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Krajevna skupnost Pišece 
Pišece 13 
8255 Pišece 
 

Z A P I S N I K 
 
3.redne seje Sveta Krajevne skupnosti Pišece, ki je bila v četrtek, 5.2.2015 ob 19.uri v sejni sobi 
krajevne skupnosti Pišece 
 
Prisotni: Peter Skrivalnik, Branko  Kostrevc,Tadej Škof, Danijel Starc, Jože Denžič, Matej Lesinšek; 
Opravičeni: Branko Germovšek, Jože Jagrič, Vlado Plevnik, Miha Piklc, Aleš Zagmajster, Ivan Sušin;  
 
Ad 1 
Predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik je pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2.redne seje z dne 12.11.2014 

3. Poročilo o delu med sejama 

4. Obravnava in sprejem poročila Inventurne komisije 

5. Razno 

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi 

predlagani dnevni red. 

 
Ad 2 

Pregleda se zapisnik 2.redne seje sveta KS Pišece z dne 12.11.2014. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi zapisnik 2.redne seje sveta K Pišece. 

 
Ad 3 

Poročilo o delu med sejama je podal predsednik peter Skrivalnik: 

- Modernizirana je bila ceste Gulek-Kostanjšek-LC. Krajevna skupnost s asfaltiranjem  te ceste 

ni imela stroškov. Asfaltirana je bila direktno iz občinskega proračuna. Uporabniki ceste so 

svoj del pokrili, izvajalcu so dolžni še 300 eur. Predlagana je bila otvoritev ceste v okviru 

krajevnega praznika. 

- Podeljeno je bilo priznanje Dramski skupini Smeh ni greh ob 10-letnici delovanja.  

- Pričeli so se občni zbori društev. Predsednik je povedal, da se bo poskušal udeležiti vseh 

zborov, na katere bo povabljen, z namenom informirati društva o razpisu za delovanje društev 

in pokrivanju snemanja prireditev, ki so za društva brezplačna za dva dogodka v letu.  

- Konjerejsko društvo je organiziralo blagoslov konj na Štefanovo. Predsednik je poročal, da je 

KS pokrila materialne stroške v trgovini v višini 80,00 eur. 

- Predsednik je poročal, da je pričel delovati pretvornik na Pilštajnu. Delovanje in pokrivanje 

signala še proučujejo in bodo poskušali pokriti celo področje. 

- Občinski proračun se pripravlja. KS bodo dobile 10 % manj sredstev, prav tako društva. V 

osnutku je namenjenih 20.000 eur za modernizacijo cest v Pišecah.  

- Naslednja seje naj bi bila v začetku meseca marca, ko bodo podani podatki za izdelavo 

zaključnega računa. 

 

Ad 4 

Poročilo Inventurne komisije je zaradi odsotnosti svetnikov podala Anica Novoselović. Poročilo je 

priloga tega zapisnika. 



2 

 

 

Na podano poročilo ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi Poročilo 

Inventurne komisije za leto 2014. 
 

Ad5 

Razno: 

- Uporabniki ceste Dednja vas odcep Lipar – Žle so na svet KS naslovili vlogo za potrditev 

gradbenega odbora. Želeli bi cesto modernizirati. Po razpravi se sprejme sklep: potrdi 

se gradbeni odbor za modernizacijo ceste Dednja vas Lipar – Žle v 

sestavi: Novak Vojko – predsednik, Germovšek Vesna – tajnica, 

Lipar Dušan – blagajnik in Žle Marjan – član gradbenega odbora. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

- Lovska družina Pišece je poslal vlogo za umestitev ceste od kapelice do lovskega doma v plan 

KS. Svet je razpravljal o predlaganem in bil mnenja, da je omenjeno cesto res potrebno 

modernizirati. Svetniki so opozorili, da je cesta res slaba in uničena predvsem zaradi spravila 

lesa in predlagali, da bi bilo na cesto potrebno postaviti znak z osno obremenitvijo. Sprejme se 

sklep, da se pozove David Flajnik, da si cesto ogleda in predlaga 

rešitev. 
- Jože Denžič je opozoril  na poškodbe na cesti Zgornje Podgorje v gozdu in da bilo potrebno 

očistiti jarek na tej cesti od gospodinjstva Lepšina do gospodinjstva Germovšek. 

- Matej Lesinšek je opozoril, da še vedno ni urejen plaz in odvodnjavanje iz LC  Bibčev graben 

- Svet je obravnaval vlogo Badminton kluba Pišece za finančno pomoč pri organizaciji 

mednarodnega prvenstva. Svet je po razpravi sprejel sklep, da se prireditev ne 

sofinancira, ker bo društvo imelo možnost prijave na razpis za 

sofinanciranje društev, ki se pripravi in objavi od 2.3.2015 do 

31.3.2015. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

Zapisala: Anica Novoselović                                            Peter Skrivalnik 

                                                                                        Predsednik sveta KS Pišece 


