Artiče, 26.2.2019
Štev. dok.: 18-O-1/2019
ZAPISNIK
3.redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 26.2.2019, s pričetkom ob 18:00 uri v sejni sobi
Prosvetnega doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: Aleš Kukovica, Darja Germšek Predanič, Franc
Zorko, Uroš Predanič, Nataša Sagernik, Robert Žerjav in Jernej Andrejaš.
Seje se ni udeležila: Ksenija Satler in Jernej Andrejaš.
Zapisnikar: Simona Mlakar
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Na 3. redni seji je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) članov,
sklepčnost je zagotovljena , zato se s sejo lahko nadaljuje.
S poslanim vabilom po e.p. je bil članom sveta v obravnavo predlagan naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev predloga zapisnika 2.redne seje sveta KS Artiče, z dne 7.2.2019.
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2018, ter
pojasnila in razkritja za l. 2018.
4. Dogovor glede rednega vzdrževanja cest (zasipavanje bankin…)- predlog katere poti
pripravita A. Kukavica in U. Predanič
5. Investicije iz plana 2019, ki bi jih lahko izvedla KS Artiče v letu 2019 - predlog
pripravijo N. Sagernik, J. Andrejaš, D. Germšek Predanič
6. Razno:
-vloga podjetja M Mundus -podaja smernic za SDOPPN za IPC Brezina

UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotavlja se, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnega števila osem ( 8 )
članov, da je svet KS sklepčen in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predlaganim
dnevnim redom .
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Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 2
Potrditev predloga zapisnika 2.redne seje sveta KS Artiče in poročilo o izvajanju
sklepov iz te seje
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 2. redne seje, z dne
7.2.2019. Na pregledan zapisnik s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato predsednica sveta
zapisnik predlaga v potrditev.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje zapisnik 2. redne seje sveta KS. Zapisnik 2. redne seje se objavi na internetni
strani KS Artiče – pod »javne objave«.
Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3
Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2018, ter pojasnila in
razkritja za l. 2018
Zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l. 2018 se je v predpisani
obliki pripravljal na občinski upravi – oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod točko 2
in 3 navajala doseganje ciljev in podala obrazložitve v zvezi z opravljenimi deli in drugimi
obveznostmi, katere je skozi leto realizirala po postavkah.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo zaključni račun in poslovno poročilo s pojasnili in razkritji za l. 2018. Ta
sklep začne veljati takoj.
Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.4
Dogovor glede rednega vzdrževanja cest (zasipavanje bankin…)- predlog katere poti
pripravita A. Kukavica in U. Predanič
Predlaga se, da se to izvaja v sodelovanju z izbranim izvajalcem in Alešem Kukovico ter
Urošem Predanič. Pred tem se pripravi povpraševanje za letno vzdrževanje JP (za
vzdrževalna dela kot je posipavanje bankin z nasutjem peska in utrjevanjem tega po
tekočem metru ( širine bankine do 50 cm, debeline 10cm), čiščenje grab, mulčenje
zarasti, rezanje vej in druga dela , katerega pošljemo naslednjim izvajalcem: HPG d.o.o.,
Lazanski Dejan s.p., Verstovšek Igor s.p, Kunej Karl s.p. in Zorko Robert s.p .

UGOTOVITVENI SKLEP
V tajništvu KS se pripravi povpraševanje za vsa letna vzdrževalna dela, katerega
pošljemo zgoraj navedenim izvajalcem. Po izbiri najugodnejšega izvajalca se z Alešem
Kukovico in Urošem Predaničem opravi ogled na terenu, kjer se točno doreče kaj se
izvaja.
Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.5
Investicije iz plana 2019, ki bi jih lahko izvedla KS Artiče v letu 2019 - predlog pripravijo
N. Sagernik, J. Andrejaš, D. Germšek Predanič
Dogovor je, da se imenovani 9.3.2019 dobijo na terenu in se konkretno dogovorijo o
izvedbi najnujnejših del.

Ad.6
Razno
1. Vloga podjetja M Mundus -podaja smernic za SDOPPN za IPC Brezina
Dogovorimo se, da pri Mateji Brence pridobimo podrobnejše obrazložitve glede prejete
vloge.
2. Pogodba – KUD - plačevanje uporabnine za vaje
Na predlog članov KS je bil oblikovan v obliki pogodbe predlog o najemu PD s strani
KUD Artiče. KUD Artiče na omenjeno ni pisno odgovorilo in tudi ne pripravilo predloga
za usklajevanje, kljub temu da je z njihove strani prišla pobuda o bolj pogostem čiščenju.
Predstavniki sekcij so se najavili na redno sejo KS Ariče in izjavili, da njihova sredstva ne
zadoščajo za pokrivanje najemnine ( predlog KS 1€/uro najema sejne sobe in 2 € na uro
najema dvorane - gre za stroške čiščenja, ogrevanja, elektrike itd,). Želeli bi razpravo na
to temo. Svet KS Artiče jim je odgovoril naj pripravijo konkreten predlog pogodbe o
uporabi prostorov, ker zapuščajo za seboj umazane prostore, čiščenja pa ne želijo
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plačati. Svet KS Artiče smatra, da je trenutno stanje nekorektno do ostalih društev v KS,
ki do sedaj niso imeli možnosti brezplačno koristiti PD Artiče.
3. Optika v Sp. Pohanci- vprašanje podaja Robert Žerjav, ker krajani vršijo pritisk na
predstavnika kraja, da je z optiko potrebno nadaljevati. Optiko umešča v prostor
podjetje Telekom v dogovoru s predstavnikom občine Brežice. KS lahko preveri zakaj
se je napeljava kabla ustavila in zaprositi, da se nadaljuje s polaganjem optike
Prav tako krajani vršijo pritisk v zvezi z neurejenim zemljiščem v Sp. Pohanci , ki je v
lasti fizične osebe. Krajani se pritožujejo, da se preko omenjenega zemljišča na pot
stekajo fekalne vode, zato prihaja do smradu.
Robert in Nataša se zadolžita, da stopita do lastnika, s katerim se dogovorita o ureditvi
zemljišča.
4. Barvanje mostička v Arnovem selu.
5. Čiščenje grab v Arnovem selu – pobudo je podal Anton Rožac, Alešu Kukovici.

Zapisala: Simona Mlakar

Nataša Sagernik
Predsednica sveta KS Artiče
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