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                                              Z A P I S N I K                  

13. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila 15.2.2013, s pričetkom ob 17.00  uri v sejni 

sobi Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Uroš Predanič, Bernardka Ogorevc in Janez Kastelic 

Predstavniki občinskega sveta: Katja Čanžar in Ivan Pondelak 

Seje se niso udeležili: 

Ivan Kostevc, Maša Lileg - Senica in Renata Slak, ki so odsotnost opravičili.  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

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

prisotne in ugotovil sklepčnost seje 

 

                                                      Ad. 1 

                        Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
  

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih pet (5) 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 predloga zapisnika 12. redne seje sveta KS Artiče, z dne 12.12.2012 

3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.12.2012 do 15.02.2013 ter o izvrševanju 
sklepov 12. seje sveta KS 

4. Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom za leto 2012 

5. Obravnava predloga finančnega načrta – program dela KS Artiče za leto 2013  

6. Poročilo o rebalansu proračunu Občine Brežice za leto 2012 in 2013 ( v delu, ki se 
nanaša na KS Artiče) 

7. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 15.2.2013 

8. Vprašanja in pobude 
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9. Razno – informacije o: 

 seznanitev s spremembami glede pogrebne dejavnosti 

 priprava na 170. obletnico šole in planirane aktivnosti 

                                                   

 UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih 5 članov sveta KS Artiče od skupno 8. 

članov, da smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s 

predloženim dnevnim redom 13. redne seje sveta KS. 

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

                                                                  Ad. 2 

 Potrditev zapisnika 12. redne seje sveta KS Artiče, z dne 12.12.2012. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 12. redne 

seje sveta KS, z dne 12.12.2012. Na predlog zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, 

zato se zapisnik 12. redne seje potrdi. 

        

                                                 UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet potrjuje zapisnik 12. redne seje sveta KS Artiče. Zapisnik 12. redne se objavi 

na internetni strani KS Artiče – pod »Javne objave«.  

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

 

Ad.3 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.12.2012 do 15.2.2013 ter o 
izvrševanju sklepov 12. redne seje sveta KS Artiče 
 
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki jih je izvajal v 

zgoraj omenjenem obdobju:           

 tekoča dela v tajništvu ( spremljanje tekočega dela, kontrola in podpisovanje 

računov in drugih listin, podpisovanje računskih paketov v elektronski obliki, 

organizacija dela ), 

 pomoč pri organizaciji del– pluženje in posipavanje javnih poti po KS, 

organiziranje čiščenja snega okoli PD, MV, BD in glavnih poti na pokopališču – 

komuniciranje z izvajalcem del, s krajani, reševanje tekoče problematike v zvezi 

s tem, 

 dogovarjanje s krajani Artič in OŠ v zvezi z obnovo dela JP 526221 za šolo, 
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 priprava popisa del za določena dela za leto 2013 v zvezi z iskanjem ponudb v 

skladu z navodilom Občine Brežice o ravnanjih naročnika o postopkih naročanja 

št. 430-20/2010, z dne 21.12.2010, 

 aktivnosti v zvezi s pisnim predlogom KS Občini za prijavo projekta obnove LC 
024472 na 8.javni razpis iz naslova ukrepa 322, objavljen v UR. L. RS št. 1/2013 
- obnova in razvoj vasi v okviru PRP2007 - 2013, 

 aktivnosti v zvezi s problematiko KS po 01.01.2013 v zvezi z dostopom - 

vpogledom v sistem PISO,  

 logistična podpora pri izvedbi sadjarskih dnevov v PD Artiče, 

 aktivnosti v zvezi z ažuriranjem spletne strani KS Artiče, 

 aktivnosti v zvezi z izvajanjem del v okviru CSD Brežice, 

 logistična podpora in sodelovanje pri izvedbi predavanj koronarnega društva 

Brežice v Artičah, 

 aktivnosti v zvezi s podiranjem smreke pred spomenikom padlim borcem -  

izvajanje del v skladu z načrtovanimi deli za urejanje okolice PD , 

 sestanek 22.01.2013 s Komunalo d.o.o. Brežice v zvezi s spremembami pri 

izvajanju pogrebne dejavnosti na pokopališču Artiče, 

 dogovori z Občino Brežice v zvezi z izdelavo projekta obnove LC 024472,  

 aktivnosti v zvezi z dolgoročnim načrtnim urejanjem okolice Prosvetnega doma 

(PD) in načrtovanjem obnove PD - izdelava projekta energetske obnove,  

 priprava člankov za AN in fotografiranje dogodkov v KS Artiče, 

 priprava vsebine gradiva za 13. sejo sveta KS, 

 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem projekta » Artiške novice «,  

 drugo ( razne aktivnosti za tekoče funkcioniranje KS ), 

 sodelovanje na občnih zborih društev KS, 

 sodelovanje z Občino, 

 sodelovanje z OŠ Artiče, 

 prisotnost na prireditvah,  

 sodelovanje pri pripravi zaključnega računa s poslovnim poročilom za leto 2012, 

 priprava predloga finančnega načrta – program dela KS Artiče za leto 2013. 

 

Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje sveta KS Artiče, z dne 12.12.2012. 

Ad.6  

REALIZIRANO 

Ad.7 Inventura je bila pravočasno izvedena. 

REALIZIRANO 

Ad.8 

 

REALIZIRANO 
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Ad.9 Finančna pomoč društvom je bila izvedena preko UJP net istema  

REALIZIRANO 

Ad.10 Poslan dopis KS in OŠ Artiče Občini - pobuda za sprejem odloka o 

predkupni pravici Občine za zemljišče pred OŠ za potrebe športnega 

igrišča 

Odgovor Občine Brežice - v planu nima rezerviranih za to predvidenih finančnih 

sredstev. Zadevo je potrebno spremljati. 

REALIZIRANO  

Ad.11 Nepremičnina v Zg. Obrežu pridobljena po neodplačni pogodbi je knjižena v 

zemljiško knjigo ter evidentirana kot osnovno sredstvo KS Artiče 

REALIZIRANO 

Ad.12 Do 31.12.2012 so člani sveta KS dostavili plan del za leto 2013 iz naslednjih 

vasi: Artiče, Zg. Obrež, Trebež, Arnovo selo in Dolenja vas pri Artičah  

DELNO REALIZIRANO 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 12.12.2012 do 

15.2.2013 in poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje sveta KS Artiče, z dne 

12.12.2012  

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

Ad.4 

Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom za leto 2012 

ter poročila inventurne komisije 

Vsebino poslovnega poročila za leto 2012 je finančni oddelek Občine Brežice 
poenotil za vse krajevne skupnosti v občini. Poročilo vsebuje : finančni del                  
( povzet iz dnevnika knjiženja računovodskega oddelka Občine Brežice ), poslovno 
poročilo in opis doseganja ciljev. Predsednik sveta je prisotne podrobno seznanil o 
vsebini poročila, ki so ga prejeli vsi člani sveta po elektronski pošti. 

Obrazložen je bil finančni del s podatki iz dnevnika knjiženja 

 Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 = 2.184,15eur. 

 Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 3.604,75 eur.  

 Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 3.604,75eur. 
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V nadaljevanju je bilo obrazloženo poslovno poročilo za leto 2012 v delu, ki se 
nanaša na realizacijo del in rezultate doseganja ciljev. 

 V poslovnem poročilu so prikazana dela, ki so bila realizirana v letu 2012. O vseh 
delih smo člane sveta KS obveščali na sejah sveta, krajane pa tudi preko spletne 
strani KS Artiče in preko Artiških novic.Dela so se izvajala na osnovi naročilnic in 
delno na osnovi sklenjenih pogodb. Obnova brežine in izdelava kamnite zložbe na 
pokopališču se je izvajala delno iz lastnih sredstev, delno pa iz interventnih sredstev. 
Z upoštevanjem prenešenih sredstev iz leta 2011 v poslovno leto 2012 v višini 
5.788,90 eur smo poslovno leto zaključili s pozitivnim stanjem na računu na dan 
31.12.2012 v višini 3.604,75 eur. Ta sredstva so namenjena za pokritje računov in 
drugih obveznosti iz decembra 2012, ki so zapadli v plačilo v januarju 2013. Podano 
in obravnavano je bilo poročilo inventurne komisije ( popis osnovnih sredstev in 
nepremičnin v lasti KS ). 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje sprejem letnega poročila KS Artiče za leto 2012 v predlagani 
obliki in zapisnik inventurne komisije. Poročilo KS Artiče za leto 2012 se pošlje 
na Občino Brežice, oddelku za proračun in finance. 
 

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

Ad.5 

 Obravnava predloga finančnega načrta – program dela KS Artiče za leto 2013  

Predsednik sveta pojasni, da so v letu 2013 načrtovani prihodki v  skupni vrednosti 
58.573,00 EUR, kar je manj v primerjavi na prejšnja leta. Prihodki so sestavljeni iz 
pridobljenih proračunskih sredstev Občine Brežice in lastnih sredstev pridobljenih iz 
naslova najemnin in donacij. V letošnjem letu je Občina Brežice v dodeljena 
proračunska sredstva vključila dodatna sredstva za vzdrževanje cest in ostalo 
infrastrukturo v znesku 5.000,00 eur, tako da znašajo skupna planirana sredstva na 
prihodkovni strani 63.573,00 eur. 
Planirani odhodki so načrtovani v višini 63.573,00 eur, saj se Krajevna skupnost v 
skladu s Statutom Občine Brežice ne sme zadolževati. 
Plan del KS Artiče 2013 je bil dostavljen vsem članom sveta KS po elektronski 
pošti. 
Predsednik sveta KS ga je podrobno predstavil in povedal, da so sredstva 
namenjena za tekoče delovanje KS, vzdrževanje objektov KS, vzdrževanje javnih 
poti, urejanje okolice, pokopališko dejavnost itd. V letu 2013 bomo predvsem 
poskrbeli za nujno zimsko čiščenje javnih poti, ki smo ga tekom zimskih mesecev že 
veliko izvajali in ga bo glede na vremenske razmere še potrebno izvajati. Izvajali 
bomo tudi redno letno vzdrževanje javnih poti v KS in opravljali tekoča vzdrževanja 
na objektih, s katerimi  KS Artiče upravlja. V Arnovem selu in Artičah načrtujemo 
obnovo dveh javnih poti, v kolikor bodo krajani pripravljeni na sofinanciranje 
predvidenih del in če bodo to dopuščala finančna sredstva. Po vaseh načrtujemo 
poleg tekočega vzdrževanja JP predvsem sanacije meteornih vod in vzdrževanje 
gramoziranih javnih poti v okvirih razpoložljivih finančnih sredstev KS.  
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                                             UGOTOVITVENI SKLEP 
 
Člani sveta KS potrjujejo predstavljen predlog finančnega načrta – program 
del KS Artiče za l. 2013. Finančni plan se pošlje na Občino Brežice, oddelku za 
gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. 
 
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
                                                         Ad. 6 
 
Poročilo o rebalansu proračunu Občine Brežice za leto 2012 in 2013 ( v delu, ki 
se nanaša na KS Artiče) 

Predsednik pove, da je bil sprejet na 20. seji občinskega sveta, dne 14.01.2013 
rebalans proračuna za leto 2013 ( spremembe in dopolnitve odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2013). Za KS Artiče so spremembe naslednje: 

 

PRIHODKI KS ARTIČE (PRORAČUNSKA SREDSTVA 2013 – odlok o proračunu občine Brežice 2013)  

konto 

 

namen 2012 

EUR 

2013 

EUR 

Prilivi 

2001 delovanje KS 8.859,00 7.995,00 Po  dvanajstinah 

2101 Interventna 

sredstva 

24.515,00 20.838,00 Na osnovi računov o 

izvršenih storitvah 

7151 Cestni promet 

in 

infrastruktura 

17.160,00 17.160,00 Po  dvanajstinah 

2121 Urejanje 

krajev v KS 

1.464,00 1.318,00 Na osnovi računov o 

izvršenih storitvah 

Skupaj  51.998,00 47.311,00  

*V rebalansu proračuna je  predvidena postavka še za dodatna sredstva KS v višini 5000,00 Eur 
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V rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2013, ki se nanaša na KS Artiče ,so 

vključena naslednja dela: 

Projekt Vrsta dela Znesek v odloku v EUR     

                   

7455  

Energetska sanacija 
Prosvetnega doma 
Artiče 

Izdelava projekta in energetska sanacija 

objekta 

50.000,00            2013 

7950 

Pločnik Artiče 

 

Stroški  urejanja lastninske pravice   3.000,00               2013 

   

 7996 

OBNOVA  LC 024427 

ARTIČE-center Artič 

Sredstva so namenjena izdelavi projekta in 

delni obnovi dela lokalne ceste LC 024472 

Artiče – center Artič 

  50.000,00            2013 

 

7378 

Male komun. 

Čistilne naprave 

Sredstva namenjena za čiščenje odpadnih 

voda - MKČN  

50.000,00                2013 

Pločnik Spodnja 

Pohanca - Trebež  

Izdelava projektne dokumentacije                                 2013 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

KS mora spremljati realizacijo del v KS Artiče vključenih v Odlok proračuna 
Občine Brežice za leto 2013 in sodelovati z Občino pri realizaciji del. 

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

 
                                                          Ad. 7 
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 15.2.2013 

 

Stanje na računu na dan 1.1.2013  3.604,75€ 

 Prejetih nakazanih sredstev na TRR 

              do 15.2.2013 

4.184,96 € 

Opravljenih  nakazil do 15.2.2013 4.932,54€ 
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Stanje na računu na dan 15.2.2013  2.857,17€ 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS je seznanjen s finančnim poslovanjem KS in potrjuje vmesno poročilo o 

finančnem stanju na dan 15.2.2013. 

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

                                                               Ad.8 
 
                                                 Vprašanja in pobude   
 

 Predstavnika vasi Glogov Brod – g. Janeza Kastelica zanimajo možnosti za 
postavitev ekološkega otoka v kraju Glogov Brod. Pove, da se je lokacija za 
ekološki otok v sodelovanju s krajani končno našla in da si krajani želijo imeti  
postavljene zbiralne frakcije. 

 

 Predstavnica Spodnje Pohance ga. Bernardka Ogorevc opozori na težavo 
odvodnjavanja meteornih vod, ki se stekajo iz lokalnih cest in bližnjih hribov na 
državno cesto na križišče cest ob stanovanjski hiši Ogorevčevih. Voda se 
zadržuje na cestišču in s tem ogroža varnost prometa.   

 

 G. Ivan Pondelak je podal pobudo, da opozorimo Občino, da je potrebno pri 
izdelavi projekta »pločnik ob RC 673/lll na odseku Sp. Pohanca – Trebež« 
predvideti na mostičku preko potoka Volčjak izdelavo pločnika ob obstoječem 
cestišču, vsled tega bo potrebna razširitev mostička na potoku Volčjak za širino 
pločnika.  
 

Predsednik sveta pove, da bomo spremljali reševanje zgoraj nakazanih problemov in o 
tem obvestili pristojne službe Občine. 
 
 
                                                                   Ad.9   
 

                                           Razno- informacije o: 

 Priprava na 170. obletnico šole in planirane aktivnosti  

Predsedujoči pove, da OŠ pripravlja razne aktivnosti na pripravo praznovanja 
170.obletnice šolstva v Artičah, ki bo 20.04.2012. Med ostalim je podal informacijo, da 
bo verjetno na osrednjo prireditev povabljen s strani organizatorja tudi predsednik 
države. KS planira v skladu s svojim planom del do tega datuma opraviti določena dela 
in sicer urejanje okolice PD. Skupaj z OŠ bomo poskrbeli, da se strokovno obreže 
drevored ob cesti proti OŠ, da se uredi del okolice pred PD na mestu, kjer je bil 
odstranjen spomenik ( odstranitev betonskega podstavka, namestitev drogov za 
zastave ). Do omenjenega datuma se predvideva tudi obnovitev javne poti za OŠ Artiče. 
Obnovitev je še odvisna od finančnih zmožnosti KS glede na dejstvo, kakšni bodo 
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stroški za zimsko čiščenje JP po KS, sodelovanja Občine  Brežice, kot tudi krajanov, ki 
živijo ob tej javni poti, ki naj bi pri izvedbi obnove javne poti sodelovali po svojih 
finančnih zmožnostih. 

 
 Seznanitev s spremembami glede pogrebne dejavnosti 

Komunala Brežice d.o.o je s 1.1. 2013 pričela z izvajanjem pogrebne službe za 
celotno občino Brežice na podlagi Odloka o spremembi Odloka o pokopališkem 
redu in pogrebnih svečanostih. (Uradni list RS, št. 36/2012). 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS 32/1993, 30/1998, 
127/2006, 38/2010, 57/2011) določa v 6. členu oblike, v katerih se lahko izvaja 
določena gospodarska javna služba, kamor sodi tudi pogrebna in pokopališka 
dejavnost. Zakon določa, da se gospodarske javne službe izvajajo preko 
režijskega obrata, koncesije, javnega gospodarskega zavoda ali javnega 
podjetja.  

Ker je Komunala Brežice d.o.o. javno podjetje, ki je prevzelo izvajanje 
gospodarskih javnih služb, je dolžno izvajati svoje dejavnosti - gospodarske 
javne službe po Zakonu o gospodarskih javnih službah. 

S Komunalo d.o.o. – pogrebno službo smo se v tajništvu KS Artiče sestali in se 
podrobno pogovorili o novem načinu izvajanja pogrebne dejavnosti. Novost 
izvajanja pogrebne dejavnosti je, da vse stranke naročijo izvedbo pogreba na 
Komunali Brežice d.o.o., ki sama ali s pomočjo podizvajalca izvede pogreb in ga 
obračuna po veljavnem ceniku Komunale Brežice d.o.o. KS Artiče bo Komunali 
Brežice d.o.o. – pogrebni službi posredovala določene podatke v zvezi s pogrebi 
na pokopališču Artiče ( podatke najemnika grobnega polja, št. grobnega polja, 
podatke pokojnika, datum pogreba…). Pokopališko dejavnost opravlja KS kot do 
sedaj. 

KS bo v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Brežice pripravila pisni dogovor o 
podrobnostih sodelovanja. 

 

  

    
Seja je bila zaključena ob19.00uri.                                     

Artiče,15.2.2013                                                                          

 

 

                                                                                      Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                    Anton Gajšek lr 


