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     Artiče, 7.2.2019 

     Štev. dok.: 14 -O-1/2019 

Z A P I S N I K               

2. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 7.2.2019, s pričetkom ob 17.30 uri v sejni sobi 

Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Uroš Predanič, Franc Zorko, Aleš Kukovica, Darja Predanič – Germšek, Nataša Sagernik, Jernej 

Andrejaš in Ksenija Satler. 

Seje se ni udeležili: 

Robert Žerjav, ki je odsotnost opravičil.  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Ad. 1 

Poslovanje v »oblaku« - predstavitev Aljoša Motore. 

Kot je bilo dogovorjeno, predsednica sveta napove predstavitev aplikacije, ki jo je za člane sveta 

pripravil g. Aljoša Motore iz podjetja 5-ka. Članom sveta je predstavil  način  komunikacije in 

dodelitve nalog v tako imenovanem oblaku. 

Dogovorimo se, da se glede na predstavljeno odločimo ali bomo aplikacijo uporabljali.   

Sejo je v nadaljevanju vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik . 

 

                                                      Ad. 2 

                        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: 
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1. Poslovanje v »oblaku« - predstavitev Aljoša Motore. 

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  

3. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 17.12.2018.   

4. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018.  

5. Potrditev sklepa  na predlog inventurne komisije. 
6. Poročilo predsednice o delu med sejama.  
7. Razno.  
 
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 2. redne seje sveta KS. 

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

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 1. redne seje, z dne 17.12.2018. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 1. redne seje, z dne 

17.12.2018. Na pregledan zapisnik s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato predsednica sveta  

zapisnik predlaga v potrditev. 

           

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik 1. redne seje sveta KS. Zapisnik 1. redne 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.4 

Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018.  
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Inventurna komisija je dne 2.2.2019 pregledala seznam opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018 , ki ga je KS prejela s strani računovodstva 
občine Brežice. Pri pregledu popisov inventurna komisija ni imela težav. Popis osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja je bil opravljen v skladu z delovnim načrtom.  Na predlaganih 
obrazcih občine je komisija pripravila poročilo, ki je bilo po elektronski pošti na vpogled poslano 
vsem članom sveta KS. 

Iz poročila je razvidno, da je pri popisu prišlo do odstopanj, ker je inventurna komisija zabeležila 
odpise drobnega inventarja za katerega se je ugotovilo, da je neuporabno. Odpisan drobni 
inventar se fizično uniči in briše iz evidence.  

Predsednica sveta podaja predlog, da se čimprej opravi tudi popis tistih sredstev, ki niso 
zavedena v popisnih listih občine Brežice. Gre predvsem za drobni inventar (krožniki, jedilni 
pribor, posoda in podobno) , ki se nahaja v Prosvetnem domu, Banovi domačiji in Mrliški vežici .  

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Člani sveta potrjujejo poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2018.  

Člani sveta se strinjajo, da se v letošnjem letu opravijo popisi drobnega inventarja, ki se 
nahaja v Prosvetnem domu, Banovi domačiji in Mrliški vežici.  

 

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

Ad.5 

Potrditev sklepa  na predlog inventurne komisije. 
 

Predsednica sveta na predlog inventurne komisije prebere predlog sklep, ki se glasi:  

 

1. Nepremičnine za katere je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so last 
Krajevne skupnosti se vključijo v seznam osnovnih sredstev krajevne skupnosti. 

 
2. Osnovna sredstva, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so 

neuporabna ali polomljena se odpišejo. Odpisana osnovna sredstva se fizično uničijo in 
izbrišejo iz evidence. 

   
3. Za terjatve, za katere ugotovi komisija, da so neizterljive, se na podlagi utemeljenih 

vzrokov izbrišejo iz knjigovodske evidence. 
 

4. Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva posamezne krajevne 

skupnosti. 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 

S predhodno izoblikovanim sklepom se člani sveta in predsednica niso strinjali, zato so 

predlagali, da se sklep spremeni, kot sledi:    
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1. Nepremičnine za katere je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so last 
Krajevne skupnosti se vključijo v seznam osnovnih sredstev krajevne skupnosti. 
Ugotovljeno je, da nepremičnin, ki bi se dodatno vključile v seznam osnovnih sredstev 
ni bilo.  

 
2. Osnovna sredstva oz. drobni inventar, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure 

ugotovljeno, da je neuporaben ali polomljen se odpiše. Odpisan drobni inventar se 
fizično uniči  in izbriše iz evidence.  

   
3. Za terjatve, za katere komisija ugotovi, da so neizterljive, se na podlagi utemeljenih 

vzrokov izbrišejo iz knjigovodske evidence.  Ugotovljeno je, da neizterljivih terjatev ni 
bilo.  

  
4. Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva krajevne skupnosti Artiče. 

5. Ta sklep začne veljati takoj 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Na  predlog predsednice sveta KS in članov sveta KS člani sveta potrjujejo popravljen sklep, z 

dne 7.2.2019.  

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

 

Ad.6 

Poročilo predsednice o delu med sejama 
 

Predsednica sveta prisotnim na kratko predstavi delo:  
 

• Aktivnosti na Ajpesu, Upravi za javna plačila in Fursu, ki smo jih vse do prejšnjega tedna 
izvajali zaradi spremembe zakonitega zastopnika – predsednika sveta KS.  

• Prisotnost na občnih zborih društev in sestanku KUD Oton Župančič Artiče.  

• Aktivnosti v sodelovanju s policijo Brežice – obveščanje krajanov KS Artiče z letaki o 
ukrepih za preprečevanje vlomov.   

• Izdaja povpraševanj in pridobitev treh ponudb za čiščenje prostorov v Prosvetnem 
domu. Čiščenje bomo še naprej naročali pri Trgovini Vesna (izvedba Tatjana Pan Jan), ki 
ima najnižjo urno postavko 8,00eur/uro brez DDV. Čiščenje se bo izvajalo na osnovi 
dejanskih potreb oz. na vsakih štirinajst dni.    

• Izdaja povpraševanj in pridobitev dveh ponudb za nabavo večopravilne naprave za 
tajništvo (printer- skener, ki omogoča obojestransko tiskanje). 

• V okvirih tajništva pomoč sadjarskemu društvu  za izvedbo dvodnevnih predavanj v 
Prosvetnem domu Artiče (namestitev projektorja, ozvočenja, dogovor o čiščenju…).   
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• Sodelovanje z občino – g. Gajič Kristjanom glede pridobitve uporabnega dovoljenja za 
Banovo domačijo. Dostava računov o vloženih sredstvih v izdelavo Kmečke hiše.   

• Aktivnosti v zvezi s pluženjem in posipavanjem javnih poti – sodelovanje s HPG – 
zadolžena člana Aleš in Uroš – preverjanje in usklajevanje izpisov iz Blackblox naprave.  

 
Ad.7 

Razno 

• Predlog cenika za uporabo Prosvetnega doma Artiče in obvestilo za krajane na spletno 

stran.  

Predsednica sveta je prisotnim predstavila predlog cenika, kot sledi:   

CENIK UPORABE PROSTOROV PROSVETNEGA DOMA ARTIČE ZA LETO 2019 

ZA ZUNANJE UPORABNIKE 

 
NAJEM ( cena vključuje čiščenje) 

 
CENA v EUR/dan 

 
Dvorana z vso opremo, kuhinja, sanitarije in predprostor 

(prireditve odprtega tipa) 

 
250 € 

 
Dvorana in sanitarije (rojstni dnevi, zabave zaprtega tipa) 

 
120 € 

 
Najem sejne sobe 

 
50 € 

  
CENA v EUR/uro 

 
Najem dvorane, avle in sanitarij ( telovadba, otroške zabave..) 

 
12 

 
Najem sejne sobe  

 
12 

 
Čiščenje po prtu 

 
2 /kos 

 
Zložljiva piknik miza in klop 

 
2/kos 

 
Uporaba reflektorskih lući na igrišču 

 
2 /uro 

 

ZA DRUŠTVA V KS ARTIČE 

NAJEM CENA v EUR/dan 

 
Dvorana, sanitarije in predprostor 
(čiščenje je vključeno v najemnino) prireditve, občni zbor, 
srečanja društev, predavanja, koncerti, valeta 

 
70 EUR 
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CENA v EUR/uro 

 
Sejna soba, sanitariji ( vaje) 

 
1 

 
Dvorana, sanitarije in predprostor (vaje) 

 
2 

  

Pri zunanjih uporabnikih se do 5 ur zaračunava urni najem in nad 5 ur dnevni najem (čas od oddaje do 

vrnitve ključa) Podrobnosti se opredelijo s pogodbo o najemu. 

Po razpravi se člani sveta dogovorijo, da cena, ki je določena  za zunanje uporabnike in sicer za  

zabave – veselice  odprtega tipa ostaja 250,00 eur  in  da se v najem lahko  izdaja tudi dvorana z 

uporabo sanitarij za rojstno dnevne zabave- zabave zaprtega tipa z omejitvijo, da so uporabniki 

krajani KS Artiče.   

Prav tako se člani sveta dogovorijo, da se za uporabo prostorov za vaje s strani sekcij KUD 

zaračunava najem po uri in po dogovorjenem in posredovanem urniku. Simona Mlakar pripravi 

pogodbo o najemu prostorov za KUD Artiče z mesečnim obračunom.   

Cenik se objavi na spletno stran KS Artiče in uporablja od 15.2.2019 dalje! 

Izoblikovano obvestilo s pomembnimi podatki za krajane in cenik za uporabo prostorov 

Prosvetnega doma Artiče  se objavi na spletno stran KS Artiče.  

• Predlogi oz. ukrepi za vzdrževanje reda in čistoče v  PD:  

- KS poskrbi , da se po prostorih  namestijo metle, vedra in krpe, da  v primeru grdega 

vremena člani sekcij počistijo za seboj.    

- Folklorna sekcija se za vaje na odru preobuva.  

- Z Medved Erihom se preveri možnost prestavitve omar iz kletnih prostorov  v 

glasbeno sobo.  

Simona Mlakar pripravi dopis za KUD Oton Župančič s katerim jih obvestimo o zgornjih ukrepih 

in dogovoru glede čiščenja z zunanjim podjetjem. 

• Na podan predlog, da se za oddajo ključev Mrliške vežice poišče pomoč pri g. 
Berlan Sinetu se dogovorimo, da Simona Mlakar v  primeru, da bo odsotna ključe 
dostavi g. Berlanu.      

 
Zapisala: Simona Mlakar  

       Nataša Sagernik 

Predsednica sveta KS Artiče 


