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KRAJEVNA SKUPNOST 

 

A      R      T      I     Č     E           
Artiče 38, 8253 Artiče 
Tel: 07/ 4956314, 040/ 204960 

e: ksartice@amis.net  

e: info@artice.si 

www:artice.si 

Artiče, 18.11.2010 

 

 

 

                                       

Z A P I S N I K 

 

2. seje sveta KS Artiče, ki je bila 17.11.2010 s pričetkom ob 17.00
 
uri, v sejni sobi Prosvetnega 

doma Artiče. 

  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Janez Kastelic, Bernardka Ogorevc, Renata 

Slak,Uroš Predanič. 

 

Seje se niso udeležili: 

Ivan Kostevc- opravičeno odsoten 

 

Drugi prisotni: 

Franc Volčanšek, tajnik KS 

 

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

ugotovil sklepčnost seje. Prisotne je seznanil z načinom vodenja seje v skladu s Poslovnikom 

Občinskega sveta Občine Breţice.  

 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku prisotnih 7 članov sveta KS, da je seja sklepčna in da 

lahko nadaljujemo z delom. Na predlog predsedujočega je bil sprejet naslednji  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 4.11.2010 

2. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 4.11.2010 do 17.11.2010 

3. Kratka seznanitev članov sveta KS s Statutom in Poslovnikom Občine Breţice v delu, ki 

se nanaša na delovanje KS 

4. Seznanitev članov sveta s finančnim načrtom za leto 2010 in planom investicij za leto 

2011 

5. Seznanitev članov sveta z vmesnim finančnim poročilom KS za obdobje I/X - 2010  

6. Finančno poslovanje KS – operativno izvajanje nalog 

7. Imenovanje inventurne komisije za leto 2010 

8. Potrditev cenikov KS za leto 2011 

9. Pobude in vprašanja članov sveta KS 

10. Razno 
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Ad. 1 

Potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 04.11.2010 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet potrjuje zapisnik 1. konstitutivne redne seje z  dne 04.11.2010 v predlagani obliki. 

 

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

 

 

Ad. 2 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 04.11.2010 do 17.11.2010 

 

1. Seznanitev z dosedanjim načinom delovanja KS, pregled prostorov, prepoznavanje 

problemov, seznanitev s Statutom in Poslovnikom Občine Breţice  

2. Obisk v Osnovni šole Artiče pri ravnateljici g. Vesni Bogovič. Dogovor o nadaljnjem 

sodelovanju z KS. Vprašanja, pobude in ostala problematika se na svet Krajevne 

skupnosti dostavlja v pisni obliki. Predloţen mi je bil dopis št. 6/10 z dne 27.07.2010  OŠ 

Artiče o problematiki v cestnem prometu v šolskem okolišu, na katerega niso prejeli 

odgovora 

3. Obisk Ţupnišča in razgovor z. g. Turinekom o nadaljnjem sodelovanju s KS 

4. Obisk kraja Arnovo Selo in razgovor s Suzano Bogovič 

5. Obisk kraja Dolenje vasi pri Artičah in razgovor z g. Mašo Lileg - Senica 

6. Obisk kraja Dečno Selo in razgovor z g. Ivanom Kostevcem    

7. Razgovor s predsednikom turističnega društva Artiče z g. Primoţem Mlakarjem o 

nadaljnjem sodelovanju z KS  

8. Seznanitev s finančnim stanjem KS 

9. Priprava gradiva za 2. redno sejo KS 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika med obema sejama. 

 

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

 

Ad3. 

Kratka seznanitev članov sveta KS s Statutom in Poslovnikom Občine Brežice. 

 

Predsednik ja na kratko seznanil člane sveta s Statutom in Poslovnikom občine Breţice, 

predvsem v delu, ki se nanaša na KS. 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

1. V bodoče  se na seje sveta KS vabi tudi člane občinskega sveta iz naše KS in pri 

obravnavi važnejših tem tudi župana. 

2. Do naslednje seje je potrebno članom sveta poslati dele Statuta in Poslovnika, ki se 

nanašajo na delovanje KS. 

 

Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad4. 

Seznanitev članov sveta s finančnim načrtom za leto 2010 in planom investicij za leto 2011. 

 

Tajnik KS je seznanil člane Sveta z realizacijo finančnega plana za leto 2010 in planom investicij 

za leto 2011, ki smo ga dostavili občini Breţice. 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

1. Do naslednje seje se pripravi pregled vseh nerealiziranih nalog-investicij po naseljih 

KS, ki so bile predmet plana investicij iz preteklih let. Pregled s spremnim dopisom  

poslati članom sveta KS in članom OS iz naše KS. 

2. Delovni nalogi-naročila za izvedbo posameznih del morajo vsebovati natančen opis 

del, ki jih je potrebno izvršiti. 

 

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

 

 

Ad5. 

Seznanitev članov sveta z vmesnim finančnim poročilom KS za obdobje od O1. 01. 2010 do 

31.10. 2010 

 

Predsednik KS je člane sveta seznanil z vmesnim finančnim poročilom. Člani sveta so bili 

podrobno seznanjeni s celotnimi prihodki in odhodki za obdobje od 01.01.2010 do 31.10.2010.  

.  

 

Ad6. 

Finančno poslovanje KS – operativno izvajanje nalog 

 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da je v skladu s 77.čl. točka (3) in 83. čl. točka (6) Statuta 

občine Breţice odgovoren za izvrševanje finančnega načrta ter za zakonitost poslovanja in 

delovanja KS. Zaradi tega je potrebno izvršiti določene organizacijske spremembe kot sledi: 

Vsak dospeli račun se evidentira v evidenco dospelih računov. Račun overi z ţigom in podpisom 

predsednik KS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik KS. Prav tako overi predsednik KS z 

ţigom in podpisom vse naročilnice, ponudbe KS oziroma vse dokumente, ki se nanašajo na odliv 

finančnih sredstev. Vsak odliv finančnih sredstev mora biti predhodno pisno odobren od 

predsednika KS. Za vse eventualne prejete zneske v KS v gotovini se uvede gotovinsko 

poslovanje (blagajna, blagajniški izdatek, blagajniški prejemek, blagajniški dnevnik, nakazilo na 

ţiro račun KS). Vzpostavi se evidenca najema prostorov: Prosvetnega doma, Mrliške veţice in 

Banove domačije.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Uvede se evidenca dospelih računov. Vse račune, naročilnice, ponudbe KS overi z žigom 

KS in lastnoročnim podpisom predsednik KS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik KS. 

Vsi odlivi finančnih sredstev morajo biti predhodno odobreni v pisni obliki od predsednika 

KS. Vzpostavi se evidenca najema prostorov Prosvetnega doma, Mrliške vežice in Banove 

domačije. Zgoraj navedeno stopi v veljavo takoj. 

 

Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad7. 

Imenovanje inventurne komisije za leto 2010 

 

Za popis premoţenjskega stanja KS je potrebno imenovati inventurno komisijo. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

V inventurno komisijo za popis premoženja KS  so bili imenovani: 

Renata Slak - predsednica komisije 

Uroš Predanič - član 

Franc Volčanšek-član  

 

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

 

 

Ad8. 

Potrditev cenikov KS za leto za leto 2o11 

 

Člani sveta so se seznanili s ceniki za storitve za leto 2011: Prosvetnega doma ( PD), mrliške 

veţice (MV) in Banove domačije (BD). Cene ostajajo na ravni cen leta 2010. 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Člani sveta so potrdili cenike za storitve za leto 2011: Prosvetnega doma ( PD), mrliške 

vežice (MV) in Banove domačije (BD).  

 

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

 

 

 

Ad9. 

Pobude in vprašanja članov sveta KS 

 

Predsednik KS je prisotne seznanil o sledečih pobudah: 

 

1. Pripravi se evidenca izvajalcev del v KS z naslovi in telefonskimi številkami. 

2. Pripravi se seznam potrebnih opravil-del po področjih (PD,MV,BD).  

3. Predstavljena je pobuda za  »Učni gozdni kotiček «.  

4. Pobuda za ponovno izdajanje  glasila » Artiške novice «. 

5. Seznanitev s problemom slabe označitve cestnega prehoda na drţavni cesti R3, št. 

676,odsek 2204 ( pri odcepu, ki vodi k Osnovni šoli Artiče). 

6. Seznanitev z dopisom OŠ Artiče  št.6/10 z dne 27.07.2010, ki se nanaša na prometno 

problematiko v šolskem okolišu. 

7. Pobuda za izdelavo nadstreška  pri vhodu v Prosvetni dom. 

8. Predstavitev seznama tekočih drobnih del, ki jih je potrebno opraviti. 

9. Donacija sredstev za udeleţbo srečanja starejših občanov KS 

10. Izbira izvajalca del čiščenja snega za zimsko sezono 2010/2011   

11. Izvajanje del po načrtu arborista na pokopališču pri cerkvi 

12. Ureditev spomenikov pred Prosvetnim domom 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

 

1. Člani sveta podpirajo zgoraj navedene pobude. 

 

2. Potrdi se donacija  KORG Artiče v znesku 200 EUR 

 

3. Izvedejo se dela po načrtu arborista 

 

4. Za zimsko čiščenje snega v sezoni 2010/2011  se oddajo dela  družbi Karl Kunej 

s.p. po predloženi ponudbi z dne 05.11.2010  

 

5. Vsak član sveta pripravi seznam planiranih potreb-del po vaseh v pisni obliki do 

31.12.2010. Podatki bodo služili za izdelavo programa dela KS za leto 2011  

 

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

 

 

 

Ad.10 

Razno 

 

Gospa Maša Lileg - Senica je opozorila na problem čiščenja snega v naselju Dolenja vas pri 

Artičah in na problem jam na javni cesti v Dolenji vasi pri Artičah, ki vodi do Arnovih sel 

(potrebno nasutje peska).  

 

G. Uroš Predanič je izpostavil problem čiščenja snega v naselju Zgornji Obreţ.  

 

Gospa Renata Slak je opozorila na problem odvodnjavanja pri hiši g. Kinka in na smrad  

kanalizacijske vode - posebno še pri hiši g. Ribiča zaradi nerešenega problema kanalizacije 

celotnih Artič. Zadeva se bo obravnavala v okviru finančnega plana dela za leto 2011  

 

G. Franc Volčanšek je opozoril na problem nastale škode po neurju pri hiši Mavsar-Dečno selo 

(sanacija ceste). 

 

 

Člani sveta iz vasi Zgornji Obreţ, Spodnja Pohanca, Dolenja vas pri Artičah so predloţili v pisni 

obliki pregled potreb po vaseh. 

 

 

Seja je bila zaključena ob  20. uri. 

 

 

 

Artiče, 23.11.2010                                                              Predsednik sveta KS Artiče                                                                     

                                                                            Anton Gajšek,  l.r. 

      


