Artiče, 3.12.2018
Štev. dok: 82-O/2018
ZAPISNIK

Konstitutivne seje sveta KS Artiče, z dne 3.12.2018, s pričetkom ob 19.00 uri v sejni sobi
Prosvetnega doma Artiče.
Sejo prične sklicatelj 1.konstitutivne seje t.j. g. Anton Gajšek - dosedanji predsednik KS Artiče,
ki uvodoma vsem prisotnim članom izreče dobrodošlico in jim na kratko predstavi delovanje
Krajevne skupnosti Artiče v skladu s statutom in poslovnikom Občine Brežice. V nadaljevanju
pove, da na osnovi Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, katerega se za sklic
konstitutivne seje poslužuje tudi svet KS, prvo sejo sveta vodi najstarejši član sveta t.j. v našem
primeru g. Franc Zorko. Imenovani član vodenja seje ni prevzel. Vsled tega je svet KS za
nadaljnje vodenje seje določil člana, ki ima najdaljši stalež članstva ,to je g. Uroš Predanič.
Vodenje seje prevzame g.Uroš Predanič, ki je sejo vodil po določenem dnevnem redu:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Artiče.
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta.
4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta.
5. Izvolitev predsednika sveta KS.
6. Izvolitev podpredsednika sveta KS.
7. Imenovanje podpisnikov listin KS.

uvodoma vsem novoizvoljenim članom izreče dobrodošlico in jim na kratko predstavi delovanje
Krajevne skupnosti Artiče v skladu s statutom in poslovnikom Občine Brežice. V nadaljevanju
pove, da na osnovi Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, katerega se za sklic
konstitutivne seje poslužuje tudi svet KS prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član

sveta in to je g. Franc Zorko. Ker imenovani vodenja seje ni prevzel, je svet za nadaljnje
vodenje seje določil člana, ki ima najdaljši stalež članstva ,to je g. Uroš Predanič.

Ad.1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
g. Predanič ugotavlja, da je na seji prisotnih osem (8 ) članov sveta KS od skupnega števila osmih
(8) članov sveta KS ter jih imenuje: Jernej Andrejaš, Aleš Kukovica, Ksenija Satler, Nataša
Sagernik, Franc Zorko, Robert Žerjav, Darja Germšek – Predanič in Uroš Predanič.

UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotavlja se , da je na konstitutivni seji prisotnih osem (8) članov sveta KS od skupnega
števila osmih(8) članov , da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom.

Ad.2
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Artiče
S strani občinske volilne komisije smo v tajništvo KS Artiče dne 26.11.2018 prejeli poročilo o
izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti Artiče, katerega g. Predanič vsem prisotnim predstavi.
Iz poročila je razvidno, da so na podlagi rezultatov volitev z dne 18.11.2018 izvoljeni naslednji
člani sveta: Aleš Kukovica – za volilno enoto 03 Dečno selo, Ksenija Satler – za volilno enoto
04 Dolenja vas pri Artičah, Nataša Sagernik – za volilno enoto 07 Trebež, Franc Zorko – za
volilno enoto 02 Arnovo selo, Robert Žerjav – za volilno enoto 06 Spodnja Pohanca, Darja
Germšek – Predanič – za volilno enoto 05 Glogov Brod, Uroš Predanič – za volilno enoto 08 Zg.
Obrež in del Zg. Lenarta ter Jernej Andrejaš – za volilno enoto 01 Artiče.

UGOTOVITVENI SKLEP
Na podlagi rezultatov občinske volilne komisije z dne 21.11.2018 – štev. dok.:041-1/2018 svet
KS Artiče v mandatnem obdobju 2018-2022 deluje v sestavi novoizvoljenih članov navedenih
pod točko Ad.2.

Ad.3
Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta
Na predlog g. Predaniča in ostalih članov sveta se imenuje tričlanska komisija za potrditev
mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitev predsednika.
Imenovani člani komisije so: Jernej Andrejaš, Nataša Sagernik in Robert Žerjav.

UGOTOVITVENI SKLEP
Prisotni člani sveta z dvigom rok potrjujejo tričlansko imenovano komisijo v sestavi: Jernej
Andrejaš, Nataša Sagernik in Robert Žerjav.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi članov sveta »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.4
Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta.
Komisija na podlagi rezultatov občinske volilne komisije z dne 21.11.2018 – štev. dok: 0411/2018 pregleda kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in predlaga potrditev naslednjih
članov sveta v mandatnem obdobju 2018-2022: Jernej Andrejaš, Aleš Kukovica, Ksenija Satler,
Nataša Sagernik, Franc Zorko, Robert Žerjav, Darja Germšek – Predanič in Uroš Predanič.

UGOTOVITVENI SKLEP
Komisija je v imenovanje predlagala člane sveta, ki so bili na osnovi poročila o izidu volitev
izvoljeni za člane sveta KS Artiče. Izvoljeni člani sveta, ki bojo v svetu KS delovali v
mandatnem obdobju 2018 - 2022 so: Jernej Andrejaš, Aleš Kukovica, Ksenija Satler, Nataša
Sagernik, Franc Zorko, Robert Žerjav, Darja Germšek – Predanič in Uroš Predanič.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi članov sveta »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.5
Izvolitev predsednika sveta KS

G. Predanič prisotne seznani, da je na osnovi 77. člena statuta občine Brežice in na osnovi
poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice med imenovanimi člani sveta potrebno izvoliti
predsednika sveta KS.
Vsled navedenega nekateri člani sveta predlagajo, da se za predsednika sveta imenuje Uroš
Predanič, ki ima na področju delovanja KS Artiče že kar nekaj izkušenj, saj ima kot član sveta za
sabo že tri mandatna obdobja.
Na podani predlog članov se g. Predanič opredeli in pove, da zaradi službenih obveznosti ne
more prevzeti funkcije.
Besedo prevzema g. Andrejaš in pove, da tudi sam ne vidi možnosti, da bi funkcijo predsednika
sveta opravljal v takšnem obsegu, kot jo je izvajal dosedanji predsednik g. Gajšek, zato predlaga,
da bi bilo potrebno glede na to, da so vsi člani sveta zaposlene osebe in bo izvajanje nalog
predsednika za vsakega problem, potrebno razmišljati o delitvi nalog, v smislu, da vsak član
sveta prevzema določeno izvajanje nalog. S podanim predlogom g. Andrejaša se strinjajo vsi
člani sveta in povedo, da so zagotovo pripravljeni sodelovati na tak način.
V dlje časa trajajoči razpravi vseh prisotnih in po opredelitvi vsakega posameznika, zakaj se mu
zdi, da ne bi mogel prevzeti funkcije predsedovanja, g. Predanič predlaga za predsednico sveta
ga. Natašo Sagernik , katera po dlje časa trajajoči razpravi le pristane na prevzem funkcije, pod
pogojem, da se ji s strani vseh prisotnih pomaga, na način, kot ga je predlagal g. Andrejaš.
Na predlog g. Predaniča, da se za predsednico sveta imenuje ga. Sagernik se vsi prisotni
strinjajo.

UGOTOVITVENI SKLEP
Novoizvoljeni člani sveta potrjujejo predlog g. Uroša Predaniča in sicer, da za predsednico
sveta KS Artiče v obdobju 2018 -2022 imenujejo ga. Natašo Sagernik.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi članov sveta »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.6
Izvolitev podpredsednika sveta KS
Novoizvoljena predsednica sveta KS ga. Nataša Sagernik za podpredsednika sveta KS
predlaga g. Andrejaša in predlog daje v razpravo in potrditev. Vsi prisotni so se strinjali s
predlogom predsednice sveta.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo predlog predsednice sveta in sicer, da se za podpredsednika sveta
KS Artiče v mandatnem obdobju 2018-2022 izvoli g .Jerneja Andrejaš.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi članov sveta »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.6
Imenovanje podpisnikov listin KS.
Svet KS predlaga, da se za podpisnike listin KS imenujejo: predsednica sveta KS Nataša Sagernik
in podpredsednik sveta Jernej Andrejaš, ter za določene listine, ki jih pisno opredeli predsednik
sveta KS, tajnik Simona Mlakar.

UGOTOVITVENI SKLEP
Za podpisnike listin se imenujejo predsednica sveta KS Nataša Sagernik in podpredsednik
sveta Jernej Andrejaš.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi članov sveta »ZA« in »0« glasovi proti.

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 20:30.

Zapisnik pripravila: Simona Mlakar

Nataša Sagernik
Predsednica sveta KS Artiče

