
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA

Dvor 2, Zg. Besnica

4201 Zg. Besnica

Številka: 2/2014

Datum: 5. 11. 2014

ZAPISNIK

2. seje Sveta KS Besnica, ki je bila v ponedeljek, 3. 11. 2014 ob 20.30 uri, v sejni sobi Zadružnega 
doma v Zg. Besnici, Dvor 2. 

Prisotni: Primož Bavdek, Luka Pisovec, Špela Strnad, Janez Ažbe, Andrej Fajfar, Matej Starman, Petra
Berce in ga. Tatjana Kocijančič.

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje,
2. finančni načrt 2015 – osnutek,
3. priprava na popis za leto 2014 in imenovanje popisne komisije,
4. popis osnovnih sredstev,
5. navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2015,
6. predlogi, pobude in vprašanja članov sveta krajevne skupnosti. 
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AD1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje

- Zapisnik 1. konstitutivne seje KS je pripravila Tina Brenkuš in ga je po elektronski pošti 
posredovala novoizvoljenim članom KS. 

- Na 1. konstitutivni seji sta se izvolila predsednik in podpredsednik KS Besnica. Za 
predsednika je bil predlagan in soglasno izvoljen Primož Bavdek. Za podpredsednika pa 
soglasno Luka Pisovec. 

- Sklep: Predsednik KS Besnica je Primož Bavdek, podpredsednik pa Luka Pisovec. 

- Na zapisnik 1. seje bi bilo pripomb. 

AD2.  Finančni načrt 2015 – osnutek

 Ga. Kocijančič je članom razložila, na koga se glede financ lahko obrnejo.

 Denarja bo v letu 2015 manj kot v letu 2014. 

 Člani so pregledali osnutek finančnega načrta za leto 2015.

Sklep: Osnutek je soglasno potrjen s strani članov KS Besnica. 

AD3. Priprava na popis za leto 2014 in imenovanje popisne komisije

- Ga. Kocijančič je razložila, da komisijo sestavljajo predsednik komisije in 3 člani.

- Primož Bavdek je za predsednika komisije predlagal Janeza Ažbeta, za člane pa Mateja 
Starmana, Špelo Strnad in Petro Berce.

Sklep: Člani so soglasno sprejeli sklep o imenovanju popisne komisije za leto 2014 v sestavi, ki jo
je predlagal Primož Bavdek. 

AD 4. Popis osnovnih sredstev

 Razprava o tej točki se je opravila že pri 3. točki dnevnega reda.

 Ga. Kocijančič je članom povedala, da potrebne obrazce dobijo po elektronski pošti do 17. 11 
2014.
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AD 5. Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2015

 Razprava o tej točki se je opravila že pri 2. točki dnevnega reda.

AD 6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta krajevne skupnosti.   

1. Razdelitev funkcij

Sklep: Za opravljanje tajniških del so člani na predlog predsednika soglasno potrdili Petro Berce.

Sklep: Za skrbnika dvorane v gasilskem domu so člani na predlog predsednika soglasno potrdili 
Andreja Fajfarja. 

Sklep: Za spremljanje stanja cest so člani na predlog predsednika soglasno potrdili Janeza Ažbeta in 
Luka Pisovca.

Sklep: Za sodelovanje z društvi so člani na predlog predsednika soglasno potrdili Mateja Starmana.

Sklep: Za urejanje spletne strani so člani na predlog predsednika soglasno potrdili Luka Pisovca. 

2. Pogodbe 

-  Anton Jelenc bo letos plužil v Zgornji Besnici preko Komunale Kranj, naslednje leto pa direktno 
preko KS Besnica. 

-  Preveriti in podaljšati je potrebno pogodbo z go. Kumer za urejanje pokopališča.

Sklep: Za urejanje pokopališča se za eno leto podaljša pogodba z go. Kumer. 

- Člani so se pozanimali o možnem najemu prostorov nekdanje pošte. Ti so sicer trenutno prosti. 
Primož Bavdek je predlagal, da se pošlje povpraševanje za najem z odkupom oziroma nakup teh 
prostorov. Ti prostori bi bili zelo pomembni, ker bi se s tem omogočil lažji dostop do volišča, ki bi bilo
tako dostopno tudi invalidom, potencialno pa predstavljajo dobro lokacijo za postavitev bankomata. O 
tem se je predsednik tudi že pozanimal. 

Sklep: Lastniku poslopja na naslovu Dvor 2 se pošlje povpraševanje za najem z odkupom oziroma 
nakup prostorov nekdanje pošte. Sklep je bil sprejet soglasno. 

Sklep: Podaljša se pogodba z Navčkom za opravljanje pogrebnih storitev. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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3. Ostalo

Sklep: Za organizacijo obdarovanja starostnikov ob novem letu so člani soglasno potrdili s strani 
predsednika predlagano Špelo Strnad. 

Sklep: Člani so soglasno sprejeli sklep o sofinanciranju Miklavževanja za otroke v decembru.

Sklep: Člani so Mateja Starmana na predlog predsednika soglasno potrdili za organizacijo čistilne 
akcije v sodelovanju z vodjo šole.

- Luka Pisovec je predlagal, da se kupi poštni nabiralnik, v katerega bi lahko krajani, ki nimajo 
dostopa do interneta, dajali svoje pobude in vprašanja. Predlagal je, da se ga namesti pred prostore 
nekdanje pošte. 

Sklep: Soglasno se sprejme sklep o nakupu in montaži poštnega nabiralnika za pobude in vprašanja 
občanov. 

Sklep: Člani so soglasno sprejeli sklep o izdaji glasila KS Besnica v decembru 2014. 

Sklep: V prihajajoči zimi se poskusno izvaja odmetavanje snega na glavnih pokopaliških poteh. Za 
izvajalca se po predhodni pisni ponudbi določi podjetje Grobek s.p. Špela Strnad in Luka Pisovec sta 
se iz glasovanja izločila, ostali člani so sklep sprejeli soglasno. 

Sklep: Ponudnik mobilnih storitev se zamenja z Mobitela na Bob. Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 23.50 uri. 

Zapisnik pripravila:

Petra Berce

Predsednik sveta KS Besnica, 

Primož Bavdek, l.r.        

Priloga: 

 osnutek finančnega načrta za leto 2015.

Vabljeni:

 člani Sveta KS Besnica,

 ga. Tatjana Kocijančič, Urad direktorja.
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