ZAPISNIK
9. seje sveta KS Artiče, ki je bila 15.2.2012, s pričetkom ob 18.30 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
Janez Kastelic.
Predstavnik Občinskega sveta Občine Brežice: Ivan Pondelak, (svojo prisotnost je
opravičila Katja Barbič)
Seje se niso udeležili:
Ivan Kostevc in Bernardka Ogorevc.
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 za točko 6 se doda točka 7: imenovanje komisije za
urejanje okolice in pod točko 8: iskanje osebe, ki bo skrbela za objekte v Artičah
(Prosvetni dom, mrliška veţica (MV), Banova domačija (BD),urejanje okolice) . Točka 9
obravnava zadnjo točko razno.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 8. seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2012
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 13.12.2011 do 15.02.2012 ter o izvrševanju
sklepov 8. seje KS
4. Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o
oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2011
5. Poročilo o proračunu Občine Brežice za leto 2012 in 2013 ( v delu, ki se nanaša na
KS Artiče)
6. Obravnava predloga finančnega načrta - program dela KS Artiče za leto 2012
7. Imenovanje komisije za urejanje okolice
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8. Iskanje osebe, ki bo skrbela za objekte v Artičah ( PD, MV, BD..)
9. Razno: Informacija in stališče sveta KS o:
-predlogu odloka o KS občine Breţice(drugo branje) ,
-postopkih na sodišču v zvezi z BD,
-stanju v zvezi z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v KS Artiče,
-posodobitvi spletne strani KS Artiče,
-Artiških novicah v letu 2012,
-pravilniku o delovanju PD (druga obravnava),
-zimskem čiščenju javnih poti na celotnem področju KS ,
-projektu obnove okolice PD ( propadajoči spomenik kulturi, oglasna deska,
informacijska tabla, park pred PD, postavitev zastav itd.)
-prijava na razpis JS RS za obnovo stolov v PD
10. 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 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 8. seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2011
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 8. seje sveta KS, z
dne 13.12.2011 s prilogami. Na predlog zapisnika ni bilo pripomb.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 8. redne seje sveta KS Artiče v predloženi obliki, z dne
13.12.2011. Zapisnik se objavi na internetni strani KS Artiče – pod Javne objave.

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 13.12.2011 do 15.2.2011 ter o
izvrševanju sklepov 8. seje KS
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki so se izvajale v
zgoraj omenjenem obdobju:

























iskanje novega kandidata za opravljanje del v splošno korist lokalne skupnosti.
KS Artiče, sodelovanje s CSD Breţice, mentorstvo
priprava predlogov in pripomb na predlog proračuna Občine Breţice
priprava predlogov in pripomb na predlog Odloka o delovanju Krajevnih
skupnosti v Občini Breţice (drugo branje)
komuniciranje s skupino krajanov v zvezi s čiščenjem komunalnih odpadnih
voda v KS Artiče in skupni sestanek s skupino na Občini v zvezi z vgrajevanjem
bioloških čistilnih naprav
aktivnosti v zvezi z dokončanjem del po planu KS Artiče v letu 2011.
aktivnosti v zvezi z urejanjem in asfaltiranjem poti pri zadnjem vhodu v PD
udeleţba na občnih zborih in drugih srečanjih, ki jih pripravljajo društva in
Občina Breţice
aktivnosti v zvezi z izvajanjem čiščenja snega v KS Artiče
priprava plana del KS Artiče za leto 2012
priprava letnega poročila o poslovanju KS v letu 2011 in sodelovanje pri izdelavi
zaključnega računa za leto 2011
sodelovanje pri pripravi na javne razpise Občine Breţice
skupen ogled del s predstavniki Občine Breţice g. Alenko Laznik in g. Flajnikom
glede izvedbe načrtovanih del za leto 2012
priprava dodatne dokumentacije za Zavod za gradbeništvo Ljubljana za oceno
potresne varnosti objekta Prosvetni dom Artiče ( priprava podatkov in izdelava
dodatnih načrtov)
aktivnosti v zvezi s sodelovanjem z odvetniško pisarno (BD)
aktivnosti v zvezi s prenovo in posodobitvijo nove spletne strani KS Artiče
aktivnosti v zvezi s pobudo KS solastnikom zgradbe pošte in trgovine, (Občina
Breţice, Pošta Slovenija,Simona Mlakar ) za prenovo fasade pošte, vhodnih vrat
v objekt pošte, ţlebovi in zunanjo ureditvijo okolice pošte (robniki, zelenica).
Sestanek z lastniki.
aktivnosti v zvezi s čiščenjem potoka Sromljica-sanacija premostitve potoka
ogled del v kraju Trebeţ skupaj z g. Renato Slak ( podati pobudo Vodni
skupnosti Novo mesto za nujno čiščenje potoka Volčjak )
priprava 9. seje sveta KS
aktivnosti v zvezi s prenosom računovodskih storitev iz računovodskega servisa
Nevtrom na Občino Breţice.
ogledi na terenu v zvezi z zimskim čiščenjem javnih poti po KS Artiče z
izvajalcem del in s člani sveta KS
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tekoče spremljanje dela tajništva

Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2011.
Ad.4

Podaljšanje podjemne pogodbe za delo tajnici KS Artiče g. Simoni Mlakar do
31.12.2012
REALIZIRANO

Ad.6

Imenovana inventurna komisija je inventuro opravila v skladu z dogovorom
REALIZIRANO

Ad.7

Člani sveta so potrdili cenike za PD, MV in Banovo domačijo. Ceniki se
uporabljajo v skladu s sprejetim cenikom
REALIZIRANO

Ad.8

REALIZIRANO

Ad.10 REALIZIRANO

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 13.12.2011 do
15.2.2011 in poročilo o realizaciji sklepov 8. seje sveta KS Artiče, z dne 13.12.2011
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.4
Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o
oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2011
Zaključni račun za leto 2011 je bil pripravljen s strani računovodskega servisa Nevtrom
iz Breţic. Letno poročilo je pripravila KS in ga uskladila s podatki zaključnega računa.
Tekom leta se je pridobilo več lastnih sredstev iz naslova najemnin PD, najema in
ogleda BD, najema MV, prejetih donacij od domačih pravnih oseb itd. KS ne posluje z
gotovino, za vsa dela so bile izdane naročilnice z natančnim opisom del, vsi prejeti
računi so evidentirani in pravočasno plačani. Plačilo odobri predsednik sveta KS s
svojim podpisom na računu. Poslovno poročilo je usklajeno z zaključnim računom. Člani
sveta so bili skozi vse leto redno seznanjeni z vsemi deli, ki smo jih izvajali v skladu s
planom del za leto 2012. Vsi izdatki in prihodki so podrobno razvidni po posameznih
kontnih postavkah zaključnega računa za leto 2011.
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Izvleček iz zaključnega poročila za leto 2011
PRIHODKI

75.581

- Lastni prihodki

17.210

- Drugi prihodki-odškodnine
- Transferni prihodki

58.371

- delovanje

8.859

- vzdrževanje javnih poti

17.160

- interventna sredstva

27.010

- sred. iz proračuna za ur. krajev

1627

- druga sredstva iz proračuna (razpisi)

1.107

- Drugi transferi (JSKD RS)

2.608

ODHODKI

75.478

- Izdatki za blago in storitve

66.468

- Investicije in adaptacije

7.850

- Tekoči transferi

1160

Presežek lastnih prihodkov

103 eur

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrdi zaključni račun za leto 2011 v predlagani obliki s poslovnim
poročilom in izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.5
Poročilo predsednika sveta o Odloku proračuna Občine Brežice za leto 2012 in
2013 ( v delu, ki se nanaša na KS Artiče)
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KS Artiče je dne 5.01.2012 na Občino Breţice naslovila dopis, v katerem je podala
predloge in pripombe na predlog odloka o proračunu Občine Breţice za leto 2012-2013
z naslednjo vsebino:
1. Sanacija mostička Glogov Brod pri hiši Lipej na LC 024671 – vprašljiva je varnost
voţnje čez mostiček, ni nujno potrebne varnostne ograje, udiranje cestišča nad
mostičkom, neutrjene so bankine, potrebna razširitev ( točka 1.5 in 2.5 iz plana del KS
Artiče 2012 – 2013). Na problem smo opozorili z dopisom Občini št. 62/2011, z dne
26.05.2011 in na skupnem sestanku dne, 09.11.2011.(izvršiti podobno sanacijo
mostička kot v kraju Curnovec).
2.
Menjava lesenih drogov javne razsvetljave (9 kom) na LC 024661 Šentlenart
- Glogov Brod z namestitvijo varčnih sijalk ( točka 4.3 – iz plana del KS Artiče 20122013 ).Gre za nevarne lesene drogove JR, določeni visijo na cesto.Ker gre za osvetlitev
določenih odcepov cest, bi bilo potrebno JR na teh mestih ohraniti, lesene drogove
zamenjati, elektriko na tem odseku kablirati v zemljo. Na problem smo opozorili z
dopisom Občini št. 62/2011, z dne 26.05.2011 in na skupnem sestanku, dne 09.11.2011
3. Delno sofinanciranje Občine Brežice izgradnje podaljška LC 024472, ki leži na
zemljišču javnega dobra – dolžine 40 metrov-LC 024472 – podaljšek-odsek FUKS
Ivan do novega naselja stanovanjskih hiš ( iz plana del KS Artiče pod točko 2.1drugi odstavek)
Zaradi novo izgrajenega naselja stanovanjskih hiš v centru Artič bo moralo priti
do podaljšanja LC 024472. Sama lega te ceste zahteva asfaltiranje, v nasprotnem vsak
večji naliv odnaša pesek in povzroča škodo. Glede na dejstvo, da so bila izdana
gradbena dovoljenja za gradnjo stanovanjskih hiš, je potrebno zagotoviti infrastrukturo
ter zimsko in letno vzdrţevanje tega odseka ceste. Potrebna bo utrditev terena,
odvodnjavanje in asfaltiranje na dolţini cca 40 metrov na zemljišču javnega dobra.
Ocenjena skupna vrednost del znaša cca 6000,00 EUR.
4. Vključiti v predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012-2013
gradnjo premostitvenih objektov - mostička na potoku Močnik na meji z Občino
Brežice v kraju Zgornji Obrež - Predmetna zadeva je bila predvidena v Odloku
proračuna za leto 2011, prav tako nam je bilo na skupnem sestanku s predstavniki
Občine rečeno, da se bo delo po pridobitvi soglasja vodne skupnosti nadaljevalo tudi v
Zgornjem Obreţu. Ne vemo, zakaj ni zadeva vključena v predlog Odloka o proračunu
za leto 2012-2013.
PRIHODKI KS ARTIČE (PRORAČUNSKA SREDSTVA 2012 – odlok o proračunu občine Brežice 2012)
konto

2001

namen

delovanje KS

2011

2012

EUR

EUR

8.859,00

8.859,00

Index Prilivi
v%
100 Po dvanajstinah

Stran v odloku
proračuna
str.25/47
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str.154/241

2101

7151

2121

Interventna
sredstva

27.010,00

Cestni promet
in
infrastruktura

17.160,00

Urejanje
krajev v KS

90,8 Na osnovi računov
o izvršenih
storitvah

str.25/47

100 Po dvanajstinah

str.25/47

17.160,00

str.154/241

str.155/241

1.627,00

Skupaj

24.515,00

1.464,00

54.656,00 51.998,00

90,0 Na osnovi računov
o izvršenih
storitvah

str.25/47
str.155/241

95,12

Po potrjenem proračunu Občine Breţice za leto 2012-2013, ki se nanaša na KS Artiče
,so vključena dela iz plana del KS Artiče, ki so bila navedena v predlogu proračuna
Občine Breţice za leto 2012-2013. Ta dela so:
Projekt

Vrsta dela

Znesek v odloku v EUR

Str. v odl.

OB009-10-0105

6547

60.000,00

3/11

Osnovna šola Artiče
-dograditev

V letu 2013 je predviden pričetek izvedbe
arhitekturnega natečaja za izbor
izdelovalca projektne dokumentacije

0B009-10-0026

7950

Pločnik Artiče

V letu 2011 se je uredila ograja na
avtobusnem postajališču. V tej postavki
so predvideni še stroški urejanja
lastninske pravice

OB009-11-0010
OBNOVA LC 024471
ARTIČE-VOLČJE

7436

2013

104/223
Odl.pr.2013
5000,00

2012

str.127/241

50.000,00

2012

Sredstva so namenjena obnovi dela
lokalne ceste LC 024471 Artiče-Volčje

0B009-11-0053

7996

Obnova LC 024472.
Artiče -center Artič

Obnova lokalne ceste-obnoviti elemente
odvodnjavanja in voziščno konstrukcijo

str. 5/11

str. 7/11
125/241

40.000,00

2013

7/11
118/223

50.000,00

2013

Str.7/11
121/223
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OB 009-11-0052

7994

Obnova JP 526241
cesta proti Levaku v
Artičah

Obnova javne poti JP 526241 Artiče-Levak.
Sredstva so namenjena za obnovo te javne
poti

OB009-11-0051

7993

AP Arnovo selo

Sredstva so namenjena za izgradno dveh
avtobusnih postajališč v Arnovem selu

OB009-10

7378 Male komunalne čistilne naprave v
Artičah . Sredstva so predvidena za
nabavo in vgradno hišnih komunalnih
čistilnih naprav na območju naselja Artič

Male čistilne
naprave v Artičah

50.000,00

str.7/11
121/223

20.000,00

Skupaj

2013

2012

Str.8/11
131/241

50.000,00

2012

Str.9/11

Str. 140/241
125.000,00 v letu 2012
200.000,00 v letu 2013

SKUPAJ

V letu 2012 in 2013

325.000,00

Pripravil: predsednik sveta KS Artiče

UGOTOVITVENI SKLEP
KS mora spremljati realizacijo del v KS Artiče vključenih v Odlok proračuna
občine Brežice za leto 2012 in 2013, sodelovati z Občino pri realizaciji del ter
zahtevati odgovore na dopis, ki smo ga dostavili Občini v zvezi s pripombami na
predlog Odloka proračuna za leto 2012 in 2013.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.6
Obravnava predloga finančnega načrta - program dela KS Artiče za leto 2012
Predsednik sveta pojasni, da so v letu 2012 načrtovani prihodki v skupni vrednosti
67.244,00 EUR, ki so sestavljeni iz pridobljenih proračunskih sredstev s strani Občine
Breţice in lastnih sredstev pridobljenih z najemninami in donacijami. Na odhodkovni
strani je načrtovanih prav tako 67.244,00 EUR, saj se Krajevna skupnost v skladu s
Statutom občine ne sme zadolţevati. Predsednik sveta v nadaljevanju pove, da bomo v
letu, ki je pred nami, poskrbeli predvsem za nujno zimsko in letno vzdrţevanje cest, za
tekoče vzdrţevanje objektov, s katerimi upravlja KS, zamenjavo dotrajanih in
poškodovanih talnih ploščic v predprostorih PD, za nujno beljenje, obnovo breţine
pokopališča ob JP. Omenjena breţina se iz leta v leto poseda in tako predstavlja
nevarnost, da znatno poškoduje cesto in pokopališče, za sanacijo premostitve na
potoku Sromljica v kraju Dečno selo, za izdelavo propusta v Glogovem Brodu pri
stanovanjski hiši Medved (sofinanciranje), za izdelavo podaljška LC 024474 v Artičah
(sofinanciranje z lastniki in Občino). V letošnji zimi so zaradi hudega mraza nastali večji
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izdatki s strani pluţenja javnih poti in ogrevanja objektov, predvsem PD in MV ter
Banove domačije ( preprečitve zmrzali in posledično večje nastale škode) .
Proračunska sredstva, ki so nam v letu 2012 dodeljena, so zmanjšana, zato moramo z
njimi ravnati zelo racionalno in jih uporabljati izključno za nujna dela na javnih poteh, za
vzdrţevalna dela na objektih in druga dela, ki smo jih skupaj s člani sveta pripravili po
vaseh.
Vseh željenih del glede na razpoložljiva sredstva ni možno opraviti.
V načrtu so manjša dela, obnove in vzdrţevanje objektov KS (zaščita spomenika,
informacijska tabla, oglasna deska,itd.). Zaradi načrtovane dolgoročne obnove okolice
PD in kontroliranega posega v prostor se naroči izdelava načrta prenove, ki se naj
sofinancira skupaj s sredstvi TD in KD (skupna vrednost cca 1200,00 EUR)
Za dela po vaseh KS Artiče (vzdrţevanje javnih poti, jaški, robniki, kanali, gramoziranje
in druga dela po planu del po vaseh KS) je namenjenih 12.826,00 EUR.
Za zimsko vzdrţevanje JP in morebitne sanacije cest po neurjih je predvideno
9.000,00EUR.
Ostala sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti in zajemajo stroške
pisarniškega materiala,stroške energije,vode in komunalnih storitev ter druge operativne
stroške,stroške podjema. Interventna sredstva so namenjena za nepredvidene
dogodke, kot so vzdrţevanje stavb, ki so v lasti ali v upravljanju KS, vzdrţevalna dela
na infrastrukturi, za tekoče delovanje, poraba električne energije, ogrevanje in podobno.
Lastna sredstva se uporabljajo za vzdrţevanje BD,MV, pokopališča in njegove okolice,
, postavitvi novih grobov itd. Sredstva za urejanje okolice so namenjena za urejanje
zelenih površin po KS in se razdelijo v skladu s planom del KS za leto 2012.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta KS potrjujejo predstavljen predlog finančnega načrta – program del
KS Artiče za leto 2012. Finančni plan del se pošlje vsem članom sveta KS Artiče
in na Občino Brežice
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.7
Imenovanje komisije za urejanje okolice
Dolgoročno načrtujemo posodobitev okolice Prosvetnega doma. Zelene površine pred
Prosvetnim domom ţe več desetletij niso bile obnovljene. Zaradi načrtovanih posegov v
prostor je predsednik KS predlagal imenovanje komisije za urejanje okolice v naslednji
sestavi: Karin Roţman-arhitekt, Mateja Brence-arhitekt, Primoţ Mlakar - predsednik TD,
Gajšek Anton – predsednik KS Artiče.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo imenovanje komisije za urejanje okolice v predlagani
sestavi: Karin Rožman, Mateja Brence, Gajšek Anton, Primož Mlakar
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Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.8
Iskanje osebe, ki bo skrbela za objekte v Artičah (PD,MV, BD, okolica.)
Predsednik sveta Anton Gajšek je ţe v preteklem letu opozarjal na problem vzdrţevanja
objektov – PD, MV in BD ter okolice centra Artič. Vsi objekti so potrebni manjših
vzdrţevalnih del tehnične narave, ki se nenehno pojavljajo. V letu 2011 smo za takšna
dela sklenili podjemno pogodbo z g. Borisom Halerjem iz Artič, ki je opravljal dela po
nalogu tajništva KS s soglasjem presednika sveta KS.Ker se je g. Boris Haler zaposlil
redno kot hišnik na OŠ Artiče, je potrebno skleniti novo podjemno pogodbo za
opravljanje zgoraj naštetih del.Predsednik sveta se je dogovarjal z g .Berlan Avgustom,
ki se je v začetku letošnjega leta upokojil in je pripravljen opravljati razna vzdrţevalna
in druga dela ( v PD, na BD, na pokopališču, v MV, skrbeti za urejeno okolico centra
Artič in druga dela v skladu z opisom del in po nalogu predsednika sveta KS), po
podjemni pogodbi, ki se bo pripravila na tajništvu KS Artiče.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo navedeno osebo za opravljanje vzdrževalnih del po objektih
v KS Artiče.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 9
Razno
Predlog odloka o krajevnih skupnostih občine Breţice ( drugo branje )
Predsednik sveta Anton Gajšek pojasni, da smo v zvezi z odlokom o delovanju
krajevnih skupnosti Občine Breţice, dne 13.2.2012 na Občino Breţice poslali pisne
pripombe. V dopisu ponovno navajamo in poudarjamo, da bi bilo potrebno s strani
sestavljalcev vsebine tega odloka najprej dobro proučiti delo v krajevnih skupnostih, pri
tem upoštevati specifičnosti posameznih KS, velikost, natančneje opisati - opredeliti
naloge tajnika KS in njegovo odgovornost, opisati - opredeliti delo predsednika sveta
KS, ki svoje delo opravlja prostovoljno, ki je organizator del in po Statutu Občine edina
odgovorna oseba v KS za zakonitost poslovanja in delovanja KS. Pri sestavljanju
takega odloka bi morali obvezno vključiti predsednike sveta KS . 17.čl. Odloka bi moral
biti natačneje definiran.
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Postopki na sodišču v zvezi z BD
Predsednik sveta KS pojasni, da je Okrajno sodišče Breţice zastopniku krajevne
skupnosti Artiče odvetniku Adamu Molanu dne 20.01.2012 dostavilo povabilo k
postopku mediacije. Na prejeto vabilo se je Krajevna skupnost Artiče odzvala s
pozitivnim odgovorom, soglašali smo z omenjenim postopkom. Dne 7.2.2012 je sodišče
poslalo sklep o prekinitvi sodnega postopka za čas treh mesecev. V prihodnje
pričakujemo nadaljnje aktivnosti v zvezi z mediacijo.
Stališče sveta KS: postopek naj se nadaljuje z mediacijo preko odvetniške pisarne
Adam Molan.
Stanje v zvezi z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v KS Artiče
Predsednik sveta razloţi, da se je dne 15.2.2012 s skupino krajanov Artič udeleţil
sestanka na Občini Breţice – oddelku za gospodarske in javne sluţbe z vodjo oddelka
g. Alenko Laznik. Skupina krajanov je pripravila vrsto vprašanj glede predvidenih
individualnih bioloških naprav za strnjena naselja. V letu 2012 občina Breţice načrtuje
namestitve bioloških naprav za kraj Artiče v znesku 50.000,00 EUR.( uradna zabeleţka)
Stališče sveta KS: Spremljajo naj se aktivnosti na tem področju in se o tem obvešča
svet KS
Posodobitev spletne strani KS Artiče
Izvajajo se aktivnosti v zvezi s posodobitvijo in prenovo spletne strani krajevne
skupnosti Artiče. Za prenos gostovanja spletne strani smo se odločili predvsem iz
razloga, da se gostovanje prenese v bliţino kraja in na ta način laţje dodajo nove
vsebine.
Stališče sveta KS:. Svet se strinja s prenovo in posodobitvijo spletne strani ter
prenosom gostovanja na Aljošo Motore s.p. Artiče
Artiške novice v letu 2012
Predsednik sveta pojasni, da bomo s tiskanjem » Artiških novic « nadaljevali tudi v
letošnjem letu. Predvidevajo se štirje izvodi, vendar je tisk časopisa odvisen od
donatorskih sredstev, ki jih pridobivamo predvsem s strani lokalnih podjetnikov,
občasno pa se obrnemo tudi na večja podjetja iz Krškega in Breţic.
Stališče sveta KS: svet podpira izdajo AN. Nadaljuje se z izdajo AN v letu 2012
Pravilnik o delovanju PD (druga obravnava)
Predlagani pravilnik smo dali na vpogled društvom, predvsem društvu KUD Oton
Ţupančič Artiče, ki je s svojimi sekcijami v Prosvetnem domu največ prisoten. Na
predlagani pravilnik in hišni red nismo dobili pripomb, zato sprejemamo stališče, da se
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predlagani hišni red in pravilnik objavita na spletni strani krajevne skupnosti Artiče, kjer
bo na ogled širši javnosti.
Stališče sveta KS: objavi se pravilnik na spletno stran KS Artiče do 31.03.2012 pod
javne objave. Po preteku tega roka se prouči pripombe, nato se da pravilnik v sprejem
na naslednjo sejo sveta KS. Obvesti se po ep vsa društva, da je pravilnik objavljen na
spletni strani.
Zimsko čiščenje javnih poti na celotnem področju KS
Problematiko zimskega čiščenja smo obravnavali na 7.seji sveta KS Artiče, kjer smo
pojasnili, da sta bili s strani KS narejeni dve povpraševanji (Kunej Karl s.p. in KOP
Breţice) Slednji je v telefonskem razgovoru razloţil, da so njihova prioriteta vse lokalne
ceste v Občini Breţice, zato smo se odločili za Kunej Karla s.p., ki ţe vrsto let opravlja
zimsko čiščenje po JP KS. Skupaj s člani sveta smo izdelali podrobni načrt vseh javnih
poti po vaseh.Predsednik sveta je z izvajalcem zimskega čiščenja tudi opravil ogled poti
na samem terenu.
Stališče sveta KS: Tajništvo naj evidentira problematiko čiščenja JP in o tem poroča
na naslednji seji sveta KS
Projekt obnove okolice PD ( propadajoči spomenik kulturi, oglasna deska, informacijska
tabla, park pred PD, postavitev zastav itd.)
Za načrtovano dolgoročno obnovo okolice smo se odločili predvsem iz razloga, ker nas
komisija, ki vsako leto opravlja oglede po prijavljenih krajih ( urejanje vaških središč )
opozarja na ta problem. Pripravljajo se idejni načrti.
Stališče sveta KS: Naroči se izdelava načrta kompleksne ueditve okolice PD, ki se naj
financira skupaj z društvi.
Prijava na razpis JS RS za obnovo stolov v PD
V tajništvu KS Artiče se redno spremljajo razpisi, ki nam omogočijo, da se s
pridobljenimi sredstvi lahko izpeljejo projekti. Planira se zamenjava dotrajanih stolov, ki
pride v poštev samo v primeru, da uspemo na javnem razpisu RS in da se zapre
finančna konstrukcija. V mesecu marcu pričakujemo objavo razpisa JS RS, na katerega
se bomo prijavili. Nabava stolov v večnamenski dvorani je nujno potrebna, saj so
obstoječi stoli v zelo slabem stanju.
Stališče sveta KS: Izvede se prijava na razpis JS RS
Ad.10. Ni bilo dodatnih vprašanj in pobud
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Artiče, 15.2.2012

Predsednik sveta KS Artiče
Anton Gajšek
12

