
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA

Dvor 2, Zg. Besnica

4201 Zg. Besnica

Številka: 3/2014

Datum: 12. 12. 2014

ZAPISNIK

3. seje Sveta KS Besnica, ki je bila v sredo, 3. 12. 2014 ob 19.00 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. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje,

2. pregled pogodb za leto 2015,

3. obdarovanje starostnikov v decembru 2014 in miklavževanje,

4. predlogi, pobude in vprašanja članov KS.
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AD4. Predlogi, pobude in vprašanja članov KS

- Na predlog predsednika se je seja začela s 4. točko, saj je Matej Starman ob začetku seje podal
odstopno izjavo. Člani so ga pozvali, naj s svojimi idejami še naprej sodeluje pri delu KS
Besnica.

Sklep: Zaradi odstopne izjave, ki jo je dne 4.12.2014 podal Matej Starman, le temu z istim dnem
preneha mandat člana Sveta KS Besnica.

Matej Starman je sejo zapustil. Ta se je nadaljevala s preostalimi 6 člani. 

AD1. Potrditev zapisnika 2. seje

- Primož Bavdek je podal pripombi zoper sklepe z 2. seje, v katerih so bile določene funkcije
Mateja Starmana v KS Besnica. Predlagal je, da se za te funkcije takoj imenuje druge člane.
Člani so za sodelovanje z društvi predlagali Primoža Bavdka, ki je že sicer kontaktna oseba
KS Besnica, za organizacijo čistilne akcije pa Andreja Fajfarja.

Sklep: Za sodelovanje z društvi se razreši Mateja Starmana in se imenuje Primoža Bavdka. Sklep je
bil sprejet soglasno.

Sklep: Za organizacijo čistilne akcije se razreši Mateja Starmana in se imenuje Andreja Fajfarja. Sklep
je bil sprejet soglasno. 

- Ostali sklepi 2. seje so potrjeni in v večini že realizirani. 

- Drugih pripomb na zapisnik 2. seje ni bilo.

AD2.  Pregled pogodb za leto 2015

- V prejšnjem mandatu ni bilo sklenjene praktično nobene pogodbe, zato je treba najprej storiti
to. 

- Pogodbe so pripravljene in sicer so naslednje:

1. Pogodba o pluženju in posipanju krajevnih cest za izvajalca Megales d.o.o. (Mirko Šink) –
sezona 2014/2015.

2. Pogodba o poskusnem pluženju pokopališča z izvajalcem Grobek s.p. – sezona 2014/2015.

3. Podjemna pogodba za urejanje pokopališča z Jožefo Kumer – leto 2015. 

4. Pogodba o opravljanju pokopaliških storitev z izvajalcem Navček d.o.o. – do 31. 12. 2018.
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5. Najemna pogodba za prostore KS Besnica s podjetjem Gotta d.o.o. – leto 2015.

- Člani  so se strinjali,  da je potrebno urediti  tudi  čiščenje vežic.  Predsednik se je o tem že
pogovarjal z go. Lučko Knific. 

Sklep: Z gospo Lučko Knific se sklene pogodba za čiščenje vežic za eno leto. Sklep je bil sprejet
soglasno.

Sklep: Obrazci pogodb se potrdijo. Sklep je bil sprejet soglasno.

Sklep: Sprejmejo se navodila za oddajanje dvorane v gasilskem domu s 7 prilogami (cenik za dvorano
v gasilskem domu, cenik za mrliške vežice, vloga za najem prostorov, hišni red dvorane v gasilskem
domu, hišni red mrliških vežic, najemna pogodba za dvorano v gasilskem domu, najemna pogodba za
mrliške vežice). Cena normalnega enkratnega najema dvorane v gasilskem domu je 80€. Sklep je bil
sprejet soglasno.

Sklep: Letna najemnina z letom 2015 za enojni grob znaša 20€, za dvojni grob pa 30€. Cena novega
žarnega groba znaša 180€ (odkup okvirja), nadaljnja najemnina pa 20€ (enojni grob). 

- Vse pogodbe začnejo veljati z dnem podpisa, navodila za najem dvorane v gasilskem domu in
mrliških vežic skupaj s prilogami in pogodbami pa s 1. 1. 2015.

 

AD3.   Obdarovanje starostnikov v decembru 2014 in miklavževanje

- Za starostnike je večina stvari že pripravljenih, obiskovanje bo potekalo v prihodnjem tednu.
Za ženske je pripravljeno: čaj, limona, med. Za moške pa: zaseka, klobasa in kava.

- KS Besnica je soorganizator miklavževanja. Kupljenih je bilo 135 daril.

AD 4.   Predlogi, pobude in vprašanja članov KS.

 Za inventuro je treba izpolniti obrazce, ki smo jih prejeli po pošti. Do 15. 12. 2014 je treba
oddati popis. 

 Člani KS so si ogledali cesto v Zabukovju, ki bi jo bilo treba urediti in asfaltirati. Prav tako se
je opravil pregled ceste Bratkovič – Udir. Potrebna je celovita obnova 300 m ceste, 5 luči in
odbojna ograja. To so večje investicije, ki so odvisne od odobrenih sredstev.

 V Zabukovju (Čarman) se je nasul pesek.

 Za sejno sobo je bil kupljen prt, prav tako je bil montiran nabiralnik, namenjen predlogom in
idejam krajanov. 
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 Za investicije se bo predlagala rekonstrukcija ceste Dvor 6 – Dvor 12, rekonstrukcija ceste v
Zabukovju (z odvodnavanjem), sanacija kamnito-betonske škarpe okoli pokopališča in pločnik
na Pešnici.  V dolgoročni plan se vključi  igrišče in sanacija poti  do Slapa Šuma (čiščenje,
žaganje, nova ograja in pot). Poda se tudi predlog za postavitev svetilk na avtobusnih postajah,
kjer jih še ni in ureditev prehodov za pešce skupaj z znaki.

 Pripravljen je bil obrazec za soglasje za gradbena in druga dela. 

Sklep: Sprejme se obrazec za soglasje za gradbena in druga dela. Sklep je bil sprejet soglasno.

- Iz Delavske hranilnice je bil zavrnjen predlog za postavitev bankomata. Na ogled niso niti
prišli. Predlog se poda še na Gorenjsko banko. Zaprosilo se nahaja v prilogi.

- Na Komunalo Kranj se pošlje dopis o prestavitvi ekološkega otoka pri gasilskem domu.

- Časopis KS pripravlja Luka Pisovec. Natisnjen in na pošti bo do 15. 12. 2014. Vseboval bo
predstavitev članov, naše prioritete, voščilo ob novem letu in kontaktne osebe. 

- Potrebno je sprejeti sklep o uporabi pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj. 

Sklep: Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj in Pravilnik o dopolnitvah in spremembah
pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj se smiselno uporablja tudi za Krajevno skupnost
Besnica. 

- Člani, ki so bili prisotni na uradnih urah do sedaj, so povedali, da obiska ni. 

Sklep: Uradne ure se v obstoječi obliki ukinejo zaradi slabega obiska in se od sedaj naprej izvajajo v
prostorih KS po predhodnem telefonskem dogovoru. 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

Zapisnik pripravila:

Petra Berce

Predsednik sveta KS Besnica, 

Primož Bavdek, l.r.                     
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Priloge: 

 Pogodba o pluženju in posipanju krajevnih cest, 

 Pogodba o poskusnem pluženju pokopališča,

 Pogodba za urejanje pokopališča,

 Pogodba o opravljanju pokopaliških storitev,

 Najemna pogodba za prostore KS Besnica,

 Navodila za oddajanje dvorane v gasilskem domu in mrliških vežic,

 Zaprosilo za postavitev bankomata v Besnici, 

 Kopija odstopne izjave Mateja Starmana. 

Vabljeni:

 Člani Sveta KS Besnica.
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