilske službe, ki ga je financirala Občina Brežice smo predvideli tudi 

sredstva za nabavo novega gasilskega avtomobila PGD Obrežje v višini 2.500 eur.  

Sofinancirali smo programe šest društev in enega javnega zavoda, in sicer: Društva prijateljev 

mladine Dolina - Jesenice, Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, TD Jesenice na Dol., 

MK Grajski jezdeci, KO ZB Slovenska vas in dva  projekta OŠ Velika Dolina. 

2. DOSEGANJE CILJEV 

Poslovanje v letu 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki  v višini  1.571,73 €. Glede 

na planirane prihodke in odhodke, ter stanje odprtih obveznosti, smatramo, da smo cilje 

dosegli. 

Stanje na podračunu na dan 31. 12. 2018  je 7.520,93 €.« 
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V razpravi o poslovnem poročilu so sodelovali predsednik  Sveta.  tajnica in člani sveta z 

pojasnili in obrazložitvami. 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

Potrdi se Poslovno poročilo KS Jesenice na Dol. za leto 2018 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD/6 Prošnje društev  

 

 

V letu 2019 je KS Jesenice na Dol.  prijela  prošnje društev za pomoč v izvedbi posameznih  

projektov oz. programov in sicer: 

• Lovska družina Mokrice za na nabavo hladilnice, 

• MK Grajski jezdeci za organizacijo 10. moto srečanja,  

• KO Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem za organizacijo srečanja starostnikov v KS 

ki bo  13,  aprila 2019. 

 

V razpravo o društvih in njihovem delovanju, ter pomenu  v kraju so se vključili vsi člani 

sveta in so soglašali,  da se v skladu z sprejetim finančnim načrtom KS Jesenice na Dol. za 

leto 2019 iz proračunske postavke za delovanje društev za vsako posamezno vlogo/projekt 

podpre v višini 200,00 eur. Z vsakim društvom, kot je to bilo tudi do sedaj,  se sklene 

pogodba in po prejetem poročilo o izvedbi projekta se sredstva nakažejo. Vsako društvo lahko 

pridobi sredstva samo enkrat v tekočem letu. 

 

Predsedujoči je podal na glasovanje SKLEP: 

Sofinancirajo  se projekti:  Lovske družine Mokrice, MK Grajski jezdeci in KO Rdečega 

križa Jesenice na Dol. v višini 200 eur za vsaki projekt. 

 

ZA je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD/7 Aktualna vprašanja in plan delovanje KS    

 

Člani sveta so ugotovili, da so sledeča vprašanja aktualna ter, da jih je  potrebno obravnavati v 

posebni točki dnevnega reda: 

 

7.1. kolone čakajočih vozil na meji 

7.2. prometno signalizacija in sanacija JP 

7.3. programi in prireditve v KS  

7.4. nabava potrebne opreme v KS  
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7.1. kolone čakajočih vozil na meji 

 

Bogdan Palovšnik je predstavil vsebino predlagane pisma za policijo zapisal je sledeče: 

 

«V preteklosti ste z naše strani prejeli že vrsto dopisov, s katerimi smo vas opozarjali na 

občasne dolge čakalne dobe na MP Slovenska vas. Te čakalne dobe so ob koncu tedna in ob 

velikih praznikih v naši neposredni okolici.  V principu so bile naše želje upoštevane in ste v 

teh situacijah tudi ukrepali z odprtjem dodatne kontrolne točke, ki so zmanjšale te čakalne 

dobe. Opažamo pa, da so čakalne dobe s 1.januarjem 2019 pogostejše in nič več samo ob 

koncu tedna kot v preteklosti. Preverjanje in skeniranje dokumentov  s strani obeh policij se 

izvaja vsakodnevno in zaradi tega prihaja skorajda do vsakodnevnih daljših čakalnih dob.  

Primer: Petek, 1.2.2019 je bila čakalna doba za vstop v Slovenijo 50 minut v času od 17.30 do 

19.30 ure. V preteklosti je bila takšna čakalna doba v tem času za izstop iz Slovenije. Na 

vprašanje našega krajana, ki je Hrvaškega policista opozoril na to, in ga vprašal, da bi bilo 

dobro, da odprejo drugo kontrolno točko je bil odgovor, da ne smejo odpreti druge vstopne 

točke. Naši policisti so bili pripravljeni za odprtje druge točke ampak je na žalost niso mogli 

odpreti zaradi Hrvaške strani. 

Glede na dejstvo, da je preverjanje dokumentov obeh policij stalnica, da se je promet na 

mejnem prehodu Slovenska vas z vstopom Hrvaške v EU povečal za 100 krat (pred tem je bil 

to prehod za 6.000.000 ljudi, danes je to prehod za 600.000.000) in da od leta 1991 in do 

danes ni nobenih konkretnih sprememb, ki bi olajšale prestop meje podajamo naslednjo 

pobudo: 

- Bolj pogosto in hitrejše odpiranje druge kontrolne točke 

- Otvoritev kontrolne točke izza Gostilne Kalin (Leseni Most) za vse imetnike 

maloobmejnih prepustnic 

Z zgoraj navedenima ukrepoma zagotovimo hitrejšo pretočnost prometa (domačini z 

maloobmejnimi prepustnicami) ne delajo dodatnih zastojev na MP Slovenska vas, prav tako 

pa omogočimo večjo pretočnost in migracijo ljudi – potrošnikov v drugi državi. Ti dve pobudi 

sta dobrodošli tudi z vidika samega gospodarstva obeh držav.  

Kot je omenjeno že prej se je promet na MP Slovenska vas od leta 1991 do danes povečal za 

100 krat, smo „Schengenski mejni prehod“ in razen občasnih drugih kontrolnih točk na MP 

Slovenska vas ni bilo narejenega nič, kar bi vsem nam in ostalim olajšalo prestop meje. S tega 

vidika menimo, da sta obe pobudi edina možna rešitev za vse nas.« 

 

Vsi prisotni so se strinjali,  da je potrebno poskušati na različne načine prispevati k 

zmanjšanju kolon čakajočih vozil , ker vse to omejuje lokalni promet. V koliko bo potrebno 

predlagajo se ponovno sestanki z policijsko upravo. 

 

 

7.2. prometna signalizacija in sanacija JP 

 

Številen so pripombe  krajanov na vaških sestankih so bile  na obstoječo prometno ureditev,  

na sanacijo kritičnih točk, ugotovljeno je da: 

• je potrebo pripraviti popis vseh  vse kritičnih točk – naloga za  člane sveta, 

• Sklicati sestanek z Davidom Flajnikom,  da se zadeve pregledajo in potem opravi 

ogled na terenu. 

 

 

7.3. programi in prireditve v KS  
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V preteklih letih so posamezne prireditve postale tradicionalne in se vrstijo že nekoliko let. Po 

opravljeni krajši razpravi je ugotovljeno, da so za 2019 planirane sledeče prireditve 

• Srečanje Slovenskih vasi Slovenije, 19. maj  

• Srečanje pri Kalinu, 1. julij 

  

Za obe prireditvi potekajo še organizacijska srečanja/dogovori in o programih bo Svet še 

obveščen. 

 

 

7.4. nabava potrebne opreme v KS 

  

V skladu z sprejetim finančnim načrtom KS in proračunom Občine Brežice za leto 2019 je 

potrebno v skladu z postopki javnega naročanja nabaviti :  

• Opremo v stavbi: stoli, mize in zunanja oprema; 

• ter nabaviti  kuhinjo z aparati in inventarjem 

• nabaviti klima napravo za mrliško vežico in stavbo. 

 

 

 

 

A/6 Razno 

 

Razprava je potekala o: 

 

• ponovno o ukinitvi  bankomata v našem kraju, 

• o oddajanju dvorane v zgornjih prostorih stavbe KS  v najem posameznim društvom,  

• o najemu in uporabi prostora ter oddajanju v najem v KS do sedaj, 

• o zbiranju odpadnih olj, 

• potrebi še enega dodatnega zabojnika za smeti na pokopališču, 

• obvestila o čistilni akciji, ki bo potekala v celi občini 6. aprila, 

•  Ivan Franko je ponovno opozoril na plaz v naselju Podgračeno ob R 675.  

 

 

Seja zaključena ob 21.30 uri. 

 

Zapisala: Rajka Križanac  

 

 

Aleš Burja 
predsednik Sveta  KS Jesenice na Dol. 


