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Artiče, 11.12.2019 

Štev. dok: 108-O-1/2019 

Z A P I S N I K           

     

8. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 11.12.2019, s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi 

Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Uroš Predanič, Nataša Sagernik, Franc Zorko, Aleš Kukovica in Ksenija Satler .  

Svojo prisotnost so opravičili: Darja Germšek Predanič, Jernej Andrejaš in Robert Žerjav 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

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

sveta.    

           Ad.1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

 
Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih pet (5) 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 7. redne seje sveta KS Artiče, z dne 18.11.2019 in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje do 11.12.2019. 
3. Plan aktivnosti KS Artiče po vaseh za leto 2020 ( vsak za svojo vas). 
4. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

za l. 2019. 
5. Razno .         
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoča ugotavlja, da je prisotnih pet (5) članov sveta KS Artiče od skupnega števila 

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

predlaganim dnevnim redom.  

Sklep je bil sprejet s petimi (5.) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
 

Ad.2 
Potrditev zapisnika 7.redne seje sveta KS Artiče, z dne 18.11.2019 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje do 11.12.2019. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 7. redne seje, z dne 18.11. 

2019. Pred potrditvijo zapisnika so člani sveta pregledali točke o izvršitvi sklepov in dogovorov iz 

te seje, kot sledi: 

Realizirano - za izvajanje zimske službe se je izvedel postopek in izbral najcenejši ponudnik – Matej 

Kostevc s.p., Mali vrh, s katerim je KS sklenila pogodbo do 31.3.2020. 

Realizirano - strokovne službe občine Brežice – Davida Flajnika smo pozvali, da podajo jasna 

pojasnila v zvezi s pripravo in dinamiko načrtovanih  projektov v letošnjem in naslednjem letu  

glede pločnika v Dečnem selu, kolesarske steze Sp. Pohanca – Šentlenart in izvennivojskega 

križanja v Šentlenartu ter glede stanja projekta za izgradnjo vrtca Artiče. Odgovora še nismo 

prejeli.  

V teku so aktivnosti za ureditev zemljišč po katerih potekajo kategorizirane javne poti (JP proti 

Lovskem domu).  

Še vedno se iščejo variante za namestitev eko otoka v Dečnem selu na drugo lokacijo.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Svet KS potrjuje zapisnik 7. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje. 
Zapisnik 7. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«. 

 
Sklep je bil sprejet s petimi (5.) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
 

Ad.3 
Plan aktivnosti KS Artiče po vaseh za leto 2020 ( vsak za svojo vas). 

 
Rok za podajo predlogov planiranih del je bil do 15.12.2019.  
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Do današnjega dne je tajnica prejela predloge naslednjih članov: Nataša Sagernik,  Aleš 
Kukovica in  Franc Zorko.     
 
Predsednica sveta predlaga, da počakamo na plane ostalih članov sveta, vendar najkasneje 
do 31.1.2020.    
 
Sklep je bil sprejet s petimi (5.) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
Ad.4 

 
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za 
l. 2019. 
 

Izvedba inventurnih popisov se bo opravila v skladu z navodili oddelka za proračun in finance 

občine Brežice, na osnovi pridobljenih seznamov popisov osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v prisotnosti imenovane komisije.  

Predsednica sveta za izvedbo inventurnih popisov predlaga naslednje člane inventurne 

komisije: Darja Germšek Predanič - predsednica komisije, Robert Žerjav – član  in Jernej 

Andrejaš – član komisije. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter popis sredstev, ki so predmet 

premoženjske bilance, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti, se imenuje 

komisija v sestavi:  Darja Germšek Predanič - predsednica komisije, Robert Žerjav – član  in 

Jernej Andrejaš – član komisije. 

Komisija je dolžna inventurni popis opraviti v skladu s predpisi občine Brežice do 31. januarja 

2020. Pripraviti poročilo o popisu, ter ga posredovati v sprejem svetu KS najkasneje do 10. 

februarja 2020. 

Sklep je bil sprejet s petimi (5.) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
 

Ad.5 
Razno 

Pregled izvedenih aktivnosti od 18.11. do 11.12.2019 
 

• 20.11.2019 – je bil v prisotnosti Davida Flajnika, Franca Zorko, Nataše Sagernik in 

Vladimirja Bahča izveden ogled na terenu - stanje JP 526522 proti Lovskemu domu v 

Arnovem selu.  

• 21.11.2019 – je bil z arhitektko Tadejo Božičnik izveden ogled pokopališča  zaradi 

priprave idejnega načrta za ureditev pokopališča (odstranitev dotrajanih cipres in 

namestitev druge ograje ). Geodetski biro je v ta namen izvedel  geodetski posnetek. 



4 

 

• Na Banovi domačiji so se izvajale dejavnosti (VGC - dekoriranje pladnjev s servietno 

tehniko, izdelovanje adventih venčkov , Tjaša Černelič – delavnica za otroke -izdelovanje 

Božičnih okraskov ) 

• Z Kristjanom Gajičem  - oddelek za investicije je dogovorjeno, da se še v letošnjem letu 

izvede popravilo dotrajane lesene ograje.  

• S Kristjanom Gajičem je bil izveden ogled Mrliške vežice zaradi stenskih razpok in 

posedanja talne plošče. Dogovorjeno je, da si KS za sanacijo posedenih tlakov in razpok  

zraven že prejete ponudbe podjetja Hidrosanir pridobi še ponudbo podjetja Uretek, ki 

rešuje tovrstne težave s posebno tehnologijo Floor Lift (vbrizgavanje raztezne smole).  

 

Zaključek seje ob  20:00 uri.  
 
Pripravila: Simona Mlakar  
                                                                                                                  Nataša Sagernik l.r.  
                                                                                                           Predsednica sveta KS Artiče 

 

 


