ZAPISNIK
10. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila 23.5.2012, s pričetkom ob 18.45 uri v sejni
sobi Prosvetnega doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Renata Slak,Uroš Predanič in
Bernardka Ogorevc
Predstavnik občinskega sveta Občine Brežice: Katja Barbič
Seje se nista udeležila:
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 prisotnih šest (6) članov sveta KS, da je seja sklepčna in
da se lahko nadaljuje z delom.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 15.02.2012 in 1.
izredne seje sveta KS, z dne 14.03.2012
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 15.02.2012 do 23.05.2012 ter o
izvrševanju sklepov 9. seje sveta KS
4. Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS do 23.05.2012 v skladu s
planom dela za leto 2012
5. Poročilo o finančnem stanju na dan 23.05.2012
6. Sprejem pravilnika o najemu Prosvetnega doma Artiče in hišnega reda
7. Razno
Informacija o :
 opravljenem nadzoru poslovanja KS Artiče,
 urejanju okolice PD,
 nadomeščanju predsednika sveta KS v času njegove odsotnosti v mesecu
juliju,
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 donacijah za Artiške novice,
 načrtovanju aktivnosti v zvezi z dogodki na Banovi domačiji (organizacija
ogledov in drugih dejavnosti ),
 opravljenih in načrtovanih delih preko CSD Brežice.
8. Vprašanja in pobude
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 dnevnim redom 10. redne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 15.2.2012 in 1. izredne
seje sveta KS, z dne 14.3.2012.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 9. redne seje sveta
KS, z dne 15.2.2012 s prilogami. Na predlog zapisnika ni bilo pripomb, zato ga vsi
prisotni potrdijo.
14.3.2012 smo se sestali na 1. izredni seji sveta KS z namenom, da potrdimo stališče
glede postopkov mediacije v zvezi z Banovo domačijo. Glede dorečenega smo sestavili
zapisnik izredne seje, katerega predsedujoči na kratko povzame in ga predlaga v
potrditev.
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 9. redne seje sveta KS Artiče in zapisnik 1. izredne seje v
povzeti obliki. Zapisnik 9. redne se objavi na internetni strani KS Artiče – pod
Javne objave, zapisnik 1. izredne seje sveta KS pa bomo v predloženi in zapisani
obliki objavili na internetni strani po zaključku mediacijskih postopkov.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.3
Poročilo predsednika KS o svojem delu od 15.2.2012 do 23.5.2012 ter o
izvrševanju sklepov 9. seje KS
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki jih je izvajal v
zgoraj omenjenem obdobju:



























udeležba na občnih zborih in drugih srečanjih, ki jih pripravljajo društva in
Občina Brežice
izdelava plana dela KS Artiče za leto 2012
aktivnosti v zvezi s pripravo finančnega poročila za leto 2011
sodelovanje pri logistični podpori PD za izvedbo sadjarskih dnevov
aktivnosti v zvezi s problematiko kanalizacije v KS (sestanek na Občini skupaj s
skupino krajanov)
realizacija določenih del iz plana KS za leto 2012
srečanje z direktorjem galerije Kostanjevica v zvezi s propadajočim lesenim
spomenikom kulturi pred PD v Artičah (dogovor o zaščiti lesenega spomenika,
možnost izdelave novega)
priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za kamnito škarpo
pri pokopališču Artiče – ob JP 526221
aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za podaljšek lokalne ceste
LC024472 v Artičah- odsek Fuks Andrejaševič – 53 metrov
aktivnosti z odvetniško pisarno v zadevi Banova domačija (BD) – mediacija
sodelovanje s TIC Brežice- priprava zloženke
sodelovanje z VGP Novo mesto – čiščenje potokov, ki tečejo po naši KS
aktivnosti v zvezi s posodobitvijo nove spletne strani KS Artiče – sprotne objave
v sodelovanju s tajnico KS - izvedba in sodelovanje pri vodenih ogledih na BD
aktivnosti v zvezi z izvajanjem del v okviru CSD Brežice
dogovori z izvajalci del in spremljanje del po vaseh –vzdrževanje javnih poti
aktivnosti v zvezi s pripravo opisov del za iskanje ponudb za dela, ki so večjih
vrednosti
dogovori z Občino Brežice in z izvajalci del ter ogledi na terenu v zvezi s
postavitvijo ekoloških otokov po vaseh ( Dolenja vas pri Artičah, Artiče, Arnovo
selo, Glogov Brod, Trebež)
aktivnosti v zvezi s pridobitvijo sredstev – donatorske pogodbe za Artiške novice
prisotnost pri pregledu poslovanja in dokumentacije s strani nadzornega odbora
Občine Brežice v sestavi tričlanske komisije
aktivnosti v zvezi z urejanjem okolice Prosvetnega doma – podiranje brez in
bora, ki so bili v slabem stanju ter nevarni za okolico
priprava člankov za AN
redno tekoče spremljanje dela tajništva in podpisovanje listin
priprava gradiva za 10. sejo sveta KS
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Organiziranje del izvajanih preko CSD Občine Brežice v korist lokalne skupnosti.

Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 15.2.2012.
Ad.4

Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o
oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2011
REALIZIRANO

Ad.5

KS redno spremlja realizacijo del v KS Artiče vključenih v Odlok proračuna
občine Brežice za leto 2012 in 2013

Ad.6

Obravnava predloga finančnega načrta – program del KS Artiče za leto 2012
REALIZIRANO

Ad.7

Komisija se je sestala, dela se bodo izvajala dolgoročno po planu.

Ad.8

REALIZIRANO

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 15.2.2012 do
23.5.2012 in poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne
15.2.2012
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.4
Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS do 23.05.2012 v skladu s
planom del za leto 2012.
Predsednik sveta KS prisotnim predstavi vsa dela, ki so se izvajala od 01.01.2012 do
23.05. 2012 kot je bilo določeno s planom del za leto 2012 in druga vzdrževalna dela,
ki so bila nujno potrebna :
 zimsko vzdrževanje javnih poti
 dokončanje nedokončanih del iz plana del 2011-vas Glogov Brod, propust
meteorne vode iz Artiške hoste pri stanovanjski hiši Medved Staneta
 obnova obstoječe premostitve na potoku Sromljica – vas Dečno selo
 izdelava oz. posodobitev spletne strani KS Artiče
 obnovitvena dela v PD – celotna obnova prostora v zaodrju ( zamenjava
talnih ploščic, elektroinstalacija, mizarska dela, pleskarska dela)
 dostava obložnega kamna za sanacijo zajede pri mostu na potoku Močnik –
vas Zg. Obrež in dogovori glede sanacije zajede
 vzdrževanje JP Artiče: gramoziranje poti za OŠ Artiče,nujen nasip bankin
ob JP 526221 od pokopališča do LC
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 vzdrževanje JP Trebež: gramoziranje JP526381 do hiše Lupšina Milana,
gramoziranje JP526352 do hiše Slopšek - Črpič Marije
 vzdrževanje JP Arnovo selo: gramoziranje podaljška JP 527362 – do hiše
Pinterič Antona
 vzdrževanje JP Glogov Brod: gramoziranje JP526342 – Lipej-Lapuh
 vzdrževanje JP Dolenja vas pri Artičah: gramoziranje JP526481 Kovačič
 čiščenje brežine ob JP 526221 za pokopališčem Artiče
 urejanje zelenice pred Prosvetnim domom Artiče – podiranje brez in bora
zaradi dotrajanosti dreves in neposredne nevarnosti za objekt PD in
mimoidoče ( šolska pot )
 priprava, nasip in utrditev terena za postavitev ekoloških otokov:
- eko otok v Artičah – lokacija ob lokalni cesti za smer Volčje
- dva eko otoka v Arnovem selu
- eko otok v Dolenji vasi pri Artičah
Predsednik je prisotne seznanil, da se bodo pričela v mesecu juniju izvajati dela na
izgradnji podpornega zidu na brežini pod pokopališčem 61 metrov dolžine, višine 1
meter ter izdelava podaljška LC v Artičah Fuks Andrejaševič 53 metrov, ki leži na
javnem dobru v skladu s planom del za leto 2012.
Dogovorimo se, da je potrebno izvesti čiščenje kanala pri hiši Vodeb v vasi Dolenja vas
pri Artičah. ZA kraj Trebež ga. Renata Slak v čim krajšem času naveže stik s
predstavnikom VGP Novo mesto - g. Kepo, problematika čiščenja potoka Volčjak –
veza dopis KS Artiče št.36/2012, z dne 11.04.2012 VGP Novo mesto. V vasi Zg. Obrež
je potrebno iz varnostnih razlogov postaviti varnostno ograjo na mostičku preko potoka
Močnik. Dogovorimo se , da se izda naročilnica za nujno potrebno varnostno ograjo v
skladu z prejeto ponudbo. Mostiček se nahaja na JP.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrdi poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS, v obdobju
od 15.2.2012 do 23.5.2012. Izvedejo se dela v Dolenji vasi pri Artičah in sicer
čiščenje kanala ob JP, prav tako se izda naročilnica za izdelavo varnostne ograje
na mostičku preko potoka Močnik, ki povezuje JP v Zgornjem Obrežu. Izdelava
podpornega zidu pod pokopališčem in podaljšek LC Fuks – Andrejaševič na se
izvede v skladu s planom del KS za leto 2012.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.5
Poročilo o finančnem stanju na dan 23.5.2012.
Lastna in nakazana proračunska sredstva na TRR:

34.265,99€

( v obdobju od 1.1.2012 – 23.5.2012)
Plačane obveznosti iz naslova opravljenih del in delovanja: 22.750,31€
Stanje na računu:

11.515.68€

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrdi poročilo o finančnem stanju na dan 23.5.2012.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.6
Sprejem pravilnika o najemu Prosvetnega doma Artiče in hišnega reda.
Pripravili smo osnutek pravilnika o najemu Prosvetnega doma Artiče in hišnega reda,
katerega smo objavili na spletni strani KS Artiče z namenom, da ga pregledajo delujoča
društva naše KS in na naš naslov podajo svoje predloge oz. pripombe. Prispele so
pripombe g. Mihe Halerja. Pripombe oz. predloge g. Halerja smo v večji meri
upoštevali in pravilnik popravili.
Predsedujoči predlaga, da se popravljen pravilnik in hišni red sprejme v popravljeni
obliki.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta KS potrjujejo sprejem popravljenega pravilnika o uporabi
Prosvetnega doma Artiče in hišnega reda, ki stopita v veljavo dne 24.05.2012
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.7
Razno
Informacija o opravljenem nadzoru poslovanja KS Artiče za leto 2011
V prostorih tajništva KS Artiče se je dne 8.05.2012 izvajal nadzor poslovanja KS Artiče
za leto 2011. Nadzor se je izvajal s strani Občine Brežice v sestavi nadzornikov: ga.
Simona Zupančič, g. Janko Strašek in g. Slavko Hotko. KS je v zvezi s tem predhodno
dostavila na Občino zahtevano dokumentacijo. V času kontrole poslovanja smo nudili
vse informacije in vso zahtevano dokumentacijo na vpogled. Nadzorni odbor bo v zvezi
z opravljeno kontrolo izdelal poročilo, katerega bomo po prejemu obravnavali na eni od
naslednjih sej.

Informacija o urejanju okolice Prosvetnega doma:
Na osnovi sprejetega stališča na 9. seji sveta KS, dne 15.02.2012 načrtujemo
dolgoročno prenovo okolice Prosvetnega doma glede na finančne možnosti. Kot
prvotno nalogo te obnove smo podrli breze in bor, ki so zaradi svojih višin in trhlih debel
postali nevarni za okolico. Debla brez smo dali razžagati in nasekati ter se bodo
uporabljala za drva na Banovi domačiji.
Izvajajo se aktivnosti v zvezi z izdelavo makete okolice PD, ki jo bo za KS izdelala gdč.
Karin Rožman. Izdelava makete in načrt prenove se bo financiral s strani KS Artiče,
Turističnega društva in KUD Artiče.
Informacija o nadomeščanju predsednika sveta KS v času njegove odsotnosti v
mesecu juliju:
Predsednik sveta KS je prisotne seznanil, da bo v mesecu juliju odsoten od 6. julija do
20. julija. V tem času ga bo nadomeščal podpredsednik sveta g. Ivan Kostevc. Vsak
finančni odliv v tem času nad 50 eur mora biti predhodno dogovorjen in odobren s
strani predsednika sveta KS.
Informacija o donacijah za Artiške novice:
Artiške novice se pripravljajo in tiskajo od zbranih donatorskih sredstev, ki jih
pridobivamo predvsem od lokalnih podjetnikov, občasno se obrnemo tudi na večja
podjetja iz Krškega in Brežic. Trenutno imamo sklenjenih donatorskih pogodb v višini
930,00 EUR. Letno planiramo izdajo štirih izvodov.
Informacija o načrtovanju aktivnosti v zvezi z dogodki na Banovi domačiji
(organizacija ogledov in drugih dejavnosti)
Predsednik sveta KS pove, da je nerešeno področje vodenja ogledov Banove domačije.
Interesov glede ogledov je s strani posameznih skupin: šol, upokojencev in drugih.
Potrebno bo pripraviti programe ogledov za posamezne skupine ter definirati
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organizacijo in podrobnosti vodenja. V mesecu maju smo izvedli tri vodene oglede
Banove domačije in sicer za dijake šolskega centra Krško, ki so gostili dijake iz Bolgarije
- izmenjava učencev, društvo upokojencev iz Trebnjega ter tehnično naravoslovni dan
Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Redni gosti ogleda celotnega kompleksa Banove
domačije so tudi šolski otroci Osnovne šole Artiče, ki izvajajo določene učne ure, otroci
iz vrtca ter posamezne nevodene skupine. Obiskovalcem povemo o kmetovanju nekoč,
pokažemo staro kmetijsko orodje, objekte na celotnem kompleksu Banove domačije,
nazadnje pa kmečko hišo in jih pogostimo z domačim jabolčnim sokom, jabolkami in
kifeljčki oziroma po dogovoru. Popeljemo jih, če čas dopušča, na ogled cerkve in
razstave v Prosvetnem domu Artiče. Šolskim otrokom nudimo krajše izlete po sadjarski
poti, pri tem jih poučimo o sodobni ekološki pridelavi sadja in jim to pokažemo tudi v
praksi. Ogledamo si dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu. V mesecu juniju pričakujemo še
nekaj ogledov dijakov iz okoliških šol, sodelujemo z Zavodom za podjetništvo in turizem
občine Brežice, s katerim smo podpisali pogodbo za predstavitev Banove domačije v
zloženki turističnih ponudb v naši občini in z Mladinskim centrom Brežice, v okviru
prireditve »Brežice moje mesto«. (voden ogled obiskovalcem prireditve)
Katja Barbič pove, da se bo v okviru Zavoda za Podjetništvo in turizem v bližnji
prihodnosti zopet izvajal tečaj za turistične vodnike v Občini Brežice. Smiselno bi bilo
izbrati kandidate, ki so pripravljeni opraviti tečaj v okviru društev. (Kulturno umetniško
društvo, Turistično društvo, Sadjarsko društvo)
Informacija o opravljenih in načrtovanih delih preko CSD Brežice
V okviru centra za socialno delo še vedno izvajamo dela v korist lokalne skupnosti.
Izbrani kandidat opravlja dela in naloge, ki mu jih odredi predsednik sveta KS. Vodi se
dnevnik opravljenih ur kandidata. Takšen način dela zahteva kar nekaj časa, saj je
potrebno voditi ustrezne evidence, mesečno pripravljati finančno dokumentacijo,
odrejati in kontrolirati delo. Za krajevno skupnost je to ugodno, saj nam CSD Občine
Brežice vse stroške povrne.
Pod točko 8.dnevnega reda ni bilo vprašanj oziroma pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Artiče, 23.5.2012

Predsednik sveta KS Artiče
Anton Gajšek
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