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Z A P I S N I K 

 

8. seje sveta KS Artiče, ki je bila 13.12.2011, s pričetkom ob 18.30 uri v sejni sobi 
Prosvetnega doma Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Bernardka Ogorevc, Renata 
Slak,Uroš Predanič. 

Predstavnica Občinskega sveta Občine Brežice: Katja Barbič 

Seje se niso udeležili: 

Ivan Kostevc in Janez Kastelic.  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

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. Na predlog predsedujočega je bil dnevni red 
nekoliko spremenjen in sicer pod točko 11 se doda predstavitev predloga odloka o 
proračunu Občine Brežice za leto 2012-2013 ( predstavi g. Katja Barbič ) ter pod točko 
12 tožba g. Renate Hribar - vročitev Poziva in tožbe Okrajnega sodišča v Brežicah 
toženi stranki Krajevna skupnost Artiče v zadevi Banova domačija. 

DNEVNI RED: 

• Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
• Potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Artiče, z dne 12.10.2011 
• Poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.10.2011 do 13.12.2011 ter o 

izvrševanju sklepov 7. seje sveta KS  
• Podaljšanje podjemne pogodbe za delo tajnici KS Artiče g.Simoni Mlaka r,  

( iztek podjemnih pogodb Simoni Mlakar, g. Haler Borisu) 
• Poročilo o finančnem stanju KS Artiče na dan 12.12.2011  
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• Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2011, 
določitev roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje 
ponudb v letu 2012 

• Potrditev cenikov KS za leto 2012 ( PD, MV - pokopališče,BD ) 
• Obravnava vlog za donacije 
• Sprejem osnutka pravilnika za delovanje PD 
• Prenos računovodskih storitev za KS Artiče od družbe Nevtrom d.o.o. 

Brežice na Občino Brežice  
• Predstavitev predloga  odloka o proračunu Občine Brežice za l. 2012-2013 s 

strani g.Katje Barbič,  
• Tožba g. Renate Hribar - prejem poziva in tožbe  Okrajnega sodišča v 

Brežicah toženi stranki Krajevna skupnost Artiče v zadevi Banova 
domačija.  

• Vprašanja in pobude 
• Razno: dostava podatkov za plan del za leto 2012 do 20.12.2011, delo preko 

centra za socialno delo Brežice-sklenitev nove pogodbe za opravljanje del v KS 
Artiče, dne 05.12.2011, čiščenje MV v letu 2012, priprava podatkov za razpis na 
JSRS za leto 2012 ( zamenjava stolov v PD ) in na občinske razpise ( BD, 
spomenik pred PD), sodelovanje članov sveta pri pripravi dokumentacije o JP v 
KS Artiče, urejanje in posodobitev internetne strani KS Artiče v letu 2012) 

 

Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih 6 članov sveta KS Artiče od skupno 8 
članov, da smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s 
predloženim dopolnjenim dnevnim redom seje sveta v predlagani obliki. 

 

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

 

Ad. 2 

                 Potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Artiče, z dne 12.10.2011 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 7. seje sveta KS, z 
dne 12.10.2011 s prilogami. Na predlog zapisnika ni bilo vsebinskih pripomb razen 
manjše napake v zapisniku podane s strani g. Suzane Bogovič, ki smo jo upoštevali in 
zapisnik dopolnili. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet potrjuje zapisnik 7. redne seje sveta KS Artiče v predloženi obliki, z dne 
12.10.2011. Zapisnik se objavi na internetni strani KS Artiče-Javne objave.  

 

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

 

Ad.3 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.10.2011 do 13.12.2011 ter o 
izvrševanju sklepov 7. Seje sveta KS  

 

 

Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki so se izvajale v 
zgoraj omenjenem obdobju: 

• sodelovanje s CSD Brežice – iskanje novega kandidata, za opravljanje del v 
splošno korist lokalne skupnosti. KS Artiče dobro sodeluje s CSD Brežice, saj bo 
pod mentorstvom g. Gajška v mesecu decembru pričel z opravljanjem del že 
tretji kandidat. Kot njegovi predhodniki bo opravljal razna vzdrževalna dela v 
kraju, kot je pometanje okolice PD in centra Artič, pobiranje smeti, čiščenje 
snega po pločnikih, razna druga dela po navodilih mentorja. 

• tekoče spremljanje dela tajništva in finančnega stanja ter načrtovanje porabe 
finančnih sredstev do konca leta 2011. 

• aktivnosti v zvezi z deli Trebež – Pohanca, menjava dotrajanih salonitnih 
vodovodnih cevi in polaganje kablov za javno razsvetljavo ter postavljanje luči za 
javno razsvetljavo. Potrebno je bilo sodelovanje z izvajalcem del, krajani in z 
Občino Brežice pri realizaciji tega dela. Materiali za postavitev JR so se nahajali 
na različnih lokacijah v Artičah.  

• Spremljanje del na LC Artiče - Volčje. Investicija se je vodila s strani Občine 
Brežice, vendar je bilo potrebno opraviti več razgovorov s predstavniki Občine 
Brežice, kakor tudi z lastniki zemljišč ob omenjeni lokalni cesti. Vse lastnike 
zemljišč  ob LC smo obvestili, da očistijo svoja zemljišča ob cesti - odstranijo 
drevesa, saj grmovje in drevesa ob cesti motijo zimsko službo pri čiščenju ceste, 
prav tako pa bi bilo to dobro storiti v skupno dobro zaradi prevelike zasenčenosti 
ceste, kar je problematično predvsem v zimskem času. 



4 

 

• dejavnosti v zvezi z izdajo Artiških novic. V mesecu decembru bo izšel 4. izvod 
Artiških novic 

• aktivnosti v zvezi z dokončanjem del po planu KS Artiče v letu 2011. Dokončana 
so vsa dela, ki smo jih načrtovali v planu za leto 2011, razen v kraju Glogov 
Brod, izdelava prepusta meteorne vode pri hiši Medved Stane, ki se prenese v 
realizacijo v leto 2012. 

• aktivnosti v zvezi z urejanjem in asfaltiranjem poti pri zadnjem vhodu v Prosvetni 
dom  

• priprava podatkov in izdelava skic za objekt  Prosvetni dom Artiče zaradi 
ocene potresne odpornosti objekta ( za Zavod za gradbeništvo Republike 
Slovenije ) 

 
• sodelovanje pri usklajevanju računovodskih evidenc ( kontnih postavk za leto 

2011 ) z računovodskim servisom Nevtrom v Brežicah 

• dogovori z Občino Brežice glede prenosa računovodskih storitev iz 
računovodskega servisa Nevtrom na Občino Brežice. Občinska uprava nas je 
15.11.2011 z dopisom obvestila, da bodo v prihodnjem letu 2012 na Občini 
Brežice prevzeli naloge računovodskih storitev za vse krajevne skupnosti v 
Občini Brežice, zato se je bilo potrebno o nalogah podrobno dogovoriti  

• aktivnosti – razgovori in ogledi del na terenu v zvezi z zimskim čiščenjem javnih 
poti po KS Artiče tako z izvajalcem del, s člani sveta KS in posameznimi krajani   

 

Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje sveta KS Artiče, z dne 12.10.2011. 

Ad.4 Aktivnosti v zvezi z Banovo domačijo se nadaljujejo, saj smo 10.12.2011 po 
pošti prejeli tožbo s strani odvetnika g. Mirka Bilbije, ki zastopa tožečo stranko 
g. Renato Hribar. 

 

Ad.5 Izstavljena je naročilnica in načrti javnih poti za opravljanje zimskega 
vzdrževanja JP v KS Artiče v sezoni 2011-2012 izvajalcu g. Kunej Karlu s.p.       

REALIZIRANO  

Ad.6 Prioriteta del iz plana investicijsko vzdrževalnih del za KS Artiče za leto 2012 

Občino Brežice smo obvestili o prioriteti del za KS Artiče za leto 2012 in 2013 z 
dostavo zapisnika 7. seje sveta KS Artiče pristojnim službam in na skupnem 
sestanku predstavnikov Občine in članov sveta KS Artiče, dne 09.11.2011. 
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REALIZIRANO 

Ad.8 REALIZIRANO 

Ad.11 REALIZIRANO 

Ad.12 REALIZIRANO 

Ad.13 REALIZIRANO 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 12.10.2011 do 
13.12.2011 in poročilo o realizaciji sklepov 7. seje sveta KS Artiče, z dne 
12.10.2011  

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

 

Ad.4 

Podaljšanje podjemne pogodbe za delo tajnici KS Artiče g. Simoni Mlakar, ( iztek 
podjemnih pogodb Simoni Mlakar, Haler Borisu ) 

Predsednik sveta KS pove, da se je Simona Mlakar vpeljala v dela in naloge tajništva, 
zato predlaga, da se ji podjemna pogodba podaljša za dobo enega leta. Borisu Halerju, 
ki je prav tako  opravljal dela po podjemni pogodbi ( razna vzdrževalna dela v 
Prosvetnem domu, Mrliški vežici, Banovi domačijiC.)se podjemna pogodba podaljša do 
1. maja 2012, predvsem iz razloga zimskega čiščenja centra Artič. Haler Boris je od 
letošnjega novembra zaposlen kot hišnik v OŠ Artiče, zato bomo čiščenje centra vasi 
reševali skupaj z OŠ Artiče – posoja traktorja s plužno desko. 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS se strinja s podaljšanjem obeh podjemnih pogodb. En izvod podjemne 
pogodbe se pošlje v vednost na Občino Brežice oddelku za splošne in pravne 
zadeve. 

 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.5 

Poročilo o finančnem stanju KS Artiče na dan 12.12.2011. 

Predsednik sveta  KS je člane sveta seznanil z vmesnim finančnim poročilom. Člani 
sveta so bili podrobno seznanjeni s celotnimi prihodki in odhodki za obdobje od 
01.01.2011 do 12.12.2011, planiranimi izdatki do konca leta 2011 ter planiranim 
prenosom lastnih (PIP) sredstev v leto 2012 

Evidenca iz plačilnega prometa UJP net ( Ministrstva za finance-uprava RS za javna plačila)  

Stanje prometa   Znesek v EUR 

Stanje na računu  na dan 12.12.2011 9.964,07 

Promet v dobro do 12.12.2011  79.124,98 

Promet v breme do 12.11.2011 v eur 69.176,50 

 

PLANIRANI ODHODKI, PLANIRANI PRIHODKI,PRENOS 
LASTNIH (PIP) SREDSTEV V LETO 2012 

Znesek v EUR 

Neplačane obveznosti  do konca leta 2011  6.449,16 

Planirani prihodki do konca leta 2011 2221,00 

Planiran prenos PIP sredstev (lastnih ) v leto 2012 5.735,91 

 

  

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta se s predstavljenim finančnim poročilom strinjajo in nanj nimajo 
pripomb .  

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

 

 

Ad.6 

Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2011, določitev 
roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2012 

 
Predsednik sveta KS predlaga, da se inventura naredi v čim krajšem času zaradi 
dostave podatkov računovodskemu servisu Nevtrom in kasnejšega prenosa 
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računovodskih storitev na Občino Brežice. Predlaga inventurno komisijo v sestavi  
predsednica inventurne komisije Renata Slak, člana Uroš Predanič in Simona Mlakar. 
Vsi inventurni popisi morajo biti dokončani najkasneje do 10. januarja 2012. Predsednik 
sveta KS predlaga, da inventurna komisija opravi popis po postavkah, kot npr. Prosvetni 
dom, Mrliška vežica in Banova domačija. 
Predsednik sveta predlaga imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2012 in 
sicer za dela, ki presegajo vrednost 2.000 € v skladu z navodilom Občine Brežice št. 
430-20/2010, z dne 21.12.2010 o ravnanju naročnika v postopkih naročanja blaga ali 
storitev oziroma v postopkih naročanja gradenj v Občini Brežice. Predlagani člani 
komisije so: Uroš Predanič - član, Suzana Bogovič – član in predsednik komisije Anton 
Gajšek. 
 
                                                             
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 
Člani sveta KS potrjujejo inventurno komisijo za leto 2011, ki naj dokonča delo do 
10. januarja 2012 in komisijo za odpiranje ponudb v letu 2012 v predlagani 
sestavi. 
  
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

Ad.7 

Potrditev cenikov KS za leto 2012 ( PD, MV - pokopališče,BD ) 
 
Vsi člani sveta so po elektronski pošti prejeli osnutke cenikov za Prosvetni dom, 
Banovo domačijo in cenik za pokopališče z mrliško vežico v letu 2012. Ugotovimo, 
da je potrebno popraviti datume in postavko pri ceniku Prosvetnega doma za 
društva ( obračun dejanske porabe elektrike po števcu in stroškov ogrevanja po 
dejanski porabi v skladu z dogovorom z uporabnikom ), glede ostalega ni pripomb. 
Cenik za leto 2012 se delno spremeni za uporabo PD, medtem ko cene za uporabo 
pokopališča, mrliške vežice in Banove domačije ostanejo nespremenjene na ravni iz 
leta 2011..    

  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta   potrjujejo cenik za leto 2012 za PD, za pokopališče in MV ter za 
Banovo domačijo 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.8 

Obravnava vlog za donacije. 
 

V letu 2011 je na naslov KS Artiče s strani društev, ki delujejo v okviru KS Artiče in 
drugih,  prišlo kar nekaj prošenj za pomoč pri  delovanju oz. pri raznih prireditvah ali 
investicijah.Na osnovi obravnavanih vlog smo pripravili seznam prejemnikov in 
vrednosti donacij v letu 2011 glede na finančne zmožnosti KS. Članom sveta smo 
podrobno predstavili seznam prejemnikov. Pojasnjeno je bilo, da KUD-u Oton Zupančič 
Artiče doniramo sredstva v obliki brezplačnega najema dvorane PD, ki jo uporabljajo za 
vaje. Skupni znesek predlaganih donacij ostalim društvom in ostalim znaša 630,00 eur. 
Prejemniki sredstev so: Osnovna šola Artiče, Sadjarsko društvo, TVD Partizan, Društvo 
rejcev konj, Lovsko društvo Arnovo selo, GD Pohanca, GD Dečno selo, Lions klub 
Brežice, RK Brežice - KO Artiče in Turistično društvo. Priloga nakazanih sredstev 
podpisana s strani predsednika sveta KS se hrani v tajništvu KS Artiče.   

   

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta potrjujejo seznam prejemnikov donacij in zneske donacij KS Artiče za 
leto 2011 ter se strinjajo, da se jim pomaga na takšen način pred koncem leta. 

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

 

Ad. 9 

Sprejem osnutka pravilnika za delovanje PD 
 

Za pripravo osnutka pravilnika je bila na 5. seji sveta KS imenovana komisija za 
pripravo novega pravilnika o delovanju Prosvetnega doma Artiče. Ob usklajevanju 
predlogov in upoštevanju starega pravilnika, je skupina pripravila osnutek pravilnika in 
hišnega reda za uporabo PD, ki ga bomo posredovali KUD-u Oton Zupančič in Osnovni 
šoli Artiče v obravnavo. KUD naj v okviru svojih sekcij in mentorjev obravnava 
predloženi osnutek pravilnika in hišnega reda ter nam posreduje svoje mnenje oziroma 
pripombe. Po uskladitvi osnutka pravilnika z društvi se bo pravilnik posredoval v 
sprejem svetu KS Artiče.    

 
 

UGOTOVITVENI  SKLEP 

Člani sveta KS Artiče na predlagani osnutek pravilnika o uporabi Prosvetnega 
doma Artiče in hišnega reda nimajo pripomb. Strinjajo se, da predlagani  osnutek 
pravilnika pregledajo tudi ostala društva, predvsem društvo KUD Oton Župančič 
Artiče, ki je s svojimi sekcijami v Prosvetnem domu Artiče največ prisoten. Po 
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uskladitvi Pravilnika in hišnega reda se pravilnik posreduje v sprejem svetu KS 
Artiče.  

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

 

Ad. 10 

Prenos računovodskih storitev za KS Artiče od družbe Nevtrom d.o.o. Brežice na 
Občino Brežice  

 
Dne 15.11.2011 smo s strani župana Občine Brežice prejeli dopis, v katerem nas 
obvešča, da bo občinska uprava Občine Brežice z dnem 01.01.2012 prevzela naloge 
opravljanja računovodskih storitev za vse krajevne skupnosti v Občini.  Od navedenega 
datuma dalje bodo v občinski upravi opravljali naslednje naloge: knjiženje 
računovodskih listin in izdelava zaključnega računa.  
Z vodjo oddelka g. Aleksandrom Denžičem in ga. Marjanco Čepin smo dne 12.12.2011 
na Občini Brežice še dodatno definirali dela in naloge, katere bo za nas opravljala 
Občina in katere moramo opravljati sami. Kot je zgoraj omenjeno, Občina Brežice ne bo 
opravljala izračuna za podjemne pogodbe, zato se dogovorimo, da nam s svojo službo 
za informatiko pomaga pri vgraditvi računalniškega programa za izračune teh pogodb. 
 

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Člani sveta KS Artiče se strinjajo, da po nalogu občinske uprave Brežice KS 
Artiče prenese računovodske storitve iz računovodskega servisa Nevtrom na 
Občino Brežice, s tem da nam zagotovijo pomoč pri izračunu podjemnih pogodb.  

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

 
  Ad. 11 

Predstavitev predloga odloka o proračunu Občine Brežice za l. 2012-2013 s strani 
Katje Barbič, predstavnice Občinskega sveta Brežice 

 
Ga. Katja Barbič pove, da Občina Brežice sodi med manj zadolžene občine v Sloveniji. 
Povprečna zadolženost na prebivalca občine Brežice je nekje cca 300,00 €.  
Ga. Katja Barbič predstavi predlog proračuna občine Brežice za l. 2012-2013 po 
postavkah, ki zajemajo našo KS. Po pregledu  predloga ugotovimo, da je v glavnem 
upoštevan plan prioritetnih del za KS Artiče, ki je bil že obravnavan s predstavniki 
Občine in KS. Planirajo se  dela na cestah in sicer, preplastitev JP od križišča do 
Mrliške vežice, izgradnja avtobusnega postajališča v Arnovem selu, dokončanje LC 
Artiče - Volčje - asfaltiranje, preplastitev JP do Levak Jožeta, izdelava projektne 
dokumentacije za pločnik Trebež-Pohanca, izdelava dokumentacije za dograditev vrtca 
pri OŠ Artiče, izgradnja male čistilne naprave - v sklopu projekta pločnik Artiče. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Predsednik sveta KS Artiče in člani sveta proučijo Predlog odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2012 in 2013 in pripravijo eventuelne predloge in 
pripombe. Pripombe je potrebno dostaviti predsedniku sveta KS Artiče g. Gajšek 
Antonu do 05.01.2011, ki jih nato posreduje na Občino Brežice  

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

 
Ad. 12 

 
Tožba g. Renate Hribar - prejem Poziva in tožbe Okrajnega sodišča v Brežicah v 
zadevi Banova domačija  

 
 

Dne 10.12.2011 nam je bil vročen Poziv in tožba okrajnega sodišča v Brežicah, da 
odgovorimo na tožbo odvetnika Mirka Bilbije, ki zastopa ga. Renato Hribar in sicer v 30 
dneh od datuma prejema.  

Glede prejete zadeve je predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek istega dne telefonsko 
obvestil tudi direktorico občinske uprave ga. Ireno Rudman in župana Občine g. Ivana 
Molana  

Na kratkem sestanku na Občini Brežice, dne 13.12.2011 je g. Molan povedal, da nam 
bodo na Občini v zvezi s tožbo pomagali strokovno in tudi finančno, vendar moramo za 
odgovor na poziv in tožbo poiskati odvetnika. Občino Brežice v pravdnih zadevah 
zastopa odvetnik Adam Molan, zato nam predlagajo, da se tudi mi dogovorimo za 
zastopanje odvetnika g. Molana, vendar je to prepuščeno naši odločitvi.  

Predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek na sestanku jasno pove, da je nad zadevo 
Banova domačija razočaran in da ni pripravljen hoditi po sodišču. Povedal je, da si 
bo glede na mnenja mnogih v KS še naprej prizadeval, da bi Občina Brežice odkupila 
zemljišče Banove domačije in staro gospodarsko poslopje, oziroma naj se krajevni 
skupnosti ne povzročajo nepredvidljivi stroški v zvezi s postopki. Prav tako se zavzema, 
da Občina Brežice imenuje osebo, ki bo aktivno sodelovala pri reševanju te 
problematike in nudila vso strokovno pomoč KS.   

  

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS se strinja, da na Poziv in tožbo z odvetnikom Adamom Molanom 
odgovorimo v roku 30 dni, da predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek podpiše 
pooblastilo odvetniški pisarni Adama Molana in posreduje vse podatke v zvezi z 
Banovo domačijo ter da stroške odgovora na Poziv krijemo iz lastnih sredstev. 
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Potrebno bo pripraviti skupno pisno stališče sveta KS, Odbora za Banovo 
domačijo, ZVKD RS območne enote Novo mesto in Občine Brežice tako glede 
samega nadaljevanja postopka kot tudi kritja finančnih stroškov v zvezi s 
postopki na sodišču. KS mora Občina Brežice nuditi vso strokovno pomoč. 

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

 
Ad.14 

 
Razno: Odgovor Občine Brežice na dopis v zvezi z nakupom zemljišča za 
vodohram Artiče – vloga Vinka Halerja, dostava podatkov za plan del za leto 2012 
do 20.12.2011, delo preko centra za socialno delo Brežice-sklenitev nove pogodbe 
za opravljanje del v KS Artiče dne 05.12.2011, čiščenje MV v letu 2012, priprava 
podatkov za razpis na JSRS za leto 2012 ( zamenjava stolov v PD ) in na občinske 
razpise ( BD, propadajoči  spomenik kulturi pred PD ), sodelovanje članov sveta 
pri pripravi dokumentacije o JP v KS Artiče, urejanje in posodobitev internetne 
strani KS Artiče v letu 2012). 
 
Dogovorjeno: predsednik sveta pregleda dostavljene plane del za leto 2012 in jih 
uskladi s člani sveta. Kot mentor odreja delo skupaj s tajništvom g. Bojanu 
Šinkovcu.Tajništvo KS spremlja razpise JSRS in Občine Brežice ( PD , BD, propadajoči 
spomenik kulturi pred PD) in pripravi podatke za razpisno dokumentacijo po navodilu 
predsednika sveta. Predsednik sveta do naslednje seje pripravi podatke za posodobitev 
internetne strani KS Artiče. Tajništvo KS in predsednik sveta pripravijo dokončno 
dokumentacijo o javnih poteh v KS Artiče na osnovi dostavljenih podatkov nekaterih 
članov sveta KS. Od Občine Brežice moramo ponovno zahtevati pisni odgovor na naš 
dopis v zadevi odkupa zemljišča za Vodohram Artiče – vloga Vinka Halerja.   

 
 
 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

 

Artiče, 13.12.2011                                                             Predsednik sveta KS Artiče                                                                                                                    

                                                                                                     Anton Gajšek lr 

 


