
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA

Dvor 2, Zg. Besnica

4201 Zg. Besnica

Številka: 1/2015

Datum: 21. 1. 2015

ZAPISNIK

4. seje Sveta KS Besnica, ki je bila v ponedeljek, 19. 1. 2015 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, in Petra Berce. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje,

2. inventura – inventurni elaborat,

3. določitev datuma krajevnega praznika,

4. obravnava gradiva za 3. sejo Sveta MOK,

5. predlogi, pobude in vprašanja članov KS.
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AD1. Potrditev zapisnika 3. seje

- Na zapisnik prejšnje seje ni noben član Sveta KS podal pripomb.

- Sklepi 3. seje so bili v večini realizirani.

AD2.  Inventura- inventurni elaborat

- Inventurni elaborat o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za
leto 2014, s stanjem na dan 31. 12. 2014, je bil dne 19. 1. 2015 obravnavan na sestanku s
strani predsednika KS Besnica, sveta KS Besnica in predsednika podpisa. Po razpravi je bil
sprejet sklep, se nahaja v prilogi tega zapisnika.

AD3.   Določitev datuma krajevnega praznika

- Potekala je razprava o določitvi krajevnega praznika. Po razpravi se je sprejel sklep, da bo
krajevni praznik 6. 9. 2015. 

Sklep: Za krajevni praznik se določi 6. 9. 2015.

AD 4.   Obravnava gradiva za 3. sejo Sveta MOK

- Predsednik je ostalim članom predstavil gradivo, ki je bilo posredovano. Pozval jih je, naj iz-

razijo morebitne pripombe. Obravnavala se je vloga, ki jo je prejela MOK za odkup zemljišča

parc. št. 468/24 in 468/26 k.o. Spodnja Besnica. Zemljišči sta pred kratkim nastali s parcelaci-

jo (in na GIS-u še nista vidni), na teh parcelah pa dejansko stoji stanovanjska hiša. Z odkupom

zemljišč bo lastnik stanovanjske stavbe lahko opravil vpis v kataster stavb. 

- Svet KS Besnica podaja pozitivno mnenje glede odkupa zemljišča parc. št. 468/24 in 468/26

k.o. Spodnja Besnica.
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AD 5.   Predlogi, pobude in vprašanja članov KS.

- Odločitev o ukinitvi uradnih ur se zdi smiselna, saj do sedaj ni bilo nobenih pripomb, krajani
pa so bili o tem seznanjeni preko izdanega časopisa v decembru. 

- Predsednik je člane obvestil, da so pogodbe za leto 2015 v celoti že sklenjene.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

Zapisnik pripravila:

Petra Berce

Predsednik sveta KS Besnica, 

Primož Bavdek, l.r.                     

Priloge: 

 sklep o opravljeni inventuri.

Vabljeni:

 člani Sveta KS Besnica.
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