Krajevna skupnost Pišece
Pišece 13
8255 Pišece

ZAPISNIK
Konstitutivne seje sveta KS Pišece, ki je bila v torek, 21.10.2014 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne
skupnosti Pišece.
Prisotni: Peter Skrivalnik, Tadej Škof, Branko Kostrevc, Jože Denžič, Matej Lesinšek, Branko
Germovšek, Miha Pikelc, Vlado Plevnik, Jože Jagrič in Aleš Zagmajster.
Peter Skrivalnik je ugotovil, da je udeležba na seji 100 %, saj je navzočih 11 od 11 svetnikov. Ugotovi
se, da sejo vodi najstarejši član sveta, to je Peter Skrivalnik.
Dnevni red:
1. Konstituiranje sveta KS Pišece
a. Izvolitev predsednika sveta
b. Izvolitev dveh podpredsednikov
2. Razno
Ad 1
Peter Skrivalnik prebere izvoljene člane sveta KS Pišece. Sprejme se sklep: Potrdijo se

mandati naslednjim svetnikom: Branko Kostrevc, Aleš Zagmajster, Jože Jagrič,
Matej Lesinšek, Vlado Plevnik, Mihael Pikelc, Tadej Škof, Peter Skrivalnik,
Danijel Starc, Branko Germovšek, Jože Denžič.
a). Za predsednika sveta je bil predlagan Peter Skrivalnik. Drugih kandidatov ni bilo predlaganih.
Izvede se javno glasovanje. Sprejme se sklep: Za predsednika sveta KS Pišece se izvoli

Peter Skrivalnik. Podpisnika na podračunih KS Pišece ostajata ista in sicer
Peter Skrivalnik in Anica Novoselović. Podpisuje se kolektivno. Sklepa sta bila
sprejeta soglasno.
b). Za podpredsednika sveta sta bila predlagana Tadej Škof in Branko Kostrevc. Izvede se glasovanje.
Sprejme se sklep: Za podpredsednika sveta KS Pišece se izvolita Tadej Škof in

Branko Kostrevc. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 2
Razno:

-

Obravnava se vloga Pikado kluba Kobra Pišece za najem prostorov bivšega zdravstvenega
doma Pišece. Prostore bi uporabljali za svoje delovanje. Pripravljeni so plačati najemnino in
pokriti stroške. Vloga je priloga tega zapisnika. Po razpravi se sprejme naslednji sklep: V

najem se oddajo prostori zdravstvenega doma Pikado klubu Kobra
Pišece. S klubom se sklepe najemna pogodba za plačilo najemnine 20 €
mesečno in pokrivanje stroškov elektrike, vode in kurjave. Sklep je bil
sprejet soglasno.
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-

Predsednik je svet seznanil z organizacijo Pišečke kožuhatve v soboto, 25.10.2014. Prireditev
je organizirana z namenom druženja društev in krajanov. Društva bodo pripravila program in
jedi iz koruze (kruhe, peciva….) Potrebno bi bilo nabavit 30 kg svinskih reberc. Za druženje, ki
bo po kožuhatvi v domu je bil dogovor s Pleteršnikovimi pevci, da bi kaj zaigrali. Cena igranja
bo 200 eur. Predsednik je povabil člane sveta, da na prireditev pridejo. Tadej Škof je dodal,
da bi bilo prav, da Lojze Ogorevc igra zastonj, če je že vse zastonj. Ni prav, da se daje enim
društvom, ki to izkoriščajo in »filajo žepe«.
Po razpravi se sprejme sklep: Pokrije se strošek glasbe v višini 200 eur in

strošek mesa. Ocena predvidenih stroškov je 400-500 eur.
- Svet je sprejel sklep, da se čimprej odda naročilo za pluženje. Na
naslednji seji sveta v mesecu novembru bo odpiranje prispelih ponudb.
Seja je bila zaključena ob 20.uri.

Zapisala: Anica Novoselović

Peter Skrivalnik
Predsednik sveta KS Pišece
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