Krajevna skupnost Renče
___________________________________________________________________

Z A P I S N I K
03. redne seje Sveta KS Renče, ki je bila dne 30.01.2019 v prostorih DU Renče, s
pričetkom ob 19,00 uri.
Prisotni: Dimitrij Zorn, Florida Petelin, Darijo Kante, Patricija Kalin, Marjana Šinigoj,
Uroš Stibilj, Matevž Lapajne, Alan Rijavec in Andrej Furlan.
Odsotni : /
Ostali prisotni: Zdenko Zorn - tajnik KS.
Predsednica KS ga. Florida Petelin,
sklepčnost.
Prisotnih je bilo 9 članov sveta.

je pozdravila vse prisotne in ugotovila

Predsednica KS je predlagala naslednji
dnevni

red :

1. Potrditev zapisnika 2. seje;
2. Letno poročilo družbe Benko d.o.o.;
3. Poročilo predsednice;
4, Pregled izvršenih del v KS in plan dela;
5. Srečanje KS in Štarancana – organizacija;
6. Poročilo inventurne komisije;
7. Razno
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Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je bil le-ta soglasno sprejet.
Add. 1 – Potrditev zapisnika 2. seje
Člani sveta so prejeli zapisnik 2. Seje in predsednica KS je prisotne pozvala k
razpravi.
Razprave ni bilo.
Predsednica je dala zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČIH 9
ZA 9
PROTI 0
Zapisnik 2. redne seje je bil potrjen.
Add. 2 – Letno poročilo družbe Benko d.o.o.
Direktorica družbe Benko d.o.o. ga. Rosana Prestor Benko, je podala poročilo o
opravljenem delu na pokopališču v Renčah v letu 2018. Razen pokopov družba
izvaja vzdrževanje pokopališča ter pobiranje najemnin za grobove. Podrobnejši
pregled poročila je v prilogi zapisnika.
Na samo poročilo prisotni niso imeli pripomb. Podan je bil predlog, da se nabavi
ustrezen kontejner za odvoz odvečne zemljine, ki nastane ob izkopu grobov. Sedaj
se le-ta odlaga ob zid pokopališča. Sklenjeno je bilo, da se zadeva reši na ustrezen
način. Tajnik naj pridobi predračune za nabavo ali izposojo kontejnerjev.
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Živa meja na novem delu pokopališča je v stadiju odmiranja. Predlagano je bilo, da
se obstoječa živa meja nadomesti z novo. Tajnik naj poskrbi za več ponudb
izvajalcev.
Najemnik groba Damjan Sulič, Mohorini, Renče je izrazil željo, da bi opustil grob ker
ga ne zmore plačevati. Sklenjeno je bilo, da je za čas mandata tega sveta najemnik
Damjan Sulič oproščen plačevanja najemnine za grob.
Obravnavan je bil cenik pokopa za leto 2019. Glede na to, da so bile leta 2018 cene
že spremenjene, je bilo sklenjeno, da cene v letošnjem letu ostanejo nespremenjene.
CENIK NAJEMA GROBOV
Vrsta groba
Otroški grob
Enojni grob
Dvojni grob
Razširjen grob
Žarna niša
Investicijski prispevek
za žarno nišo
(enkratni prispevek)
Investicijski prispevek
za žarno nišo
(enkratni prispevek)

Cena /leto €
10,00
19,00
29,00
29,00
29,00

Dimenzija/cm
70 x 150
100 x 200
200 x 200
nad 200 x 200
Pokojnik imel stalno
prebivališče v KS Renče

210,00

(sklep 5. seje sveta KS 04.06.2009)

Pokojnik ni imel stalnega
prebivališča v KS Renče

420,00

(sklep 5. seje sveta KS 04.06.2009)

V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.
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CENIK NAJEMA POSLOVILNEGA OBJEKTA
Poslovilni objekt v Renčah
Najemnik groba na pokopališču v Renčah
Zunanji najemniki

Cena/dan €
00,00
50,00

V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.

OSTALA DOLOČILA
Poslovilni objekt (mrliška vežica) se uporablja za pokojne krajane Renč
brezplačno, za ostale pokojnike pa po ceniku
- Za uporabo poslovilnega objekta je potrebno soglasje izvajalca in KS Renče.
-

(sprejeto na 9. seji sveta KS Renče 16.11.2011 in Pogodba o upravljanju s pokopališčem v Renčah)

Cene veljajo od 01.01.2019.

Add. 3 – Poročilo predsednice
Predsednica je prisotnim posredovala opravljene naloge, ki so bile med zadnjo in
današnjo sejo:
 Občinsko upravo je seznanila z problematiko kraje oz. varnosti v Renčah.
Dogovorjeno je bilo, da bo občinska uprava izdala in razposlala v vsa
gospodinjstva ustrezno obvestilo glede varnosti in ravnanja ob takih dogodkih.
 Z županom je bilo dogovorjeno za dokončno ureditev novih prostorov za
potrebe KS.
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 V izdelavi je občinski proračun. Zato je potrebno, da do ponedeljka 4.
februarja, vsi člani sveta podajo predsednici predloge za reševanje problemov
v kraju, ki ga zastopajo. Najbolj pereče probleme se bo vključilo v občinski
proračun.
 Predsednica je obiskala ravnatelja OŠ Renče. Dogovorila sta se o sodelovanju
med OŠ in KS.

Add. 4 – Pregled del in plan dela
 Urejanje parkirišča pri osnovni šoli poteka po načrtu. V prvi fazi ni predvideno
polaganje asfaltne mase.
 Dela na izvajanju participativnega proračuna mirujejo. Furlan Andrej je
opozoril, da odprtina vodnjaka na Starem placu ni ustrezno zaščitena in
obstoja velika nevarnost padca v notranjost vodnjaka. Predlaga, da
predsednica ukrepa v okviru svojih pooblastil.
 V mesecu marcu je predvidena selitev v nove prostore KS. Po opravljeni
preselitvi bo potrebno urediti način uporabe prostorov KS in kulturne dvorane.
 Predsednica je povedala, da ji do danes ni uspelo najti primerne osebe za
izvajanja nalog skrbnika omenjenih prostorov. Dokler ne najde primerne
osebe, predlaga , da naloge skrbnika začasno prevzame Darijo Kante, kar je
tudi pripravljen prevzeti. Predsednica naj z njim sklene ustrezno pogodbo.
Add. 5 – Srečanje z Štarancanom
Vsakoletno srečanje z pobratenim Štarancanom je letos v organizaciji naše KS.
Srečanje bo 1. februarja 2019 v lovski koči na Kremancah, s pričetkom ob 18,30 uri.
Dostavo hrane - catering - bo dostavila gostilna Petka-Kogoj d.o.o. Bilje. Prisotni
člani so si podelili naloge oz. zadolžitve pri organizaciji srečanja.
Add. 6 – Poročilo inventurne komisije.
Poročilo inventurne komisije je podal član komisije Zdenko Zorn. Poročilo je priloga
zapisnika. Člani sveta so poročilo potrdili.
Add. 7 - Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21,00 uri.

Zapisnikar
Zdenko Zorn

Predsednica KS Renče
Florida Petelin

Priloge: - 1 x Poročilo Benko d.o.o.
- 1x Poročilo inventurne komisije
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