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Artiče, 23.03.2011

ZAPISNIK
5. seje sveta KS Artiče, ki je bila 23.03.2011s pričetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Prosvetnega
doma Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Renata Slak, Bernardka Ogorevc, Janez Kastelic, Uroš Predanič
Ostali prisotni:
Simona Mlakar - tajnica KS
Odsotni:
Ivan Kastelic
Maša Lileg -Senica
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.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta KS Artiče z dne 16.02.2011
2. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 16.02.2011 do 23.03.2011 ter o izvrševanju
sklepov 4. seje KS
3. Obravnava in potrditev finančnega načrta-program dela KS Artiče za leto 2011
4. Podjemna pogodba za opravljanje občasnih vzdrževalnih del za potrebe KS
5. Poročilo o sprejetem odloku proračuna občine Brežice za leto 2011- Gajšek
6. Imenovanje komisije za pripravo Pravilnika in cenika za najem Prosvetnega doma in
hišnega reda za Prosvetni dom
7. Razno
Ad. 1
Potrditev zapisnika 4. seje sveta KS Artiče z dne 16.02.2011
Vsi člani sveta KS so prejeli po ep. Predlog zapisnika 4. seje KS z dne 16.02.2011. Na predlog
zapisnika ni bilo pripomb.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 4. redne seje sveta KS v predloženi obliki z dne 16.02.2011. Zapisnik
se objavi na internetni strani KS Artiče-Javne objave.
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Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 2
POROČILO O DELU PREDSEDNIKA SVETA KS ARTIČE V OBDOBJU OD
16.02.2011 do 23.03.2011
Predsednik je prisotne seznanil o svojih dejavnostih med obema sejama:
 Dejavnosti v zvezi z izdajo Artiških novic
 Udeležba na srečanjih društev
 Dejavnosti v zvezi z Banovo domačijo ( pošiljanje gradiv Občini, sestanki Odbora za
Banovo domačijo, razgovori z novo lastnico g. Renato Hribar)
 Dejavnosti v zvezi z zaposlitvijo po podjemni pogodbi za opravljanje vzdrževalnih del na
objektih KS Artiče
 Organizacija dela v tajništvu KS Artiče
 Razni dopisi Občini in podpisovanje listin (podpis zaključnega računa, podjemna
pogodba, bilance stanja itd.)
 Sestanek na Občini Brežice (pri g. Alenki Laznik-oddelek za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve – problem kanalizacije v KS Artiče)
 Ogled nabavljenih materialov za JR Trebež – Spodnja Pohanca ( s predstavnikom Občine
in izvajalcem del)
 Sodelovanje s centrom za socialno delo
 Priprava gradiva za 5. sejo KS Artiče
 Tekoča dela v KS - podpisovanje računov, spremljanje prejete pošte, spremljanje dela
tajništva in izvajanja nalog
Podrobno poročilo bo dostavljeno članom sveta po ep.
Realizacija sklepov 4.seje KS z dne 16.02.2011
Ad.3 Potrjen zaključni račun za leto 2011 dostavljen na Občino Brežice
REALIZIRANO

Ad.4

Podisana podjemna pogodba z. G. Simono Mlakar za opravljanje tajniških del v KS
Artiče
REALIZIRANO

Ad.5

Dostavljeni so podatki članov sveta KS Artiče za planirana dela po vaseh za leto 2011
REALIZIRANO

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 16.02.2011 do 23.03.2011 in
poročilo o realizaciji sklepov 3. seje sveta KS Artiče z dne 16.02.2011
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad. 3
Obravnava in potrditev finančnega načrta-program dela KS Artiče za leto 2011
Člani sveta smo podrobno obravnavali finančni načrt - plan del za leto 2011, ki smo ga že
predhodno usklajevali na delovnem sestanku sveta KS dne 25.01.2011. Obravnavali smo plan
prihodkov in odhodkov za leto 2011 in planirana dela po vaseh. Predsednik sveta KS je seznanil
prisotne, da bodo za dela v vrednosti nad 2000,00 EUR iskali ponudbe v skladu z dopisom
Občine št. 430-20/2010 z dne 21.12.2010 – Navodilo o ravnanju naročnika v postopkih
naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000,00 eur oziroma v postopkih naročanja gradenj v
vrednosti do 40.000,00 eur.
Z vsakim prisotnim predstavnikom kraja smo uskladili vrsto in obseg del, ki se bodo izvajala po
planu v letu 2011 ter se dogovorili o ogledu del na terenu.
Arnovo selo - dne 9.03.2011 smo naredili ogled vseh del na terenu. Prisotni na ogledu: Anton
Gajšek- predsednik KS, Suzana Bogovič – predstavnica vasi in tajnik KS- Simona Mlakar.
Planirana dela se bodo izvajala v skladu s planom del za leto 2011 in v skladu s finančnimi
možnostmi.
Artiče – Gre za vzdrževalna dela na javnih poteh in na pokopališču v skladu z opisom del
(glej kartoteko del za kraj Artiče s fotografijami) – izvedba drenaže na cesti pod pokopališčem,
izdelava mulde na neurejenem delu cestišča pri hiši Bevc, zamenjava in obnovitev vstopnih
jaškov meteorne vode, zamenjava poškodovanih betonskih pokrovov z litoželeznimi, izdelava
odvoda vode na pokopališču , postavitev jaška in priključitev na drenažo, asfaltiranje priključka
na LC.
Dečno selo – v naslednjih dneh je predviden ogled na terenu in konkretni dogovori za izvedbo
del v skladu s planom za leto 2011, ki so bila dogovorjena in pisno dostavljena na KS s strani
člana sveta g . Ivana Kostevca, ki zastopa kraj Dečno selo. Dela se bodo izvajala v skladu s
planom del za leto 2011 in v skladu s finančnimi možnostmi.
Dolenja vas pri Artičah – Izvede se ogled del na terenu, ki so navedena v planu del za leto
2011. Za ogled del se dogovorimo z g. Mašo lileg- Senica. Dela se bodo izvajala v skladu s
planom del za leto 2011 in v skladu s finančnimi možnostmi.
Glogov Brod – gre za izvedbo propusta pri hiši Medved zaradi poplavljanja terena ob večjih
nalivih. Skupaj s strokovno službo Občine-g. Matjažem Mižigojem se poišče ustrezno strokovno
rešitev.
Sp. Pohanca – gre za obnovo poti pri hiši Zorko. Poiskati je potrebno ustrezne ponudbe in
pristopiti k realizaciji. Dela se bodo izvajala v skladu s planom del za leto 2011 in v skladu s
finančnimi možnostmi.
Trebež – iz planiranih del se izloči postavka pešpot, ostala dela se izvedejo po planu del za leto
2011. S predstavnico vasi ga. Renato Slak se dogovorimo o ogledu del na terenu in sicer za dne
25.03.2011.
Zg. Obrež – gre za reševanje problema neprepustnosti obstoječe betonske kanalizacije pri hiši
Šepetavc predvidene po planu del za leto 2011. Poiščejo se ustrezne ponudbe in pisna soglasja
lastnikov za prekop terena ter pristopi k realizaciji nalog (zadeve rešujemo skupaj s članom KS
g. Urošem Predaničem)
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Zaradi transparentnosti poslovanja mora tajništvo KS voditi ustrezno evidenco realizacije del po
planu KS 2011. Za vsa dela morajo biti ustrezno izdane naročilnice z natančnim opisom del, ki
jih je potrebno izvesti.

UGOTOVITVENI SKLEP
Potrdi se finančni načrt – program dela KS Artiče za leto 2011 v predlagani obliki
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 4
Podjemna pogodba za opravljanje občasnih vzdrževalnih del za potrebe KS Artiče
V mesecu marcu, dne 07.03.2011 smo za potrebe vzdrževalnih del za potrebe KS Artiče
podpisali podjemno pogodbo z bližnjim krajanom iz Artič Borisom Halerjem. Opravljal bo dela
in naloge po navodilih predsednika sveta KS Artiče g. Antona Gajška oziroma v njegovi
odsotnosti podpredsednika KS Ivana Kostevca in na predloge tajnika KS. Gre predvsem za
vzdrževalna dela na objektih, ki so v upravljanju oziroma v lasti KS, delo hišnika PD,
vzdrževanje okolice, centra Artič, dela na pokopališču in Mrliški vežici ter ostala dela na Banovi
domačiji.
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje sklenjeno podjemno pogodbo z g. Haler Borisom za opravljanje občasnih
vzdrževalnih del za potrebe KS Artiče, ki se bodo izvajala po navodilih predsednika sveta
KS g. Gajšek Antona oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednika sveta Ivana Kostevca in
na predlog tajnika KS.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 5
Poročilo o sprejetem Odloku proračuna občine Brežice za leto 2011- Gajšek
Predsednik je člane sveta seznanil s sprejetim Odlokom proračuna Občine Brežice za leto 2011.
Za KS Artiče so predvidena naslednja proračunska sredstva :
PRIHODKI (PRORAČUNSKA SREDSTVA)
konto
namen
2010
2011
EUR
EUR
delovanje KS
9.728,00 8.859,00
2001
2101

Interventna
sredstva

26.730,00 27.010,00

7151

Cestni
promet in
infrastruktura

17.160,00 17.160,00

Index Prilivi
v%
91,10 Po dvanajstinah
101,1 Na osnovi
računov o
izvršenih
storitvah
100 Po dvanajstinah

Stran v odloku
proračuna
str.28/51
str.157/236
str.28/51
str.157/236

str.28/51
str.158/236
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2121

Urejanje
krajev v KS

Skupaj

1.627,00

1.627,00

str.28/51
str.158/336

100

55.245,00 54.656,00 98,933

Sredstva za delovanje KS Artiče
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja: stroški pisarniškega materiala,
energije,vode in komunalnih storitev, vodenja poslovnih knjig ter druge operativne stroške.
Interventna sredstva
Za sprotne nepredvidene dogodke, ki se izkažejo v krajevni skupnosti. KS z intervencijo rešuje
nujno potrebna dela, za katera nima dovolj drugih sredstev: vzdrževanje stavb, ki so v lasti KS,
vzdrževalna dela na infrastrukturi, tekoče delovanje, poraba električne energije, ogrevanje in
podobno.
Cestni promet in infrastruktura
Sredstva služijo za:
 zimsko vzdrževanje in pluženje javnih poti (JP) v KS
 tekoče vzdrževanje javnih poti ( gramoziranje - posipavanje JP, čiščenje jarkov,
obrezovanje drevja in drugo)
 sanacija javnih poti po neurjih
Sredstva za urejanje okolja
Sredstva so namenjena za urejanje zelenih površin po KS.
V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP*) je Občina Brežice v Odloku proračuna KS
Artiče za leto 2011 predvidela sredstva za investicije v višini 411.000,00 EUR.
Projekt
Vrsta dela
Znesek v odloku v EUR Str. v odl.
0B009-10-0026

PLOČNIK
ARTIČE

0B009-10-0060

OBNOVA
OBSTOJEČIH
MOSTOV
PREKO
MOČNIKA

OB009-11-0010

OBNOVA LC –
024471
ARTIČEVOLČJE
0B009-10 -0008

MALE

7950
Stroški urejanja lastninske pravice
( geodetski postopki, cenitve,
prepisi, odškodnine) in postavitve
ograje pri avtobusnem postajališču
PROJEKT PLOČNIK
7389
Gradnja premostitvenih objektov na
meji z Občino Krško v Zg. Pohanci
in Zg. Obrežu.
Obnova obstoječih mostov preko
potoka Močnik (odkup zemljišč,
projektna dokumentacija, gradnja in
drugi stroški)
7436
Sredstva so namenjena obnovi dela
lokalne ceste LC 024471 ArtičeVolčje
7378
Nadaljevanje investicij na projektu

5.000,00

2011

240.000,00
120.000,00

2011
2012

str 5/11
str.131/236

str. 6/11
str.129/236

50.000,00

2011

str. 7/11
str.130/236

80.000,00
80.000,00

2011
2012

str.9/11
str.142/236
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KOMUNALNE
ČISTILNE
NAPRAVE

OB009-11-0004

OBNOVA
VODOVODA
TREBEŽSp.POHANCA

PLOČNIK – po izgradnji
kanalizacijskega sistema – izdelava
projektne dokumentacije in gradnja
male komunalne čist. naprave
(RČN*)
7434
Sredstva so namenjena za obnovo
AC vodovodnega omrežja na
odseku Trebež-Sp. Pohanca v
dolžini
520 metrov

skupaj

10.000,00

2013

36.000,00

2011

str.9/11
str.145/236

411.000,00

*NRP – Načrt razvojnih programov
*RČN-rastlinska čistilna naprava

Občina je v Odloku proračuna predvidela, da bo imela KS Artiče v proračunskem letu 2011
41.000,00 EUR izvirnih prihodkov ( PIP sredstva). Svet KS ugotavlja, da PIP sredstva niso
realno prikazana, o čemer smo pisno obvestili Občino.
konto
9902
9903
9939
9901

PIP – poraba izvirnih
prihodkov
PIP – Vzdrževanje PD KS
Artiče
PIP – Sredstva za Banovo
domačijo
PIP- delovanje KS Artiče
PIP – Vzdrževanje
pokopališča in mrliške vežice
KS Artiče
Skupaj:

Izvirni prihodki v odloku Planirani izvirni prihodki
proračuna za leto 2011
KS Artiče -2011
7.000,00 EUR
750,00 EUR
7.000,00 EUR

750,00 EUR

19.000,00 EUR
8.000,00 EUR

00,00 EUR
8.000,00 EUR

41.000,00 EUR

9.500,00 EUR

Ad.6
Imenovanje komisije za pripravo Pravilnika in cenika za najem Prosvetnega doma in
hišnega reda za Prosvetni dom.
Predsednik je prisotne seznanil, da je za upravljanje in vzdrževanje Prosvetnega doma potrebno
imeti pravilnik, hišni red in natančneje definiran cenik najema prostorov. Prosvetni dom se
koristi za razne prireditve, predavanja, vaje, ki jih izvajajo predvsem društva, ki delujejo v
okviru KS Artiče. Dne 17.11.2010 je bil na 1. seji sveta KS Artiče potrjen cenik za najem
prostorov Prosvetnega doma v obliki, kot je veljal že nekaj let. Pokriti je potrebno stroške
električne energije, ogrevanja prostorov, tekočega vzdrževanja, čiščenja, itd. Natančneje
definirati najem kuhinje in inventarja, določiti odgovorno osebo v zvezi z delovanjem PD dežurstva, požarna varnost, ključi, hišni red, dostop do kurilnih naprav, prižiganje reflektorjev na
igrišču, itd.
Svet KS Artiče predlaga, da se pripravi osnutek novega pravilnika, hišnega reda in cenika, v
katerem se podrobno definira najem in ostalo. Za pripravo osnutka pravilnika se imenuje
komisija v sestavi: Suzana Bogovič - predsednik, Anton Gajšek-član, Ivan Kostevc–član, Uroš
Predanič član, Simona Mlakar-član ter zunanji člani iz Kulturnega društva in OŠ. Osnutek
pravilnika s hišnim redom in cenikom se naj pripravi do konca meseca oktobra 2011. Do
sprejema novega pravilnika s cenikom je potrebno upoštevati obstoječi veljaven cenik najema
prostorov PD.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje pripravo novega pravilnika, hišnega reda,cenika, ki ga mora nato potrditi
svet KS in predlagano komisijo.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob19. uri.
Zapisnikar: Simona Mlakar

Predsednik sveta KS
Anton Gajšek, l.r.
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