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Krajevna skupnost Pišece 
Pišece 13 
8255 Pišece 
 

Z A P I S N I K 
 
5.redne seje Sveta Krajevne skupnosti Pišece, ki je bila v četrtek, 7.5.2015 ob 20.uri v sejni sobi KS 
Pišece. 
 
Prisotni: Peter Skrivalnik, Jože Denžič, Miha Pikelc, Jože Jagrič, Branko Kostrevc, Aleš Zagmajster, 
Tadej Škof, Branko Germovšek; 
 
Opravičen: Danijel Starc, Matej Lesinšek, Vlado Plevnik; 
 
Ad 1 
Predsednik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik je pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 4.redne seje z dne 26.2.2015 

3. Poročilo o delu med sejama 

4. Obravnava in sprejem sklepa o razdelitvi sredstev za sofinanciranje društev in organizacij v     

    letu 2015 

5. Priprava na krajevni praznik 

6. Podelitev priznanja KS Pišece 

7. Razno 
 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi predlagani 
dnevni red. 
 
Ad 2 
Pregleda se zapisnik 4.redne seje sveta, ki so ga svetniki prejeli z gradivom za sejo. Na podan zapisnik 

ni bilo pripomb. Sprejme se sklep: Soglasno se potrdi zapisnik 4.redne seje sveta 
KS Pišece z dne 26.2.2015. 
 
Ad 3 

Poročilo o delu med sejama je podal predsednik sveta Peter Skrivalnik: 
- Proračun občine Brežice je sprejet. KS Pišece dobi za svoje redno delovanje 48.000 eur, 

20.000 eur za modernizacijo javnih poti, to je za cesto Pregrad, 15.000 eur proračun namenja 
za prekrivanje mrliške vežice. 

- David Flajnik si je ogledal ceste in plazove: Podgorje pri Kovačiču, plaz pri Omerzel Slavku, 
cesto Pleteršnik-lovski dom, muldo pri Pleteršniku. Za vse je povedal, da je možno, da bo 
narejeno v letošnjem letu. Če bo na cesti Pregrad ostalo kaj sredstev, se bi le ta namenila za 
modernizacijo ceste Pleteršnik – lovski dom.  

- V Zgornjem Podgorju je bila izdana naročilnica za ureditev odcepa Bevc in sicer z zgornje 
strani za 30 m3 gramoza. Gramoz je že pripeljan. Vrednost naročila okoli 500,00 eur. 

- Sestal se je Odbor za pokopališče in mrliško vežico. Izvolil je predsednico Martino Živič iz KS 
Globoko. Odbor je izdelal plan dela, ki pa ga bo dodelal na naslednji seji.  
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- Izvedena je bila čistilna akcija v okviru Dneva zemlje. Ker je bila udeležba majhna, udeležilo se 
23 krajanov, se je očistila pot na Pečarjev breg.  

- Postavitev mlaja so izvedla društva., ki so ga tudi financirala, vsako društvo bo prispevalo 20 
eur. Udeležba je bila okoli 50 ljudi.  

- Predsednik je poročal, da je KS Pišece imela nadzor 6.5.2015 za leto 2014 s strani Nadzornega 
odbora občine Brežice. Nadzor je bil reden in po prvi oceni, imamo dokumentacijo dobro 
urejeno.  

 
Ad 4 

Za komisijo je poročal Miha Pikelc. Pravilno označenih in pravočasnih je prispelo 19 vlog. 

Komisija je predlagala razdelitev sredstev v višini 3000 eur po priloženem razdelilniku.  

 

Branko Kostrevc je predlagal, da se naslednje leto spremeni pravilnik in da se sofinancirajo 

samo prireditve, ki so v KS Pišece in da se strokovnih ekskurzij in prireditev izven Pišec ne 

sofinancira. Ker ni bilo pripomb na delitev sredstev se sprejme sklep: soglasno se potrdi 

predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje društev in organizacij v letu 

2015 v skupni višini 3.000,00 eur. Razdelilnik je priloga tega zapisnika. 

 
Ad 5 

Organizacija krajevnega praznika: 
Predsednik je uvodoma povedal, da je praznovanje krajevnega praznika lani stalo 2100 eurov. Tudi 
letos naj bi v sklop praznovanja vključilo niz priredite: 

- Osrednja prireditev s proslavo bo v soboto, 4.julija. Program bodo pripravili OŠ in Kulturno 
društvo.  

- Po proslavi bodo gasilci pripravili gasilsko veselico. 
- 21.6.2015 bo Ženski pevski zbor praznoval 30-letnico svojega delovanja. Na prireditev pride 

tudi g.župan.  
- Predsednik je predlagal, da se odda poziv društvom in organizacijam za pripravo prireditev. 
 

Sprejme se sklep: 20.5.2015 ob 20.uri se skliče sestanek predsednikov 
društev in organizacij iz kraja, da podajo svoje predloge za pripravo 
prireditev. Za praznovanje krajevnega praznika se nameni 1500,00 eur. 
 

Ad 6 
Podani so bili naslednji predlogi za podelitev priznanj krajevne skupnosti: za 30-let delovanja Ženski 
pevski zbor Pišece, za 15-let delovanja Vinogradniško društvo Pišece in Jože Krulc.  

 
Sprejme se sklep: Priznanje krajevne skupnosti Pišece prejmejo: Ženski pevski 
zbor, Vinogradniško društvo in Jože Krulc. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 7 

Razno:  
- Predsednik je seznanil svet z požarom v hiši Branka Preskarja . Popolnoma je zgorela kuhinja 

in del dnevne sobe. Podal je predlog, da svet pomaga pri obnovi s prispevkom. Po razpravi se 

sprejme sklep: družini Preskar se izda naročilnica za gradbeni material v 
višini 250,00 eur (z DDV). 
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- Jože Denžič je opozoril, da krajani Podgorjega opozarjajo na poškodovano cesto pri 
Germovškovih. 

- Branko Germovšek je poročal, da se je sestala Vaška skupnost Spodnje Podgorje. Izvolili so 
novega predsednika Drugovič Jožeta. Pripravili so plan dela. Gospod Šneberger Anton želi, da 
se zgradi povezava do njihovega gospodinjstva. Opozoril je na neurejen odvoz smeti, 
tovornjaki Komunale namreč nimajo kje obračat, saj Černeličevi ne dovolijo več obračat pri 
njih. Trenutno obračajo pri Drugovičevih. Podan je bil predlog, da se zgradi obračališče pri 
Zupančičevih. Potrebno bi bilo pripeljat 1 tovornjak gramoza. Kar se tiče plazu Drugovič je 
poročal, da je Šneberger dal za šinje in les, občina pa je plačala strojna dela. Krajani so imeli 
tudi delovno akcijo, obsekali so ob cesti.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
 
 
Zapisala: Anica Novoselović                                                                 Peter Skrivalnik 
                                                                                                               Predsednik sveta KS Pišece 
 

 


