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   ZA P I S N I K  

10. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 27.2.2017, s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih 
Prosvetnega doma Artiče. 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Uroš Predanič, Renata Slak, Franc Gorišek, Darja Germšek-Predanič in Aleš 
Kukovica . 

Opravičeno odsotni članici sveta: Bernardka Ogorevc in Maša Lileg - Senica 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in 
ugotovil sklepčnost seje. 

Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) članov, 
da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom. 

Predsednik sveta predstavi dnevni red seje in predlaga, da se pod 6. točko dnevnega reda 
dodatno obravnava  točka – potrditev Aneks št.1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v 
upravljanje –Prosvetni dom. S tem se spremeni vrstni red točk kot sledi: 

 DNEVNI RED:  
    
1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, 
2. potrditev predloga zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2016  in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje,  
3. poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od 13.12.2016 do 27.02.2017, 
4. potrditev predloga zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 3.2.2017,  
5. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 27.2.2017,   
6. potrditev Aneksa št.1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje – Prosvetni dom Artiče, 
7. obravnava in sprejem - potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2016 ter pojasnila 

in razkritja za l. 2016, 
8. predlogi  za rebalans sprejetega proračuna za l. 2017 ( v okvirih finančnega načrta KS Artiče), 
9. sprejem finančnega načrta  KS Artiče za leto 2018 v skladu z navodilom za pripravo proračuna 

Občine za leto 2018,  
10. vprašanja in pobude, 
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11. razno . 

UGOTOVITVENI SKLEP 

    Predsedujoči ugotavlja, da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predlaganim dnevnim 
redom in z umestitvijo točke potrditev Aneksa št.1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v 
upravljanje – Prosvetni dom Artiče. 

   Sklep je bil sprejet s 6 - mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 2 

Potrditev predloga zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2016 in poročilo o 
izvršitvi sklepov te seje .  

    Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 9. redne seje 
sveta KS, z dne 13.12.2017.  

   Na predlog zapisnika ni bilo podanih pripomb, zato predsednik sveta predlaga sprejetje  
zapisnika v predstavljeni  obliki .   

    

Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2016: 

Ad.5 

REALIZIRANO 

    Sklep predsednika sveta o imenovanju inventurne komisije je izpisan in dostavljen 
na občino Brežice –oddelek za finance in  računovodstvo.  

    

Ad. 6 

REALIZIRANO 

    V tajništvu KS se je pripravila pisna pobuda krajanov Dečnega sela in KS Artiče 
glede izgradnje pločnika na odseku rep. ceste R3 676/2204 na odseku Dečno selo- 
Glogov Brod – dopis št. 119-O/2016, poslan z dne 15.12.2016 na urad župana.   

         

Ad.10 

 

REALIZIRANO 

    V tajništvu KS se je pripravila pogodba o uporabi premičnega kotla za  uporabnika 
Krošelj Franca. Pogodba je s strani uporabnika in upravljavca kotla podpisana in se 
hrani v tajništvu KS.  
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje predlog zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče in poročilo predsednika o 
izvršitvi sklepov te seje.  Zapisnik 9. redne seje sveta KS z dne 13.12.2016 se objavi na 
spletni strani KS Artiče. 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 3 

Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od 13.12.2016 do 27.02.2017   

Predsednik sveta g. Anton Gajšek člane sveta seznani z aktivnostmi, ki so se izvajale s strani 

predsednika sveta KS in v okvirih  tajništva  KS v zgoraj omenjenem obdobju, kot sledi:   

- aktivnosti v zvezi z izvajanjem zimske službe ( pluženje in posipanje javnih poti- izvajanje 

kontrol na terenu in tudi z evidenco preko black-blox naprave), 

- tekoča dela v tajništvu (pregled prejete pošte, podpisovanje dokumentov, priprava 

dopisov in zapisnikov , plačevanje obveznosti, zbiranje ponudb in predračunov  …), 

- udeležba predsednika sveta  na delovnem  srečanju  predsednikov krajevnih skupnosti 

občine Brežice   - 26.1.2017, 

- aktivnosti v zvezi s podpisom Aneksa k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje KS 

Artiče (Prosvetni dom),  

- kontrola stanja objektov v upravljanju, tudi zaradi nizkih temperatur ( Mrliška vežica, 

Prosvetni dom, Banova domačija), 

- zagotavljanje logistične podpore ob prireditvah v Prosvetnem domu (sadjarski dnevi, 

gledališka igra…),  

- aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem požarne varnosti v Prosvetnem domu ( pregledi 

gasilnikov, pregledi varnostne razsvetljave, prisotnost na kontrolah inšpektorjev….), 

- seznanitev tajnice  z vsebino na oddelčnih sestankih vsak četrtek v stavbi občinske 

uprave,  

- oddaja seznama o vseh obiskovalcih Prosvetnega doma za l. 2015 in 2016, oddaja in 

kontrola seznama vseh izdanih naročilnic za l. 2016, priprava predloga načrta za KS za l. 

2018, priprave na rebalans proračuna za l. 2017 v okvirih KS-a,  
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- ogledi stanja vseh javnih poti na terenu ( predsednik sveta in tajnica – izdelava preglednice 

o predvidenih vzdrževanjih na javnih poteh po prioritetah za l. 2016, 2017 in 2018).     

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS Artiče potrjuje poročilo predsednika sveta o izvedenih aktivnostih  za navedeno 

obdobje. Člani sveta se strinjajo s predstavljenim načinom dela v tajništvu in z načinom dela 

predsednika sveta KS.  

 Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 4 

Potrditev predloga zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 3.2.2017  v zvezi z zavzetjem         

sklepa o potrditvi  poročila inventurne komisije  o opravljenem popisu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31.12.2016 

 

Člani sveta so predlog zapisnika 1. korespondenčne seje prejeli po elektronski pošti dne 
20.2.2017. Na prejeti  predlog zapisnika ni bilo podanih pripomb.          

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje predlog zapisnika 1. korespondenčne seje sveta KS Artiče . Zapisnik 1. 
korespondenčne seje sveta KS, ki se je izvajala  dne 3.2.2017, se objavi na spletni strani KS 
Artiče.  

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 5 

Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 27.2.2017   
 
Predsednik sveta prisotnim članom predstavi poročilo o finančnem stanju in predvideni 
porabi sredstev do konca marca kot sledi: 
 

SREDSTVA NA TRR KS ARTIČE  :  OD 1.1.2017 DO 27.2.2017  

KUMULATIVA V DOBRO ( mesečne dvanajstine, prihodki od 

uporabe MV,PD, BD, najemnine grobnih mest….) 

16.236,29 

KUMULATIVA V BREME (stroški po objektih, plačilo 

obveznosti HPG-dela na pokopališču …)  

9.453,61 
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STANJE NA DAN 27.2.2017 6.782,68 

 

 v mesecu marcu so pripravljena plačila v znesku 5.088,00 eur  ( v tem znesku bodo 

poravnane obveznosti zimskega pluženja in posipanja JP ter drugi obratovalni stroški 

objektov v upravljanju )   

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

Prisotni člani so seznanjeni s stanjem sredstev na računu v obdobju od 1.1.2017 do 
27.2.2017 kakor tudi s porabo pridobljenih  sredstev.  Strinjajo se z načinom porabe.   

Sklep je bil sprejet s 6 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 

Ad.6 
Potrditev Aneksa št.1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje – Prosvetni dom 
Artiče zaradi uskladitve evidenc z zemljiško knjigo,evidenc občine in zaradi preštevilčenja 
evidenc Geodetske uprave  
 
Predsednik sveta pove, da smo v tajništvo KS dne 26.1.2017 prejeli dopis občine in  Aneks 
št. 1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje – Prosvetni dom Artiče.  
Pogodbo o upravljanju Prosvetnega doma Artiče P 685-2014 , katere predmet prenosa po 
Aneksu štev.1  sta nepremičnini parc. št. 157/O (stavba 305) in parc. št. 41/3(zemljišče)  obe 
v k.o. Artiče,  smo sklenili 4.8.2014.  
Zaradi preštevilčenja Geodetske uprave RS  navedenih nepremičnin v parcelno št. 41/ 5 k.o. 
Artiče  in evidenc , ki jih vodi občina Brežice,se je  sklenil  Aneks št. 1 k pogodbi o prenosu 
nepremičnine v upravljanje.  
Aneks št. 1 k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje se je sklenil tudi zaradi 
spremenjenih navedb v drugem odstavku 2. člena, tako da se glasi: 
 » (2) Upravljavec ( KS Artiče) se s podpisom te pogodbe obvezuje , da v zvezi z upravljanjem 
prevzetih sredstev ne bo zahteval od lastnika kakršnihkoli povračil ali nadomesti, v kolikor ni 
z drugimi predpisi določeno drugače.«  
In navedb v tretjem odstavku 2. člena, tako da se glasi: 
»(3) Nepremičnine, oprema in druga osnovna sredstva so izkazana v evidencah lastnika 
(Občina Brežice). »    
 
   

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Na podlagi zgoraj navedenega se svet KS Artiče  strinja s  podpisom Aneks št.1 k pogodbi o 
prenosu nepremičnine v upravljanje – Prosvetni dom Artiče.  
    

        Sklep bil sprejet s 6 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 
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Ad.7 

Obravnava in sprejem - potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2016 ter 
pojasnila in razkritja za l. 2016, 
 

Predsednik sveta  prisotne seznani z vsebino letnega poročila KS Artiče za leto 2016. Letno 

poročilo smo pripravili skupaj z računovodstvom občine Brežice. V poslovnem delu poročila so 

navedene vse naloge, ki smo jih v skladu 72. čl. Statuta občine Brežice in v skladu s finančnim 

načrtom izvajali skozi leto, v drugem delu poročila pa smo obrazložili izvedena dela in aktivnosti 

po objektih v upravljanju ali v lasti KS ter ostalih delih po vaseh. O vseh delih smo člane sveta KS 

tudi sprotno obveščali na sejah sveta, krajane pa tudi preko spletne strani KS Artiče. KS izdaja 

naročilnice oziroma sklene pogodbe za vsa dela in vodi potrebno dokumentacijo o izvedenih 

delih. Dela se izvajajo v skladu z navodilom o ravnanjih naročnika v postopkih  javnih naročil 

male vrednosti v Občinski upravi Občine Brežice ( dok. 007-3/2016) katerega smo prejeli po e.p.  

dne 29.3.2016.  KS je na dan 31.12.2016 imela na transakcijskem računu 2.543,35 € namenjenih 

za poravnavo obveznosti iz meseca novembra in decembra. KS Artiče od meseca oktobra 2010 

dalje ne posluje z gotovino, vsa plačila se opravljajo izključno preko transakcijskega računa 

odprtega pri upravi za javne prihodke Republike Slovenije (UJP RS). 

 

                                                                             UGOTOVITVENI SKLEP 
 
Prisotni so seznanjeni z vsebino letnega poročila KS Artiče za leto 2016  in ga v celoti 
potrjujejo. Letno poročilo KS Artiče za leto 2016 se skupaj z razkritji dostavi Občini Brežice 
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
Ad.8 

 
Predlogi  za rebalans sprejetega proračuna za l. 2017 ( v okvirih finančnega načrta KS Artiče) 

 

Predsednik sveta pove, da je v sprejetem proračunu za l. 2017 KS na postavki 00303 – 
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV načrtovala porabiti  1.000 eur za izvedbo javnega razpisa .  
Na 9. redni seji  z dne 13.12.2016 se je  pod točko Ad.7 sprejel  sklep, da se  javni razpis za 
sofinanciranje društev v l. 2017 iz določenih razlogov  ne bo izvajal.   
Zaradi večjega povpraševanja društev, kdaj bo razpis za sofinanciranje društev v l. 2017 
objavljen, predsednik sveta predlaga, da se sklep 9. redne seje pod točko Ad.7 razveljavi in da 
KS izvede objavo javnega razpisa za l. 2017.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Svet KS se strinja, da se sklep 9. redne seje pod točko Ad.7  razveljavi  in da KS izvede objavo 
javnega razpisa za sofinanciranje društev v l. 2017.  
 
 Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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                                                                                        Ad.9  

Sprejem finančnega načrta  KS Artiče za leto 2018 v skladu z navodilom za pripravo proračuna 
Občine za leto 2018,  
S strani občine Brežice – oddelka za proračun in finance  smo v tajništvo  KS  prejeli Navodila za 
pripravo proračuna občine Brežice za l. 2018.  
V tajništvu KS smo na osnovi prejetih podatkov iz OPF, da bomo v l. 2018 razpolagali z zneskom 
v skupni višini 69.368,00 sredstvi  ( proračunska sredstva + lastna sredstva + planirani prenos 
sredstev iz TRR)  pripravili predlog finančnega načrta KS za l. 2018 na nivoju šestmesečnih 
kontov, katerega predsednik sveta prisotnim predstavi.    
Dogovorimo se tudi, da vsak član pripravi  predloge del za svoj kraj, katerega nam dostavi na 
elektronsko pošto KS Artiče.  

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta potrjujejo predlog pripravljenega finančnega načrta za l. 2018, ki se bo na osnovi 

prejetih predlogov članov sveta  še sprotno  dopolnjeval - predvsem P.P. 00300 –ZIMSKO IN 

LETNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI.     

 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti .    

 

Ad. 10 

Vprašanja in pobude 

Vprašanj in pobud ni. 

Ad.11 

Razno 

 

Predsednik sveta prisotne  še enkrat seznani z vabilom  župana,  v  katerem nas obvešča, da bo 

občinska uprava s svojimi vodji oddelkov  obiskala KS Artiče , dne 6.3.2017 v prostorih 

Prosvetnega doma Artiče  – sejna soba ob 17.00 uri. Sestanek bo namenjen diskusiji o aktualnih 

zadevah , vključno s prioritetami, ki jih načrtujemo za l. 2017 in leto 2018.    

Z razlogom, da bo sestanek čim bolj učinkovit, smo v tajništvu KS pripravili vprašanja , katera 

smo po e.p. že dostavili ga. Alenki Laznik, kot sledi:    

 

1. Obnova LC  191271 v Dolenji vasi pri Artičah  in izgradnja pločnika  v Dečnem selu in Glogovem 

Brodu 

Krajani naše KS in KS smo v letu 2016 podali dve pisni pobudi občini  v zvezi z obnovo LC v Dolenji vasi pri 

Artičah in izgradnjo pločnika v Dečnem selu. 

Ker so krajani in KS v dopisu prosili za kratek sestanek v zvezi s tem pri županu vas prosimo, da nam po 

možnosti določite termin sestanka oziroma podate pisni odgovor (priloga dopis štev. 107- O/16 z dne  

07.11.2016 in 119- O/16  z dne  15.12.2016 in dopis člana sveta KS Aleša Kukovice) 

2. Avtobusno postajališče na RC III 676 na odseku Spodnja Pohanca - Trebež  
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Ali je že dogovorjena postavitev AP v času izgradnje pločnika in obnove vozišča na tem odseku ceste , 

kot smo se dogovarjali ?  

3. Obnova JP štev. 527431  proti vodnemu zajetju za  Brežice v kraju Trebež                                                                                            

Na tej JP poti je v času del pri obnovi vodnega zajetja v letu 2016 prišlo na določenih  odsekih do večjega 

poškodovanja  asfaltne prevleke in vozišča. Prosili bi, da se  nastale večje poškodbe  čimprej  sanirajo ter 

da omenjeno  JP zaradi pomembnosti  vključite v občinski plan celovite obnove JP. KS vrši tekoča zimska 

in letna vzdrževanja ter manjše investicijske posege na 48 JP ( 27 km razpršenih JP )   in sama ne zmore  

tovrstnih investicij.  

4. Označitev  začetka kraja Arnovo selo na LC 024461        

Krajani  nas še vedno nenehno opozarjajo, da prestavitev  prometnega znaka, ki označuje začetek kraja 

Arnovo selo ni pravilna in se s prestavitvijo ne strinjajo. Želijo, da se tabla prestavi kot je bila prvotno 

postavljena. 

5. Plaz na robu sadovnjaka  Cerjak ( dopis  KS občini štev. 28-O/2016)    

Na omenjeni dopis ni bilo nikakršnega odgovora .  Lastnik želi odgovor. 

6. Banova aktivna pot ( prijava na javni razpis ) 

Glede na izvedene  aktivnosti v letu 2016 nas zanima, ali nas bo občina ponovno prijavila na javni 

razpis.    

7. Nadaljevanje obnove pokopališča  Artiče 

Prošnja občini za finančno pomoč ( vloga KS štev.10-O/2017 ) 

8. Namestitev AP  na LC v Zgornjem Obrežu – Šentlenart 

Kdaj se predvideva postavitev na osnovi že opravljenega ogleda? 

9. Zamenjava  uničenih- poškodovanih dveh AP postajališč v kraju Glogov brod-Dečno selo, ob LC 

024661 

Glede na uničenost obstoječih in poenotenje AP ponovno prosimo, da se čimprej predvidi zamenjava.  

10.  Obnovitev in zamenjava poškodovanega dvojnega ogledala na RC RIII 676 nasproti hiše Levak 

11.  Nadaljevanje obnove LC v centru Artič ( terminski plan del) 

12. Kanalizacija 

13. Predlogi OŠ  Artiče  in KS Artiče  za igrišče in obračališče šolskih avtobusov – dopis KS 45-O/2016, z 

dne 4.8.2016 

KS in OŠ sta  še vedno mnenja, da bi bilo ob pripravi na predvideno sanacijo in dograditev  OŠ 

Artiče potrebno proučiti možnost o umestitvi novega avtobusnega postajališča za šolske otroke, 

kot tudi zunanjega igrišča.  

Zaključek seje: 20.30  
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Zapisala: Simona Mlakar 

                                                                                                            Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                                     Anton Gajšek  


