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     Artiče, 17.12.2018 

     Štev. dok.: 91-O/2018 

Z A P I S N I K               

1. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 17.12.2018, s pričetkom ob 19.00 uri v sejni sobi 

Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Uroš Predanič, Robert Žerjav, Aleš Kukovica, Darja Predanič – Germšek, Nataša Sagernik, Jernej 

Andrejaš in Ksenija Satler. 

Seje se ni udeležili: 

Franc Zorko, ki je odsotnost opravičil.  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse 

prisotne in ugotovila sklepčnost seje. 

                                                      Ad. 1 

                        Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih  sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) 

članov, da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom. 

S poslanim vabilom po e.p. je bil članom sveta v obravnavo  predlagan naslednji dnevni red: 

  DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, 
2. Potrditev  zapisnika konstitutivne seje sveta KS Artiče , z dne 3.12.2018 
3. Seznanitev članov sveta z vsebino zapisnika 17. redne seje sveta KS, z dne 13.11.2018 

in potrditev tega.   
4. Delitev nalog med člani sveta v skladu z zadnjim zapisnikom. 
5. Imenovanje članov inventurne komisije za izvedbo inventurnih popisov za l. 2018.  
6. Imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2019. 
7. Pregled  in dogovor glede sprejema cenikov KS (Prosvetni dom, Banova domačija, 

Mrliška vežica) za l. 2019. 
8. Razno. 
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Predsednica sveta  predlaga, da se sprejme dnevni red kot je bil naveden v vabilu.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoča ugotavlja, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnega števila  

8 članov, da je svet KS sklepčen in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predlaganim 

dnevnim redom 1. redne seje sveta KS. 

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

 

                                                                                   Ad. 2 

 Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta KS Artiče, z dne 3.12.2018. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik konstitutivne seje, z dne 

3.12.2018. Na pregledan zapisnik s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato predsednica sveta  

zapisnik konstitutivne seje  predlaga v potrditev. 

           

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik konstitutivne seje sveta KS. Zapisnik konstitutivne seje se objavi na 

internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.  

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

 

Ad.3 

Seznanitev članov sveta z vsebino zapisnika 17.redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.11.2018 in 

potrditev tega. 

Člani sveta so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 17. redne seje, ki je bil zapisan na 

podlagi izvedene seje, dne 13.11.2018, na kateri so sodelovali in sklepe sprejemali člani sveta 

KS, kateri so delovali v   mandatnem obdobju KS  2014 -2018.   

Ker se je na omenjeni seji sveta obravnaval in potrjeval  predlog finančnega načrta KS  za l. 2019 

in predlogi KS o potrebnih investicijah občine za l.2019, je predsednica sveta predlagala, da se o 

navedenih predlogih razpravlja še v sestavi novoizvoljenega sveta, saj predlogi s strani tega 

sveta KS dejansko še niso  potrjeni.  



3 

 

V nadaljevanju se je med prisotnimi razvila razprava, v kateri so člani sveta podali svoje 

predloge, kot npr.:  

• Ksenija Satler je predlagala, da  se v predloge doda (v kolikor še ni navedeno) namestitev 

pločnika od  avtobusnega postajališča v Arnovem selu  do krožišča v Sp. Pohanci.   

• Robert Žerjav je povedal, da bi bilo nujno potrebno v Sp. Pohanci na primeren način 

urediti zemljišče, ki se nahaja ob glavni cesti Krško – Brežice, natančneje se nahaja med  

dvema cestama, ki imata dovoz na omenjeno glavno cesto in je v lasti g. Božičnik 

Štefana. Neurejeno zemljišče zavira varen dostop na glavno cesto, predvsem pa s svojo 

neurejenostjo kvari izgled  kraja in vstop v občino.  

• Vsi prisotni so se strinjali s pripombo Nataše Sagernik , ki je opozorila, na katastrofalno 

stanje državnih in lokalnih cest na območju cele KS Artiče. V nadaljevanju je še  

predlagala, da bi bilo potrebno v prihodnjem letu vztrajati, da Občina Brežice pristopi k 

realizaciji projektov za obnovo ceste Krško- Brežice z ureditvijo kolesarskih  stez  od 

krožišča Sp. Pohanca v smeri proti Krškem in v smeri proti Brežicam. Prav tako je 

povedala, da so sem krajanov pritoževali na izvajalce zimske službe, ki čistijo pločnike po 

centru Artič in dalje  v smeri proti Sp. Pohanci, saj svojega dela ne opravljajo kot bi 

morali (sneg se na pločnikih dejansko ne čisti) in otroci hodijo v šolo po cestišču. 

Potrebno opozoriti Občino Brežice, da izvajalca KOP obvesti, da je potrebno usklajeno 

s čiščenjem republiške ceste ( CGP) očistiti tudi pločnike v KS Artiče (KOP). V kolikor za 

to nimajo ustreznih kapacitet predlagamo, da se dogovorijo za pluženje s HPG-jem, ki 

pogodbeno čisti ceste v pristojnosti KS Artiče. KS bo spremljala pluženje pločnikov in 

urguirala na Občini Brežice, če se pločniki ne splužijo. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta potrjujejo vsebino zapisnika 17.redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.11.2018 in  

predloge  investicij s predlagano prioriteto del po vaseh  KS Artiče  za leto 2019 in nadalje.  

Prav tako se strinjajo s predlogom predsednice sveta, da bi bilo v prihodnjem letu  potrebno 

vztrajati, da občina Brežice  končno pristopi k realizaciji projektov za obnovo ceste Krško- 

Brežice z ureditvijo kolesarskih  stez  od krožišča Sp. Pohanca v smeri proti Krškem in v smeri 

proti Brežicam.  

Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.4 

Delitev nalog med člani sveta v skladu z zadnjim zapisnikom. 
 
Glede na dejstvo, da so vsi člani sveta redno zaposlene osebe in da je nalog, ki jih je v KS  Artiče 
potrebno izvajati veliko, smo se člani KS Artiče dogovorili za sodelovanje vseh članov sveta, v 
smislu delitev nalog, kot je bilo navedeno v zapisniku konstitutivne seje. 
  
Po dogovoru prisotnih članov sveta  so se naloge razdelile po objektih kot sledi v nadaljevanju:  
 
1. Prosvetni dom: Jernej Andrejaš in Nataša Sagernik.  
 
KS Artiče je na osnovi pogodbe o upravljanju, ki jo ima sklenjeno z Občino Brežice  dolžna 
skrbeti  za redno vzdrževanje objekta Prosvetni dom kakor tudi za vzdrževanje okolice.  
Prav tako so se člani sveta dogovorili, da z vsemi ključi Prosvetnega doma zaenkrat še vedno 
razpolaga zaposlena administratorka Simona Mlakar, ki  je v okvirih določenega delovnega časa 
za KS Artiče  uporabnikom Prosvetnega doma v pomoč in zadolžena za evidentiranje in obračun 
najemov.  
Dodatni ključi Prosvetnega doma se bodo hranili tudi  pri predsednici sveta ga. Nataši Sagernik 
in v prostorih tajništva  KS.  
 
2. Javnih poti-  Zimsko in letno vzdrževanje : Aleš  Kukovica in Uroš  Predanič .   
 
KS Artiče ima za zimsko vzdrževanje kategoriziranih JP in drugih javnih površin v sezoni 

2018/2019  že sklenjeno pogodbo s firmo HPG  d.o.o. Brežice.  

Letno vzdrževanje JP in odpravo posledic po neurjih se je opravljalo na osnovi ogledov, po 

dejanskih potrebah  in po trenutnih  finančnih zmožnosti. 

Občina Brežice je v letu 2017 pripravljala in potem v letu 2018 pristopila k javnemu naročilu za 

izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti, vendar je KS nato obvestila, da se za KS Artiče  in še 

za nekatere druge KS za izvajanje omenjene službe ni nihče prijavil. Dosedanji večletni izvajalec 

pluženja Lapuh Anton s.p. je podal izjavo, da  iz osebnih razlogov ne bo več opravljal zimskega 

pluženja, zato je KS na osnovi prejetih ponudb za zimsko vzdrževanje JP izbrala podjetje HPG 

d.o.o. Brežice.  

Dogovorili smo se, da bo tajnica KS zadolženima članoma po elektronski pošti dostavila 

pogodbo o  zimskem vzdrževanju javnih poti, seznam javnih poti in pa ponudbo podjetja HPG 

d.o.o. s cenami za posipavanje in pluženje. Prav tako so se zadolženima članoma posredovale  

kontaktne številke oseb, ki so s strani podjetja HPG  zadolžene za izvajanje pluženja in 

posipavanja cest.  

Izvajanje zimske službe se spremlja  preko tako imenovane BLACK BLOX naprave (sledilne 

naprave), ki jo pogodbeni izvajalec mora namestiti v vozilo,  s katerim opravlja pluženje ali 



5 

 

posipavanje. V tajništvu KS se bo uredilo, da bo naprava povezana s stacionarnim 

računalnikom KS in da bo za izvedeno pluženje možno dobiti dokument, v katerem so 

navedene poti, ki so se plužile, kakor tudi čas pluženja. Administrator KS pokliče serviserja in 

preveri izpis. 

 

3. Investicijsko vzdrževalna dela KS in občine po odobritvi plana investicij na Občini Brežice: 
Darja Germšek Predanič in Jernej  Andrejaš.  
 
Člani sveta so se dogovorili da se bo za zgoraj omenjeno sodelovalo še naprej z  g. Alešem 
Vodebom s.p , ki je za KS že pripravljal popise del in nadzor nad deli. 
 
    

4. Objave na spletne strani KS Artiče : Ksenijo Satler.   
 
KS Artiče je imela  za vzdrževanje spletne strani sklenjeno letno pogodbo za l. 2018 in sicer s 
samostojnim podjetnikom Aljoša Motore iz Artič. Dogovorili smo se, da bil bilo pogodbo 
smiselno  obnoviti, ker so zadeve že utečene in da  tajnica  KS Kseniji Satler posreduje 
kontaktne podatke oseb za potrebe sklenitve pogodbe za leto 2019 in dogovora glede objav. 
Ga. Satler bo pripravila obvestilo o novem urniku KS Artiče. Glede na to, da so vsi člani KS 
redno zaposleni, se krajane obvesti, da se KS kontaktira v času uradnih ur na tel. tajništva KS :  
49 56-314 ali na mobitel 040 707 665 in v primeru nujnih zadev od 7:00 - 15:00 ure na telefon: 
040 204 960. Kontaktni telefon  bo imela med tednikom administratorka Simona Mlakar, ki bo 
v primeru nujnih zadev obveščala člane KS glede na njihove prevzete zadolžitve.     
 

5. Banove domačije pripadajočo okolico in sadovnjakom:  Robert Žerjav in Ksenija Satler.   
 
 KS Artiče je na podlagi pogodbe o upravljanju  z občino Brežice, ki je lastnica kompleksa, 
dolžna skrbeti za redno vzdrževanje celotnega kompleksa Banove domačije. Banova domačija 
zaenkrat še nima uporabnega dovoljenja. Z občino je potrebno preveriti v kateri fazi je 
pridobitev dovoljenja. Za kompleks Banove domačije je potrebno v proračunu občine  
oblikovati proračunsko postavko in določiti višino sredstev za obnovo sadjarske sobe v 
gospodarskem poslopju  kakor tudi drugih objektov,  kot je npr. sanacija strehe na kmečki hiši.  
Vse navedeno je potrebno doreči  s strokovno službo občine Brežice – Oddelek za investicije, 
občinsko premoženje in javna naročila ( kontaktni  osebi:  Kristijan Gajič  na tel. št. 051/486-
918 in Suzana Ogorevc  na tel. št. 031/824-166) Potrebno stopiti v kontakt. 
Pred sezono košnje in obrezovanja sadja poskušati doseči dogovor z dosedanjimi izvajalci  
 (sadjarsko društvo, itd). 
Kurjenje v krušni peči ni dovoljeno, dokler se ne izvede popravilo krušne peči, kar je  bilo že 
dogovorjeno s samostojnim podjetnikom - Petaci Tonček s.p. Potrebno stopiti v kontakt. 
Po popravilu je potrebno izvesti tudi dimnikarski pregled kurilne naprave. 
 
Z vsemi ključi kompleksa Banove domačije  zaenkrat razpolaga zaposlena administratorka 
Simona Mlakar, ki v okvirih delovnega časa, ki je določen za KS Artiče zainteresiranim 
uporabnikom nudi pomoč in obračuna najem. 
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6. Mrliška vežica in pokopališče: Jerneja Andrejaša 
Podan predlog, da se poišče pomoč pri g. Berlan Sinetu pri oddaji ključev uporabnikom mrliške 
vežice in posredovanju osnovnih napotkov glede uporabe v dogovoru z administratorjem. 
Ostale naloge, ki so vezane na upravljanje grobnih mest in podobno bo izvajala Simona Mlakar 
-  administrator  za KS Artiče.   

 
 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Svet KS se strinja, da se za izvajanje nalog vezanih na vzdrževanje objektov in drugih nalog 
zadolžijo člani sveta  kot sledi: 

 

• Prosvetni dom : Jernej Andrejaš in Nataša Sagernik. 
 

• Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti: Uroš Predanič in Aleš Kukovica. 
 

•  Investicijsko vzdrževalnih dela v okvirih KS in za izvajanje investicijskih del v okvirih 
občine: Darja Germšek Predanič in Jernej Andrejaš.  

 

• Vzdrževanje spletne strani: Ksenija Satler.   
 

• Kompleks Banove domačije s sadovnjakom: Robert Žerjav in Ksenija Satler. 
 

• Mrliška vežica in pokopališče: Jernej Andrejaš ter operativno Simona Mlakar ( dogovor 
z g. Berlan Sinetom ali nam je pripravljen pomagati pri oddaji ključev uporabnikom 
mrliške vežice) 

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

 
                                                                         Ad. 5 
 

Imenovanje članov  inventurne komisije za izvedbo inventurnih popisov za l. 2018. 
 

Predsednica sveta je  predlagala, da se inventurna komisija imenuje v sestavi tistih  članov, ki so 
že  prejšnja leta sodelovali pri teh popisih, zato je predlagala, da se za predsednika komisije 
imenuje Uroša Predaniča, z dvema članoma komisije: Darjo Germšek Predanič in Simono 
Mlakar. O točnem datumu  izvajanja inventure se imenovani člani dogovorijo, da ga določijo 
naknadno, saj morajo s strani občine prejeti  vse potrebne dokumente. Prav tako so se člani 
inventurne komisije dogovorili, da se inventurni popisi  izvedejo  skladno s prejetim terminskim 
planom, ki ga je tajnica  KS prejela v  tajništvo KS  s strani oddelke za proračun in finance. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS za izvedbo inventurnih popisov  potrjuje člane  inventurne komisije v naslednji 

sestavi:    

• Uroš Predanič – predsednik inventurne komisije 

• Darja Germšek Predanič – član komisije 

• Simona Mlakar – član komisije 

Inventurni popisi se bodo izvedli  skladno s prejetim terminskim planom, ki ga je tajnica  
KS po e.p. prejela v  tajništvo KS  s strani oddelke za proračun in finance. 
 

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

Ad.6 
 

Imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2019. 
 
Prisotnim se  je na kratko  obrazložilo, da se je odpiranje ponudb v KS izvajalo za dela, ki ne 
presegajo vrednosti 2.000,00 EUR brez DDV, za vsa večja dela, katerih naročnik je bila  KS in  so 
presegala  znesek 2.000,00 brez DDV EUR, pa so se  v skladu z navodili občine Brežice ponudbe 
odpirale  na občini Brežice – oddelku za komunalno infrastrukturo gospodarske javne službe, v 
prisotnosti Davida Flajnika ali Alenke Laznik.  
Na predlog članov sveta se je za odpiranje ponudb do mejne vrednosti 2.000,00 eur brez DDV 
imenovala  komisija  v naslednji sestavi članov: Darja Germšek Predanič, Nataša Sagernik in 
Jernej  Andrejaš. 
 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS za izvedbo odpiranja ponudb za l. 2019 potrjuje člane sveta  v naslednji sestavi:   

Darja Germšek Predanič, Nataša Sagernik in Jernej  Andrejaš. 

 
Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.7 
Pregled  in dogovor glede sprejema cenikov KS (Prosvetni dom, Banova domačija, Mrliška 

vežica) za l. 2019. 
 

Svet KS Artiče se je dogovoril, da se vsebina vseh cenikov , ki so objavljeni na spletni strani KS ne 
spreminja tudi  za  l. 2019 dokler ne dobi svet KS v  pregled finančna poročila za leto2018 s 
strani oddelka za proračun in finance. Na podlagi stroškovnikov in konkurence se bodo določili 
ceniki za leto 2019.   
 
 

Ad.8 
Razno 

Tajnica KS je  povedala, da je na službeni mail občine Brežice zopet  prejela sporočilo g. Škofce, 
ki še vedno vztraja, da mora KS urediti  javno dobro  na parc. št. 1618/1 Mali vrh.  
Podrobno obrazložitev v zvezi z navedenim je prisotnim podal član sveta Aleš Kukovica.  
 
 
Po obrazložitvah g. Kukovice so se prisotni člani sveta KS dogovorili, da se v tajništvu KS  čimprej 
pripravi dopis, s katerim se  g. Škofco obvesti,  da novoizvoljeni svet  KS zaenkrat  ne namerava  
pristopiti k ureditvi javnega dobra, saj se novoizvoljeni  svet KS strinja z navedbami, ki jih je z 
dopisom g. Škofcu  navajal tudi prejšnji svet KS.  
 
  
Seja je bila zaključena ob 21:20 uri.  

 

Pripravila:  Simona Mlakar                     

Artiče, 17.12.2018 

                                                                                                                Predsednica sveta KS Artiče 

                                                                                                                         Nataša Sagernik 

            

 


