
Krajevna skupnost Pišece 
Pišece 13, 8255 Pišece 
 

Z A P I S N I K 
 
19.redne seje Sveta KS Pišece, ki je bila v sredo, 03.09.2014 ob 20.uri v sejni sobi KS Pišece. 
 

Prisotni: Peter Skrivalnik., Danijel Starc, Aleš Zagmajster, Branko Kostrevc, Mihael Pikelc, Matej 

Lesinšek, Jože Jagrič, Tadej Škof; 
 

Opravičeni: Mihael Šušterič, Franci Žgalin, Jože Denžič; 

 
Predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik je pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 

dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 09.05.2014 

3. Poročilo o delu med sejama 

4. Lokalne volitve 

5. Razno 
 
Ad 1 

Predlagani dnevni red je podal na glasovanje. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi 
predlagani dnevni red. 
 
Ad2 

Svet je obravnaval zapisnik 18.redne seje sveta. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: 
Soglasno se potrdi Zapisnik 18.redne seje Sveta KS Pišece z dne 9.5.2014. 
 
Ad 3 
Predsednik je poročal o delu med sejama: 

- Praznovanje krajevnega praznika: izvedenih je bilo več prireditev, ki so jih organizirala 
društva in osrednja prireditev s proslavo in družabnim srečanjem. Prav vse prireditve so 
uspele. Podana je bila tudi prijava na SAZAS, ki je poslal račun za 147,00 eur.  

- Zemeljska dela na cesti Gulek so končana. Cesta je pripravljena za asfaltiranje. Izvajalec je bil 
poravnan v večjem delu. Manjka še 1500 eur, ki jih bodo po dogovoru z izvajalcem zbrali 
uporabniki ceste. S strani krajevne skupnosti je bila izdana naročilnica za 3.600 eur.  

- Dela na cesti Pavlova vas Sveta Jedrt – Fijolič se bodo pričela izvajati v naslednjem tednu. 
Predsednik je izdelal okvirno finančno konstrukcijo investicije, ki jo je predstavil gradbenemu 
odboru. Gradbeni odbor se je strinjal s tem, da zberejo potrebna sredstva. Na občini poteka 
postopek izbire najugodnejšega izvajalca za asfaltiranje, za izvajalca gradbenih del pa je 
gradbeni odbor izbral Kunej Karla s.p… 

- Opravljen je ogled plazu na cesti Orehovec – Kostevc Jože. Na občino se pošlje dopis za 
sanacijo plazu.  

- Zastave pred Večnamenskim domom so razcefrane in bi bilo potrebno kupit nove. 
- Gospa Brančunova iz Pavlove vasi se je oglasila in povedala, da je cesta v Pavlovi vasi zelo 

uničena. Prinesla je fotografije in prosila, da Krajevna skupnost ukrepa. 
- Turistično društvo Globoko vabi na kulinarično srečanje. Kuhali bodo žgance. Predsednik je 

predlagal, da se srečanje udeležijo z eno ekipo. 



- Predsednik je poročal, da je bil na občino poslan dopis za postavitev ogledala iz dovozov 
Denžič Zdenke in Pšeničnik Jožeta. 
 

Ad 4 
Predsednik je poročal, da so oktobra lokalne volitve. Volili se bodo župani, člani občinskega sveta in 
člani sveta krajevnih skupnosti. Rok za oddajo kandidatur zbranih s podpisi je 10.september. Po 
razpravi je svet sprejel sklep, da se predlaga lista za svetnike KS Pišece.  
 
Ad 5 
Razno: 

- Jože Jagrič je opozoril, da je na odcepu iz LC proti njihovem gospodinjstvu občina sanirala 
odvodnjavanje, vendar je pustila nepokrit vtočni jašek.  

- Branko Kostrevc je opozoril na plazova na R III 677 pri Iliču in pri Omerzel Jožetu. 
- Miha Pikelc je poročal, da je bila avtobusna postaja v Pavlovi vasi postavljena. Prav tako se 

izvaja obsekavanje cest. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala: Anica Novoselović                                                           Peter Skrivalnik 
                                                                                                   Predsednik sveta KS Pišece 


