
 1 

KRAJEVNA SKUPNOST 

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

Artiče,16 .02.2011 

                                       

Z A P I S N I K 
 

4. seje sveta KS Artiče, ki je bila 16.02.2011 s pričetkom ob 17.00
 
uri, v sejni sobi Prosvetnega 

doma Artiče. 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Ivan Kastelic, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Renata Slak,Uroš Predanič 

Ostali prisotni: 

Franc Volčanšek - bivši tajnik KS, Mlakar Simona-tajnica KS 

Odsotni: 

Janez Kastelic (odsoten zaradi bolezni) 

Bernardka Ogorevc (odsotna) 

 

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

ugotovil sklepčnost seje.  

 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku prisotnih 6 članov sveta KS, da je seja sklepčna in da 

lahko nadaljujemo z delom.   

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Artiče z dne 19.01.2011   

2. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 19.01.2011 do 16.02.2011 ter o izvrševanju 

sklepov 3. seje KS  

3.  Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 

4.  Podjemna pogodba za delovno mesto tajnika KS po 01.02.2011  

5.  Razno ( dogovor v zvezi s planom del 2011 in sistematskim načinom priprave gradiva za 

plan investicij KS Artiče za leto 2012 )   

 

 

Ad. 1 

                                 Potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Artiče z dne 19.01.2011 

Vsi člani sveta KS so prejeli po ep. Predlog zapisnika 3. seje KS z dne 19.01.2011. Na predlog 

zapisnika ni bilo pripomb. 

 

 

                                                            UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet potrjuje zapisnik 3. redne seje sveta KS v predloženi obliki z dne 19.01.2011. 

 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  
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Ad. 2 

 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 19.01.2011 do 16.02.2011 ter o izvrševanju 

sklepov 3. seje KS  

 

Predsednik je prisotne seznanil, da je v zvezi s tem pripravil podrobno poročilo o svojem delu v 

obdobju od 19.01.2011 do 16.02.2011, ki ga je po elektronski pošti dostavil članom sveta KS. 

Izpostavil je nekaj pomembnejših aktivnosti: 

 

 20.01.2011 na Občini pri g. Anici Hribar, vodji oddelka za družbene dejavnosti. 

Predstavitev naših aktivnosti in seznanitev z razpisi 

 21.01.2011 razgovori v zvezi z zaposlitvijo novega tajnika (ga. Barbara Šoba, g. 

Aleksander Denžič)  

 25.01.2011 ob 17. uri delovni sestanek s člani sveta KS – priprava plana del po vaseh za 

leto 2011 

 26.01.2011 popoldan sestanek z vodovodnim odborom Arnovo selo in Dolenja vas pri 

Artičah – delovanje vodovodnega odbora, transparentnost dela vodovodnih odborov, 

obveščanje krajanov  

 29.01.2011 -  Ob 9. uri sestanek z uredniškim odborom Artiških novic 

                                   Ob 9.30 sestanek z vsemi  društvi v KS 

                                   Ob 19.  uri na občnem zboru PGD Dečno selo 

 04.02.2011 – podpis podjemne pogodbe z g. Simono Mlakar 

 07.02.2011 - ob 17.30 sestanek v PD z g. Renato Hribar glede osnutka nove najemne 

pogodbe predložene s strani nove lastnice Banove domačije g. Renate Hribar  (prisotna 

tajnik g. Simona Mlakar in g. Volčanšek Franc – uradna zabeležka sestanka na KS) 

 Uvajanje novega tajnika g. Simone Mlakar . G. predsednik izpostavi korektnost g. 

Volčanška Franca glede pomoči pri uvajanju novega tajnika  

 09.02.2011 -ob  8. uri sestanek na Občini - na oddelek za gospodarske javne službe in 

gospodarske zadeve  v zvezi z zahtevami z vodovodnim sistemom v KS Artiče, – g. 

Alenka Laznik in g. Matjašič 

            Popoldan  ob 16. uri kot predstavnik KS na okroglo mizo v zvezi razvoja   

            ginekološko-porodniške službe v Republiki Sloveniji v dvorani Mladinskega   

            centra V Brežicah   

 11.02.2011- ob 8. uri na računovodskem servisu Nevtrom v Brežicah glede zaključnega 

računa za leto 2010, poslovnega poročila za leto 2010. 

 11.02.2011- Ob 19. uri sestanek s sekcijo folklornih skupin glede koriščenja prostorov 

Prosvetnega doma – dogovori glede uporabe (KS bo v bližnji prihodnosti pripravila 

pravilnik o koriščenju PD s cenikom in hišnim redom)  

 14.02.2011- V tajništvu KS – priprava na zbiranje ponudb za tekoča dela v KS  v letu 

2011  ( košenje, čiščenje PD, izvajanje del po planu 2011)  

 

Realizacija sklepov 3. seje sveta KS 

 

Poročilo o realizaciji sklepov 2. seje sveta KS Artiče z dne 17.11.2010 

Ad.1 Artiške novice v fazi priprave za tisk                                                      REALIZIRANO 

 

Ad.4 S 01.02.2011 zaposlen nov tajnik                                                            REALIZIRANO 

 

Ad.5 V fazi obravnave skupaj z Občino Brežice 

 

Ad.6 Delovni sestanek sveta KS bil 25.01.2011; 4. seja sveta KS - obravnava zaključnega 

računa bila 16.02.2011                                                                            REALIZIRANO  
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Ad.7 Pripombe na osnutek proračuna Občine Brežice za leto 2011 pravočasno poslali na 

Občino  (28.01.2011 )                                                                                                              

                                                                                                                  REALIZIRANO                    

  

Ad. 8 Odbor za Banovo domačijo bo sklican dne 26.02.2011, odbor za kulturo in prireditve v 

mesecu marcu 2011 oziroma po potrebi   

 

Ad. 9 Pričeli z zbiranjem ponudb 

 

Ad.10  Vodovodni odbori obveščeni o vsebini sklepa 3. seje sveta KS Artiče pod Ad.10 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet  KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 19.01.2011 do 16.02.2011 in 

poročilo o realizaciji sklepov 3. seje sveta KS Artiče z dne 19.01.2011 

 

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

 

 

Ad. 3 

Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 

 

Predsednik je prisotne podrobno seznanil s postavkami zaključnega računa za leto 2010 po 

kontih. Vsi računi so bili v glavnem izstavljeni za dela, ki so bila naročena pred nastopom 

novega sveta KS Artiče. Predsednik KS je pripravil podrobno analizo odhodkov po posameznih 

kontih tako odlivov kot tudi prilivov. G. Volčanšek Franc, tajnik KS Artiče v letu 2010 je 

prisotne seznanil s poslovnim poročilom za leto 2010. Poročilo se je v grobem pregledalo in ni 

bilo pripomb s strani prisotnih članov sveta KS. Poročilo je usklajeno z zaključnim računom G. 

predsednik je prisotne še seznanil, da mora KS podpisati izjavo o oceni notranjega nadzora 

javnih financ za leto 2010. Podatki iz opravljene analize izdatkov za leto 2010 bodo služili 

novemu svetu KS, da bomo sredstva v letu 2011 porabili čimbolj racionalno in transparentno.     

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Potrdi se zaključni račun KS Artiče za leto 2010 v predlagani obliki s poslovnim poročilom 

za leto 2010 in izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

  

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

 

Ad. 4 

Podjemna pogodba za delovno mesto tajnika KS po 01.02.2011  

 

Predsednik je vse prisotne seznanil, kako je potekala zadeva okoli zaposlitve novega tajnika. 

Sprva je bilo rečeno, da se vsa mesta tajnikov v KS prenesejo na Občino Brežice, ki bo sklepala 

podjemne pogodbe za opravljanje administrativno tehničnih del za potrebe KS. Dne 30.01.2011 

smo prejeli dopis Občine štev. 031-4/2010 z dne 25.01.2011, s katerim so nas obvestili, da lahko 

podjemne pogodbe sklenemo sami. Sredstva, ki so na podlagi izračunanih ur in potrebnega 

števila delavcev namenjena za posamezno KS, bodo KS nakazana v proračunu. Na osnovi tega 

dopisa je KS dne 04.02.2011 podpisala podjemno pogodbo z g. Simono Mlakar, kopijo 

podjemne pogodbe pa smo posredovali občini Brežice.  
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UGOTOVITVENI SKLEP 

 

V tajništvu KS Artiče se z dnem, 01.02.2011 zaposli novi tajnik ga. Simona Mlakar po 

podjemni pogodbi štev. 10 za opravljanje del, ki so navedena v podjemni pogodbi. Dela bo 

opravljala v prostorih tajništva KS v Prosvetnem domu in na terenu. Podjemna pogodba se 

v skladu z navodili Občine sklene za določen čas  in sicer za obdobje od 01.02.2011 – 

31.12.2011.  

 

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

 

Ad. 5 

Razno ( dogovor v zvezi s planom del 2011 in  sistematskim načinom priprave gradiva za 

plan investicij KS Artiče za leto 2012 )   

 

 Predsednik sveta KS je prisotne obvestil, da naj vsak član sveta iz posamezne vasi 

pripravi podatke v zvezi s planom del za leto 2011. Do 01.03.2011 poslati po elektronski 

pošti opis del z navedbo lokacije in po možnosti fotografijo pred izvedbo del,  v skladu s 

predlogom finančnega načrta del KS Artiče za leto 2011. Podatke o planiranih delih po 

vaseh smo obravnavali na delovnem sestanku dne 25.01.2011. Nekateri člani so podatke 

že dostavili. KS bo vodila kartoteko del za vsako vas naše KS, iz katere bo razvidno: 

vrsta dela, kratek opis dela, izvajalec dela, čas izvedbe dela, vrednost dela, potreben 

material in drugi potrebni podatki. Vse podatke je potrebno po ep poslati na KS in 

predsedniku sveta KS. Glede izvedbe večjih del se bomo posvetovali z Občino. V kolikor 

kateri član sveta potrebuje pomoč, se lahko obrne na predsednika sveta KS. Upoštevati je 

potrebno obvestilo, ki ga je v zvezi s tem poslal predsednik sveta vsakemu članu sveta 

dne 07.02.2011. 

 

 Predsednik je prisotne seznanil glede sistematskega načina priprave kvalitetnega plana 

investicij v KS Artiče za leto 2012 in dalje. Plan nujnih investicij v KS Artiče mora biti  

opremljen z opisom del, slikovnim materialom, ovrednoten in bo osnova za daljše 

obdobje investicij v KS Artiče, o čemer bomo seznanili tako župana , občinske svetnike 

iz našega kraja in ostale pristojne na Občini. Pri pripravi plana morajo sodelovati člani 

sveta KS s svojimi krajani in mora biti odraz realnih potreb kraja, bodisi na področju 

cestne infrastrukture, kanalizacije in javne razsvetljave. 

      

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Najkasneje do 01.03.2011 mora vsak član sveta KS za kraj katerega zastopa, pripraviti 

podatke za izvedbo del v letu 2011 v skladu  z dogovorom in predlogom finančnega plana 

del  po vaseh KS Artiče za leto 2011. 

 

Člani sveta podpirajo pripravo skupnega plana investicij za leto 2012 v predlagani obliki. 

 

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

 

Seja je bila zaključena ob19. uri. 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

  

Artiče, 16. 2.2011                                                                 Predsednik sveta KS Artiče                                                                     

                                                                                                    Anton Gajšek, l.r. 

 

 

 


