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Krajevna skupnost Pišece 
Pišece 13, 8255 Pišece 
 

Z A P I S N I K 
 
6.redne seje Sveta Krajevne skupnosti Pišece, ki je bila v četrtek, 1.oktobra 2015 ob 19.uri v sejni sobi 
KS Pišece. 
 

Prisotni: Peter Skrivalnik, Danijel Starc, Branko Kostrevc, Jože Denžič, Mihael Piklc, Vlado Plevnik,  
                  Jože Jagrič, Branko Germovšek; 
 

Opravičena: Matej Lesinšek in Tadej Škof; 
 
Ad 1 
Predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik je pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 

Dnevni red: 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5.redne seje sveta z dne 7.5.2015 
3. Poročilo o delu med sejama 
4. Izvajanje programa dela 
5. Razno 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejeme se sklep: Soglasno se potrdi 
predlagani dnevni red. 
 
Ad 2 
Pregleda se zapisnik, ki so ga svetniki prejeli z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejme se 

sklep: Soglasno se potrdi Zapisnik 5.redne seje sveta KS Pišece z dne 7.5.2015 
 
Ad 3 
Poročilo o delu med sejama je podal predsednik Peter Skrivalnik: 

- Prireditve ob krajevnem prazniku so uspele. Kljub temu, da je bila oblika osrednje prireditve – 
organizacija veselice – drugačna, je praznovanje bilo v okviru planiranih sredstev. Porabljena 
so bila dodatna sredstva za nabavo zastav, ki jih zunaj uničita veter in dež.  

- V Spodnjem Podgorju je bil v skladu s sprejetim sklepom narejen obračalni pas za komunalni 
avto in sicer 20 km3 gramoza in 2 strojni uri, 10 m3 gramoza pa je pripeljano na cesto proti 
Keneju. Plaz pri Drugoviču je občina dokončno sanirala. V teku so tudi dela na LC Zgornje 
Podgorje, kmalu bodo končana. 

Ad 4 
Izvajanje programa dela: 

- Tekoče zadeve na domu in na pokopališču potekajo normalno.  
- Na mrliški vežici se bo prekrivala streha. Proračun zagotavlja 15.000 eur, 5.300 eur pa mora 

zagotoviti KS iz sredstev za pokopališče. Pogodba je podpisana, dela bodo narejena do Dneva 
mrtvih. 

-  Zemeljska dela na cesti Pregrad potekajo. Cesto smo planirali odpret ob krajevnem prazniku, 
vendar je prišlo do zapletov, ker Direkcija za ceste še ni podala soglasja. Če soglasja ne bo 
pridobljeno, se bo zgradila cesta, zadnjih 15 m pa bo ostalo makadamskih. Skupaj bodo 
gradbena dela znesla okoli 4.100 eur, od tega bodo uporabniki zagotovili 1.600 eur, KS pa 
2.500 eur. Izbran je izvajalec, dela bodo opravljena v kratkem. 

              Predsednik je odprl razpravo. Razprave ni bilo. 
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- Svet je razpravljal o potrebah po gramoziranju. Predsednik Peter Skrivalnik je izpostavil 
problematiko gramoziranja cest, ki niso javno dobro. Tako je bilo pripeljano 1 kamion 
gramoza na cesto k Preskarju. Jagrič Damjan je pri šoferju naročil 2 kamiona na svojo cesto in 
sedaj zahteva, da KS plača ta gramoz. Prav tako tudi nekateri drugi krajani, kjer ni javno 
dobro pritiskajo na KS, da bi gramozirali njihove cestne odseke. Sklep občine je, da se 
vzdržuje samo ceste, ki so javno dobro. V skladu s tem popisom KS dobi sredstva za 
vzdrževanje cest. Po razpravi se sprejmeta naslednji  

sklepi:  
1. Dosledno se upošteva navodila občine Brežice in se vzdržuje samo cestne 
odseke, ki so kategorizirani ali so javno dobro. 
2. Svetniki po vaseh pripravijo seznam cest, na katere je potrebno pripeljat 
gramoz. Pripravi se popis na KS in se izvede naročilo.  
3. Svetniki do  naslednje seje pripravijo predloge za izvajanje zimske službe.  
 
Ad 5 

Razno: 
- Svet je obravnaval vlogo Župnijskega urada Pišece za izvajanje verouka v večnamenskem 

domu Pišece. Vloga je priloga tega zapisnika. Sprejme se sklep: Župnijskem uradu 
Pišece se odobri izvajanje verouka v prostorih Večnamenska doma 
Pišece, s tem, da morajo za samo počistit. Sklep je bil sprejet soglasno. 

- Svet je obravnaval vlogo krajana Kostevc Silva iz Pavlove vasi. V vlogi navaja, da v hiši Pavlova 
vas 3 živi družina in prosijo za ureditev ceste, ki je javno dobro. Vloga je priloga tega 

zapisnika. Po razpravi se sprejme sklep: Navozi se gramoz in razgrne na javno 
dobro do hiše Pavlova vas 3. Sklep je bil sprejet soglasno. 

- Predsednik Peter Skrivalnik je seznanil svet z dopisom poslanim na 
občino Brežice z zahtevo po ureditvi vodovoda na parceli Terezije Bibič. 

- Predsednik je podal predlog za organizacijo Pšečke kožuhatve. Predlagal je, da se objavi javni 
razpis za organizacijo prireditve pod pokroviteljstvom KS Pišece. Višina razpisanih sredstev 
naj bi bila ista kot lani, to je 500,00 eur. Svetniki so podprli predlog predsednika. Sprejme se 

sklep: Objavi se javni razpis za izvedbo Pšečkega kožuhanja v višini 
500,00 eur. Društvu, ki bo prireditev organiziralo, se brezplačno oddajo 
tudi prostori Večnamenskega doma.  

- Predsednik je seznanil svet z izvedbo postavitve mlaja. Sprejet je bil dogovor, da vsako 
društvo prispeva za organizacijo prireditve 20,00 eur. Kljub dogovoru, je za pokrivanje 
stroškov prispevalo samo 7 društev (seznam je priloga tega zapisnika). Na podano so svetniki 
imeli pripombe, da ni bilo podano finančno poročilo. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
Zapisala: Anica Novoselović                                                           Peter Skrivalnik 
                                                                                                   Predsednik sveta KS Pišece 
 


