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Z A P I S N I K 
 
 
 

1. konstitutivne seje Sveta KS Besnica, ki je bila v petek, 24.10. 2014 ob 20.00 
uri v prostorih krajevne skupnosti, v sobi Zadružnega doma v Zg. Besnici.  

 
PRISOTNI: Lenardič Urban, Brezar Leon, Eržen Igor, Šifrer Marjeta, Pisovec 
Luka, Fajfar Andrej, Ažbe Janez, Strnad Špela, Bavdek Primož in Berce Petra 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Kocijančič Tatjana, Bešter Andreja, Zupan Marko,  in 
Starman Matej 
 
 
Prisotne je uvodoma pozdravil Lenardič Urban, predsednik sveta krajevne skupnosti 
(v mandatu 2010 - 2014) in nadaljeval z dnevnim redom.  
Glede na to, da je bila opravičeno odsotna predstavnica MOK, ga. Tatjana 
Kocijančič, je predsednik sklenil, da bo določene točke dnevnega reda preskočil (3., 
4.,)  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta KS 
2. Poročilo Volilne komisije pri Svetu KS 
3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov 
4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov 
5. Izvolitev predsednika Sveta KS 
6. Izvolitev podpredsednika Sveta KS 
7. Sklep o določitvi podpisnikov finančne in materialne dokumentacije 
8. Razno 



  

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih šest novoizvoljenih članov Sveta KS in da je 
s tem Svet sklepčen. 
 
 

2. POROČILO VOLILNE KOMISIJE PRI SVETU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Predsednik je posredoval podatke o izidu glasovanja na volitvah članov Svetov 
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne, 5. 10. 2014. 
Razprave na to temo ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
SKLEP 1:  Svet KS Besnica se je seznanil s poročilom Volilne komisije KS 
Besnica o izidu volitev za člane Sveta KS z dne 5. 10. 2014. 
SPREJETO: SOGLASNO (6  ZA) 
 
SKLEP 2:  Potrdi se mandat vsem članom Sveta KS Besnica, izvoljenim na 
rednih volitvah v Svet  KS z dne 5. 10. 2014. 
SPREJETO: SOGLASNO (6  ZA) 
 
- Ažbe Janez 
- Bavdek Primož 
- Berce Petra 
- Fajfar Andrej 
- Pisovec Luka 
- Starman Matej 
- Strnad Špela 
 
 
 

5. IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Za predsednika KS Besnica je bil predlagan Bavdek Primož. Člani Sveta krajevne 
skupnosti so se z omenjenim predlogom strinjali. 
 
SKLEP 3: Za predsednika Sveta KS Besnica se izvoli Bavdek Primož. 
SPREJETO: 6 ZA 
 
 
 

6. IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Za  podpredsednika KS Besnica je bil predlagan Pisovec Luka. Člani Sveta krajevne 
skupnosti so se z omenjenim predlogom strinjali. 
 
 
SKLEP 4: Za podpredsednika Sveta KS Besnica se izvoli Pisovec Luka. 
SPREJETO: 6  ZA 
 



 

7. SKLEP O DOLOČITVI PODPISNIKOV FINANČNE IN MATERIALNE 
DOKUMENTACIJE 

 
 
SKLEP 5: Podpisnik finančne in materialne dokumentacije bo predsednik, 
Bavdek Primož. 
 
 
 

8. RAZNO: 
 
- Predsedujoči je novoizvoljenim članom Sveta KS predstavil trenutno finančno 

stanje in opomnil na izdelavo novega finančnega načrta. Seznanil jih je tudi z 
gradbenimi deli, ki so še v fazi izvajanja (pokopališče, luknje v cestišču).  

- Urban Lenardič je nove člane opozoril, da morajo čimprej preusmeriti poštne 
pošiljke. Kdo bo prejemnik pošte naj se dogovorijo sami.  

- Dogovoriti se morajo tudi o knjigovodskih in tajniških delih (za informacije naj se 
obrnejo na go. Tatjano Kocijančič).  

- Kontaktne osebe na MOK za KS so: ga. Tatjana Kocijančič, ga. Leja Kern in ga. 
Saša Kunstelj.  

- Prostor KS je trenutno najet pri podjetju Gotta d.o.o.. O nadaljni spremembi ali 
podaljšanju pogodbe morajo novoizvoljeni člani stopiti v kontakt z 
najemodajalcem.  

- Urban Lenardič je članom pojasnil situacijo pluženja. V preteklih letih je določene 
ceste plužilo podjetje Megales d.o.o.. O nadaljnem sodelovanju se morajo 
dogovoriti z njimi.  

- Urejanje in čiščenje pokopališča je bilo urejeno preko podjemne pogodbe z go. 
Jožefo Kumer. Če bodo še naprej sodelovali z njo, morajo skleniti novo pogodbo.  

- Urban Lenardič je novoizvoljene člane seznanil o izvedbi inventure (popis 
materialnih sredstev KS). Vse informacije in obrazce bodo dobili iz strani MOK.  

 
  
Dogovor o primopredaji: 
 
- Predsednik Urban Lenardič je novoizvoljenim članom predal: 

- telefon, 
- iPad, 
- ključe za najete prostore KS (2x komplet ključev),  
- ključi za GD (enega ima Gasilsko društvo, drugega pa Tilen Lotrič), 
- 1x štampiljka (eno prejmejo naknadno), 
- kopirni stroj (prevzamejo ga naknadno).  

 
 
Vprašanja novoizvoljenih članov Sveta KS:  
 
- Novoizvoljene člane je zanimalo, katere prakse so do sedaj dobro funkcionirale. 

Urban Lenardič je izpostavil: 
- obdarovanje starostnikov (seznam pripravlja g. Mihael Sušnik, sodelovanje s 

šolo, lokalno trgovino),  
- miklavževanje (sodelovanje s šolo, lokalno trgovino), 



  

 

- telovadbo, 
- najem prostora v GD (najemne pogodbe) 
- čiščenje pokopališča (ga. Jožefa Kumer), 
- čistilno akcijo, 
- vzdrževanje javne razsvetljave (spletna stran podjetja Vigred d.o.o.). 
Poudaril je tudi, da je bil zadovoljen z izvajalcem rednega vzdrževanja cestnih 
del (Anton Jelenc s.p.) in izvajalcem pluženja (Megales d.o.o.).  

- Za dokončno izvedbo že dogovorjenih cestnih del Urban Lenardič priporoča, da 
si nastale luknje ogleda nov predsednik skupaj z nadzornikom izbranega 
izvajalca (Hafner Boštjančič d.o.o.).  

- Urban Lenardič je novoizvoljenim članom je povedal, da je KS v preteklosti 
sodelovala z različnimi društvi (sofinanciranje določenih projektov, prireditev,...). 

- Uradne ure so po mnenju predsedujočega precej obiskane. 
- Projekt predelave internetne strani Besnica.net se je žal ustavil. 
- Za namene oglaševanja je KS v preteklih letih postavila pet oglasnih desk.  
- Če novoizvoljeni člani želijo sofinancirati izlet OŠ Besnica se morajo o tem 

dogovoriti z go. Barbaro Mesec Štular. 
- KS Besnica nima urejenega zavarovanja za GD.  
- Urban Lenardič je na koncu še poudaril, da KS lahko upravlja samo z občinsko 

lastnino.  
 
 
 
Zapisnikar: Tina Brenkuš 
 
 
 
 
                                                                            PREDSEDNIK SVETA KS BESNICA 
                   Urban Lenardič 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik prejmejo: 

- člani Sveta KS 
- novoizvoljeni člani Sveta KS, 
- predsednica/predsednik Volilne komisije  

krajevne skupnosti, 
- Tatjana Kocijančič, Mestna občina Kranj, Kabinet župana 


