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Krajevna skupnost Pišece 
8255 Pišece 
 

Z A P I S N I K 
 
2.seje Sveta Krajevne skupnosti Pišece, ki je bila v sredo, 12.11.2014 ob 19.uri v sejni sobi KS Pišece. 
 

Prisotni: Peter Skrivalnik, Vlado Plevnik, Branko Germovšek, Jože Denžič, Jože Jagrič, Miha Pikelc, 

Matej Lesinšek, Danijel Starc, Tadej Škof, Aleš Zagmajster; 
 

Opravičena: Branko Kostrevc in Ivan Sušin-občinski svetnik; 

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

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnikov 19.redne seje sveta KS z dne 3.9.2014 in konstitutivne seje sveta 

KS z  dne 21.10.2014. 

2. Poročilo o delu med sejama 

3. Imenovanje članov za Odbor pokopališče – mrliška vežica (imenujejo se trije člani) 

4. Priprava na plan dela sveta KS za leto 2015 

5. Izbira izvajalca za pluženje v KS Pišece za leta 2014-2015 

6. Določitev datuma in izbira lokacije za zaključek leta 2014 

7. Imenovanje Inventurne komisije 

8. Razno 

 

Predlagani dnevni red je podal na glasovanje. Sprejme se sklep: soglasno se potrdi 
predlagani dnevni red. 
 
Ad 1 

Pregledata se zapisnika 19.redne seje in 1.seje sveta KS Pišece. Sprejmeta se sklepa: 
1. Potrdi se zapisnik 19.redne seje sveta z dne 3.9.2014.  ZA je glasovalo 7 

svetnikov, 2 svetnika sta se vzdržala (nova svetnika). 
2. Potrdi se zapisnik 1.konstitutivne seje sveta KS Pišece z dne 21.10.2014. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 2 
Poročilo o delu med sejama je podal predsednik peter Skrivalnik: 

- Prireditev »kožuhatva« je uspela. Udeležba je bila velika. Vino se ni prodajalo, tako, kot je 
bilo očitano na prejšnji seji. Lojze Ogorevc je pripravil dober program. 

- Povabilo za izvajanje zimske službe je bilo poslano, več o tem pri točki 5 dnevnega reda. 
- Plaz pri Iliču se izvaja. 
- Dramski skupini »Smeh ni greh« je bilo ob 10-letnici delovanja podeljeno priznanje, kar je že 

ustaljena praksa v KS Pišece.  
- Za Večnamenski dom Pišece je naročenih 45 vrčov za vino po ugodni ceni. Potrebno bi bilo 

nabavit še nekaj drobnega inventarja in polico v kuhinji. 
 
Ad 3 
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Predsednik je uvodoma povedal, da Odbor za mrliško vežico in pokopališče šteje 5 članov, od tega 3 
člane iz KS Pišece, 2 člana pa iz KS Globoko. Prejšnji odbor je dobro delal. Po razpravi se sprejme 

naslednji sklep: V odbor za pokopališče in mrliško vežico se imenujejo: Jože 
Denžič, Matej Lesinšek in Aleš Zagmajster. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 4 
Predsednik sveta je podal delovno gradivo plana dela za leto 2015. Delovno gradivo je priloga tega 
zapisnika. Povedal je, da mora KS sprejeti Finančni načrt za leto 2015, razporediti sredstva za redno 
delovanje KS in lastna sredstva. In program dela za leto 2015.  Prav tako bi bilo potrebno podaljšati 
podjemne pogodbe z Dragico Germovšek, Darinko Hribšek in Petrom Skrivalnikom. Predlagal je tudi, 
da se določi višina pooblastila, do katere lahko naroča dela in blago male vrednosti predsednik brez 
sklepa sveta KS.   
Odpre razpravo: 

- Jože Denžič: Menim, da je  dobro nameniti del sredstev za ureditev že moderniziranih cestnih 
odsekov. Ta predlog se mi zdi dober. Predlagam, da se v plan dela vključi tudi obnova 
spomenika pri trgovini. 

- Branko Germovšek: Predlagam, da se v plan dela vključi modernizacija cestnega odseka od 
Černeliča do Kuneja. V preteklosti je bil gradbeni odbor že imenovan. Dela so zastala , 
predlagam, da se z deli na tem odseku nadaljuje. 

Po razpravi se sprejmejo naslednji sklepi: 
1. Potrdi se predlagani finančni načrt za leto 2014, ki je priloga tega 

zapisnika. 
2. Predlagani program dela se dopolni z predlogi. Ceste, ki so pripravljene 

za modernizacijo; Gulek – Kostanjšek – LC in Kunej – Pregrad se 
modernizirajo prioritetno. Na naslednji seji sveta se plan dela še 
dopolni s predlogi in sprejme za ceste prioriteta modernizacije.  

3. Imenuje se komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje društev in organizacij v sestavi: Matej Lesinšek, Danijel 
Starc in Piklc Miha.  

4. Sklenejo se podjemne pogodbe z Petrom Skrivalnikom v višini 50,00 eur 
mesečno, Dragico Germovšek za čiščenje mrliške vežice in Darinko 
Hribšek za opravljanje del v večnamenskem domu Pišece po 5,00 eur 
neto na uro. 

5. Predsedniku sveta Petru Skrivalniku se da pooblastilo za naročanje v 
višini do 500 eur brez sklepa sveta.  

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 
Ad 5 
Odpiranje ponudb za zimsko vzdrževanje javnih poti in izbira najugodnejšega ponudnika: 
Uvodoma je predsednik povedal, da so k oddaji ponudbe bili povabljeni CGP Novo mesto, Cizl Zvonko 
s.p., Jože Jagrič , KOP Brežice, HPG Brežice in Kunej Karl.  Pravočasno in pravilno označene so prispele 
3 ponudbe. Izvede se odpiranje ponudb. 
 

Zapisnik odpiranja ponudb je priloga tega zapisnika.  Soglasno se sprejme sklep: Kot 
najugodnejši ponudnik se izbere Kunej Karl s.p., Osredek 19, 3257 Podsreda. 
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Ad 6 
Določi se datum prednovoletnega srečanja: srečanje bo v soboto, 13.12.2014. Glede lokacije srečanja 
se pozanima Tadej Škof. Povabi se: Svet KS, dva stara svetnika, predsedniki društev in organizacij, 
Darinka Hribšek, Ivan in Dragica Germovšek, ravnateljica OŠ, Kunej Drago in Alen Mohor. Organizira  
se prevoz z avtobusom ali kombiji. 
 
Ad 7 

Imenuje se Inventurna komisija v sestavi: Vlado Plevnik – predsednik 
komisije, Jože Jagrič – član in Branko Germovšek – član.  Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Ad 8 
Razno: 

- OŠ Maksa Pleteršnika Pišece je poslal vlogo za pluženje snega s parkirišča pred šolo. Vloga je 
priloga tega zapisnika.  Ker gre za parkirišče, ki ga uporabljajo tudi krajani, ki prihajajo na 

pošto, v večnamenski dom in gasilci, se sprejme sklep: Pluženje snega na parkirišču 
pred OŠ se vključi v seznam cest za pluženje. Sklep je bil sprejet 
soglasno.  

- Občina Brežice, oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj je poslal vlogo za mnenje k 
ukinitvi javnega dobra v Pavlovi vasi. Vloga je priloga tega zapisnika. Po razpravi se sprejme 

sklep: Poda se pozitivno mnenje k ukinitvi javnega dobra v Pavlovi vasi 
na parceli št. 1353/5 k.o. Pavlova vas. Sklep je bil sprejet soglasno. 

- Turistično društvo Pišece je poslalo vlogo za finančno pomoč pri obnovi strehe vaškega 

kozolca. Vloga je priloga tega zapisnika. Po razpravi se sprejme sklep: izda se 
naročilnica za material v višini 500 eur(z vključenim DDV).  

- Jože Jože Denžič je opozoril na poškodbo LC Zgornje Podgorje v gozdu in na delu pri Kovačiču. 
- Vlado Plevnik je opozoril na potrebna popravila na LC Orehovec na delu Liberk in ureditev 

jaška pri Krulcu. 
- Jože Jagrič je opozoril na neurejena avtobusna postajališča od Pišec do Rudnika.  
- Branko Germovšek je povedal, da bodo konjerejci na Štefanovo organizirali žegnanje konj. 

Prosil je za pomoč pri pokrivanju stroškov.  
- Jože Denžič je opozoril na usmerjevelne table z napisom vasi.  

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


