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   ZA P I S N I K  

11. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 22.5.2017, s pričetkom ob 19.10 uri v prostorih 
Prosvetnega doma Artiče. 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Uroš Predanič, Renata Slak, Franc Gorišek, Darja Germšek-Predanič, Aleš 
Kukovica in Maša Lileg  -Senica . 

Opravičeno odsotna članica sveta: Bernardka Ogorevc  

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 ugotavlja, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) 
članov, da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom. 

Predsednik sveta predstavi dnevni red seje in predlaga, da se pod 11. točko dnevnega reda 
dodatno obravnavajo nekatere informacije in poročila, kot sledi: 

 

DNEVNI RED:  

1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, 
2. potrditev predloga zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 27.2.2017  in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje,  
3. poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od 27.2.2017  do 22.5.2017,  
4. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 22.5.2017,   
5. obravnava predlogov del KS za l. 2017 iz zapisnika 9. redne seje sveta KS, z dne  13.12.2016 

in sprejem sklepa o pričetku izvajanja predlaganih del na osnovi sprejetega rebalansa 
proračuna občine za l. 2017 ter informacija o predlaganih delih občini  s strani KS za leto 
2018.  

6. poročilo  iz delovnega sestanka z županom, vodji oddelkov, predstavniki sveta KS Artiče in   
predsednikom sveta, dne 6.3.2017, 

7. obravnava prošnje Kreže Ane in Tonija  za udeležbo na sestanku sveta KS zaradi pojasnitve v 
zvezi z zahtevano odškodnino  za izvedena dela na njihovem zemljišču,   
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8. soglasje za delovanje oz. prijavo  novoustanovljenega športnega društva na sedežu KS 
Artiče,  

9. vprašanja in pobude, 
10. razno: 

    poročanje  s sestanka predstavnikov KS Dolenja vasi  pri Krškem in KS Zdole ter 
predstavnikoma kraja Dolenja vas pri Artičah, dne 12.5.2017 glede že poslane  pisne 
pobude o skupnem projektu občine Brežice in občine Krško o obnovi celotnega 
cestišča LC  od Dolenje vasi pri Artičah do Čel, 

    poročanje glede predloga železnice  o nameri ukinitve železniškega prehoda  v Zg. 
Obrežu  ter sprejem stališča sveta KS Artiče glede tega,   

    predstavitev predlogov investicij občini za KS Artiče –priprava proračuna za l. 2018,  

 informacija o javnem razpisu za sofinanciranje društev v l. 2017 –  seznanitev članov 
s prejetimi vlogami, 

 informacija o pričetku restavratorskih del  na Banovi domačiji v sodelovanju s 
Posavskim muzejem Brežice,  

 informacija o vodovodnem odboru Artiče.  
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

    Predsedujoči ugotavlja, da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predlaganim dnevnim 
redom in z  dodatno obravnavo nekaterih informacij oz. poročil pod točko 10 – razno. 

       Sklep je bil sprejet s 7 - mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
 

Ad.2 
Potrditev predloga zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 27.2.2017  in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 10. redne seje 
sveta KS, z dne 27.2.2017.  

Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 27.2.2017: 

Ad.4 

REALIZIRANO 

    Zapisnik 1.korespondenčne seje sveta KS  se je objavil na spletni strani KS Artiče, 
dne 23.5.2017. 

    

Ad. 7 
REALIZIRANO 

    Svet KS je bil seznanjen z vsebino letnega poročila KS Artiče za l. 2016. Letno 
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poročilo za l. 2016 se je skupaj z razkritji dostavilo Občini Brežice – oddelek za 
proračun in finance.    

         

Ad.8 

REALIZIRANO 

    V tajništvu KS se je pripravil  javni razpis za sofinanciranje društev v l. 2017. 
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je bila objavljena na spletni strani KS 
Artiče in na spletni strani Občine Brežice. Rok za prijavo na javni razpis je potekel 
20.5.2017 do 10.00 ure.   

UGOTOVITVENI SKLEP 

    Svet KS potrjuje predlog zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče in poročilo predsednika o 
izvršitvi sklepov te seje. Zapisnik 10. redne seje sveta KS, z dne 27.2.2017 se objavi na 
spletni strani KS Artiče. 

Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 3 

Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih od 27.2.2017 do 22.5.2017   

Predsednik sveta g. Anton Gajšek je  člane sveta seznanil z aktivnostmi, ki so se izvajale s strani 

predsednika sveta KS in v okvirih  tajništva  KS v zgoraj omenjenem obdobju, kot sledi:   

 aktivnosti v zvezi z izvedenimi prireditvami v Prosvetnem domu Artiče – izvedba 

logistike, nujna vzdrževalna dela ter priprava prostorov Prosvetnega doma za vaje za 

razne prireditve:   gledališko predstavo  skupine KUD Mokrc, OŠ Artiče – prireditev ob 

kulturnem prazniku, sadjarsko društvo Artiče – sadjarski dnevi, srečanje izgnancev KO Artiče, 

salamiada Štritof, OŠ Artiče –predavanje dr. Milana Jazbeca,  KUD Oton Župančič Artiče  - 

koncert ob 85. obletnici društva, izvajanje občnih zborov društev, usklajevanje terminov za 

izvajanje vaj vseh društev …  

  aktivnosti v zvezi z organizacijo sestanka predstavnikov občine in župana ter 

predstavnikov sveta KS Artiče,  

 aktivnosti v zvezi s pripravo popisov del za predlagana dela po finančnem načrtu za l. 

2017 (nadaljevanje del na pokopališču, sanacija makadamske ceste Glogovo Brod na 

odseku Lipej – Lapuh, obnova vaškega vodnjaka v Zg. Obrežu, sanacija javne poti v 

Arnovem selu -odsek Suša – Preskar), 

 priprava predlogov  investicij občini za KS Artiče – načrtovanje  proračuna za l. 2018, 

 aktivnosti v zvezi s pripravo popisov vseh javnih poti po KS Artiče – ogled javnih poti na 

terenu in zapis stanja cest oz. potrebnih sanacij, načrtovanje tekočih vzdrževalnih del.JP 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS Artiče potrjuje poročilo predsednika sveta o izvedenih aktivnostih  za navedeno 

obdobje. Člani sveta se strinjajo s predstavljenim načinom dela v tajništvu in z načinom 

dela predsednika sveta KS.  

 Sklep je bil sprejet s 7-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad.4 

Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 22.5.2017 
  

             SREDSTVA NA TRR KS ARTIČE  :  OD 1.1.2017 DO 22.5.2017  

KUMULATIVA V DOBRO ( mesečne dvanajstine, prihodki od 

uporabe MV,PD, BD, najemnine grobnih mest….) 
29.470,06 

KUMULATIVA V BREME (stroški po objektih, plačilo 

obveznosti HPG-dela na pokopališču, druga izvedena  dela   

…)  

18.037,49 

STANJE NA DAN 22.5.2017 11.432,57 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Prisotni člani so seznanjeni s stanjem sredstev na računu v zgoraj navedenem obdobju 
kakor tudi s porabo pridobljenih  sredstev.  Strinjajo se z načinom porabe.   

Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 

Ad.5 

Obravnava predlogov del KS za l. 2017 iz zapisnika 9. redne seje sveta KS, z dne  
13.12.2016 in sprejem sklepa o pričetku izvajanja predlaganih del na osnovi sprejetega 
rebalansa proračuna občine za l. 2017 ter informacija o predlaganih delih občini  s strani 
KS za leto 2018.  

V zapisniku 9. redne seje, z dne 13.12.2016  so bila pod točko Ad.9 navedena nerealizirana 
dela iz plana del za l. 2016.  Gre za dela, katera se niso realizirala predvsem zaradi  
pomanjkanja finančnih sredstev ali pa se ta niso dala realizirati zaradi predpisov strokovnih 
služb občine ali  drugih institucij.    
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V Trebežu se ni izvedlo popravilo betonske ograje pri stanovanjski hiši Antonije Švajger, ker 
so ta dela pogojena s predpisi ARSA – direkcije za vode. Dogovorimo se, da Renata Slak 
pripravi dopis, katerega potem skupaj s  KS naslovimo na ARSO oz. na direkcijo za vode .    

V bližnji prihodnosti se bo izvajalo čiščenje grab ob JP 526351.  

V Glogovem Brodu  je bilo predvideno asfaltiranje kategorizirane makadamske JP št. 
526342 na odseku Lipej – Lapuh. Dela se bodo izvajala v letošnjem letu. KS je že pripravila 
popise del in k oddaji ponudb pozvala tri potencialne izvajalce: Storitve z gradbeno 
mehanizacijo – Kocjan Stane s.p., Gradbena mehanizacija Robert Zorko s.p., KOP Brežice – 
gradbeno podjetje d.d.. KS je na občini, dne 18.5.2017  v prisotnosti Davida Flajnika  prispele 
ponudbe v zaprtih kuvertah  odpirala.  Ugotovljeno je  bilo, da je za izvedbo sanacije 
makadamskega odseka najugodnejši ponudnik  KOP Brežice – gradbeno podjetje d.d.. Z 
navedenim ponudnikom bo KS sklenila pogodbo o izvajanju del.   

Glede sanacije pokrova AB jaška ob LC 024671 je KS dala preveriti funkcijo jaška in občino 
opozorila na nevarnost naleta avtomobilov. Komunala je preverila možnost ali je možno  
višino jaška znižati , vendar smo prejeli pisni odgovor, da tega ni možno storiti, ker prosta 
višina nad ventili že v obstoječem stanju komaj dovoljuje pristop k vretenom ventilov ter 
možnost zapiranja in odpiranja le teh.  Glede na obrazloženo Komunala predlaga, da se 
poišče drugačna rešitev za uskladitev nivelet bankine in vodovodnega jaška.    

V Zg. Obrežu je bila predvidena obnova vaškega vodnjaka in priprava dokumentacije za 
izgradnjo manjšega igrišča na zemljišču KS ter popravilo JP 526421 pred mostičkom.   

V zvezi z obnovo vaškega vodnjaka so se že izvajale določene aktivnosti, pridobili smo 
popise del, ki bodo kasneje osnova za pridobivanje predračunov.   

Za izgradnjo igrišča se izvajajo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem soglasja Elektra ( zadolžen 
Uroš Predanič). 

Popravilo JP 526421 se bo izvajalo na osnovi ogledov in potrebnih popisov del.      

V Dolenji vasi pri Artičah se je planirala izvedba preplastitve in razširitve JP 526471 od 
križišča  z LC 191271 do križišča z javnimi potmi št. 526481 in  526472.  V l. 2016  je bila 
izvedena razširitev na začetku JP 526471 do hiše Kramžar, prav tako se je v sklopu teh del 
saniral propust med lokalno in javno potjo ter izvedlo čiščenje grabe ob LC. Za 
nadaljevanje del na omenjenih javnih poteh , katera so bila ocenjena na cca 18.000,00 eur 
,bo KS iskala možnost sofinanciranja občine Brežice v l. 2017 – v okvirih finančnih zmožnosti, 
v nasprotnem se planirajo dela prestaviti v l. 2018 . 

Glede postavitev javne razsvetljave v strnjenem naselju v dolžini 300m, s postavitvijo cca od 
6 do 10 luči ob JP 526471 smo že večkrat navajali, da KS ne more samostojno pristopiti  k 
začetkom izvajanja  tega projekta, saj za to nima soglasja občine.  S strani te pa nam je bilo 
večkrat rečeno, da se javna razsvetljava umešča predvsem na tistih predelih, kjer je res 
strnjeno naselje hiš ali pa je potrebna osvetlitev  ceste iz varnostnih razlogov ( gost promet 
in prisotnost pešcev) .      
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Na 9. redni seji smo obravnavali tudi predloge članov sveta za dela, ki naj bi se v okvirih 
finančnega načrta KS  izvajala v l. 2017. Člani sveta so za l. 2017 predlagali  izvajanje 
naslednjih del :  

 Arnovo selo  - sanacija dela JP 527361 proti Mrzlaku ( v bližini hiše Suša) – na 
začetku gozdička je poškodovano cestišče , ki predstavlja nevarnost za voznike ( 
nasedanje avtomobilov, neutrjene bankine…). Potrebno je tudi čiščenje grab ob 
celotni dolžini JP št. 526541 – proti Vesni Bogovič.  

 Trebež – NUJNA sanacija odvodnjavanja meteorne in fekalne vode iz zemljišča 
lastnikov Črpič.    

 Artiče – v l. 2017 naj bi se nadaljevalo z deli na pokopališču – postavitev 
kandelabrov in ozvočenja; vzdrževanje vseh objektov in okolice, s katerimi 
upravljamo ter sanacija počene cevi na javni poti pod pokopališčem.   

UGOTOVITVENI  SKLEP 

Člani sveta  so seznanjeni z zgoraj navedenimi deli,  katera  so se planirala izvajati že v l. 2016 
pa se iz pojasnjenih  razlogov  niso realizirala.  V okvirih finančnih zmožnosti KS  namerava ta 
dela  izvajati v letošnjem letu.   Članom sveta so bila  predstavljena tudi  nujna dela,  ki smo 
jih  navajali v finančnem  načrtu KS za l. 2017. Predsednik sveta je prisotne  seznanil  z 
dejstvom, da se  je potrebno zavedati nujnega usklajevanja  z danimi  finančnimi zmožnostmi  
in tako katero izmed navedenih del po potrebi  prestaviti v prihodnje obdobje.  

Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

Ad.6 

Poročilo  iz delovnega sestanka z županom, vodji oddelkov, predstavniki sveta KS Artiče in   
predsednikom sveta, dne 6.3.2017 
 

Predsednik sveta KS pove, da je bil delovni sestanek z županom, vodji oddelkov in  predstavniki 

sveta  KS Artiče  s strani članov sveta slabo obiskan. Sestanka so se udeležili Darja Germšek – 

Predanič, Franc Gorišek ,  Aleš Kukovica in Anton Gajšek. Ostali člani so bili opravičeno odsotni.   

Občinska uprava je na pisna vprašanja in pobude predsednika sveta in predstavnikov sveta KS 

Artiče odgovorila v pisni obliki in odgovore posredovala prisotnim na  sestanku. Vsa spodaj 

navedena vprašanja so se na sestanku  podrobno obravnavala, v zvezi s tem so se na samem 

sestanku  sprejeli tudi določeni dogovori, kot  sledi iz izvlečka zabeležke s sestanka:   

1.   Obnova LC 191271 v Dolenji vasi pri Artičah  in izgradnja pločnika  v Dečnem selu in 

Glogovem Brodu  

 Obnova LC v Dolenji vasi pri Artičah naj bo skupen projekt občine Krško in občine Brežice. 

Realna ocena  izvedbe je po l. 2021. Na cesti so zaenkrat predvidena le redna  vzdrževalna 

dela. Predlaga se tudi možnost koriščenja evropskih sredstev.   
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 Projekt za izvedbo pločnika od Dečnega sela proti Glogovem Brodu je potrebno v celoti na 

novo izdelati, zato se ne more izvajati hkratno z izvedbo pločnika Mali Vrh - Globoko.  

       Realna ocena  za umestitev  pločnika na tej relacije je  v l. 2019-2020.  

 

 

2. Avtobusno postajališče na RC III 676 na odseku Spodnja Pohanca - Trebež  

 Avtobusna hišica se bo postavila ob sanaciji ceste v Trebežu na dogovorjeno mesto z 

lastnikom zemljišča. 

3. Obnova JP štev. 527431 proti vodnemu zajetju za  Brežice v kraju Trebež  

 Občina bo sanirala razpoke na dveh manjših odsekih na osnovi ogledov in dogovorov.   

4. Označitev  začetka kraja Arnovo selo na LC 024461 

 Pogovori tečejo v smeri, da se namesti tabla za označitev kraja Trebež/Arnovo selo, tam kjer 

so objekti  - podobno kot je že nameščena za Glogov Brod / Dečno selo. Obstajajo tudi 

možnosti, da se namestijo table za označitev hišnih številk za kraj Arnovo selo  ( smer 

puščice – od hišne št. ___ do hišne št. ____ ). Tabla ob LC pri hiši Ernestine Rožman ostaja, 

ker je šele sedaj pravilno postavljena.  

5. Plaz na robu sadovnjaka  Cerjak ( dopis  KS občini štev. 28-O/2016)    

Občinska uprava bo pomagala na način, da se za lastnika zemljišča naroči geološko poročilo in 

lastniku pošlje predlog sanacije (vzorčna vrtina).  

6. Banova aktivna pot ( prijava na javni razpis ) 

 Občina nadaljuje s prijavo-do konca leta se pričakujejo rezultati vloge projektnega predloga 

» Poti za zdravje« .  

7. Nadaljevanje obnove pokopališča  Artiče 

Vloga za pomoč pri urejanju pokopališča bo podana v predlog rebalansa za l. 2017, ki se predvideva 

v mesecu aprilu.  

8. Namestitev AP  na LC v Zgornjem Obrežu – Šentlenart 

 Postavitev AP v Zg. Obrežu na podlagi skupnega ogleda je predvidena do konca meseca 

marca.  

9. Zamenjava  uničenih- poškodovanih dveh AP postajališč v kraju Glogov Brod - Dečno selo ob 

LC 024661 

 Na osnovi ogleda se bo zadeva uvrščala v plan za naslednja leta ( 2018-2020).  

10. Zamenjava poškodovanega dvojnega ogledala ob rep. cesti  R3 676 v Artičah nasproti hišne št. 

Artiče 10A  

 V kolikor je namestitev ogledala v pristojnosti občine, se bo ustrezno ukrepalo, v 

nasprotnem se zadeva s strani občine  preda v reševanje pristojnim službam DRSI. 

11. Nadaljevanje obnove LC v centru Artič 

 Z nadaljevanjem obnove LC v centru Artič v skladu s projektno dokumentacijo je nujno 

potrebno   nadaljevati, saj smo jo v prejšnjih letih že delno obnovili - po fazah (I-faza-

obnova povezovalne poti pri pokopališču v letu 2013, II-faza – razširitev  LC pri OŠ in izdelava 

škarpe v letu 2014, III-faza- obnova te LC in pločnika do OŠ in umestitev hitrostne ovire v 

letu 2015, IV faza-  razširitev LC in izgradnja škarpe proti dislocirani enoti vrtca v letu 2016. 

Cesta je v spodnjem delu popolnoma uničena. Z obnovo te LC na celotni dolžini je potrebno 

nadaljevati v skladu s projektno dokumentacijo ter pripraviti projekt za kanalizacijo. 
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Poskrbeti je potrebno za odvajanje meteorne vode na celotni dolžini te ceste. Zaradi bližine 

planirane  obnove osnovne šole Artiče in nerešene kanalizacije je bilo s strani župana in 

občine predlagano, da se z nadaljevanjem obnove LC v centru Artič  kljub vsemu  počaka in 

da jo planiramo sočasno z rekonstrukcijo OŠ ( 2019-2020). V tem času se prouči in v projekt 

vključi tudi eventualna kanalizacija za fekalne odpadne vode. V proračunu za l. 2017 je bilo 

za obnovo te ceste predvidenih 100.000 eur, katere pa bi bilo z rebalansom možno  

preusmeriti na tista dela, ki smo jih prav tako za Artiče planirali. Vsekakor  ima tu prednost 

izdelava pločnika Trebež – Artiče, nadaljevanje začete obnove lokalne ceste proti Volčjem v 

letu 2016.  Možnosti so tudi, da se na ta način  finančno nudi pomoč KS pri  planirani  

sanaciji v letu 2017 povezovalne  JP št. 526342  na odseku Lipej – Lapuh v Glogovem Brodu ( 

vrednost obnove cca 22.000,00  eur z DDV)  ter  nadaljevanje del na pokopališču – vezano na 

vlogo KS Artiče za finančno pomoč pri realizacija tega.  

 

          

12. Kanalizacija 

 Za umestitev  čistilne naprave za del Artič  je občina pripravila prostorski  akt - OPPN, za 

katerega je javna razgrnitev že bila izvedena.  Obravnavalo se je zemljišče na parc. št. 

838/1 k.o. Arnovo selo, za katerega pa so se sedaj pojavili določeni zapleti.  Na 

lastnico omenjenega zemljišča so se izvajali določeni pritiski, češ da bo umestitev 

čistilne naprave na tem  zemljišču  krajanom povzročala smrad. Zaradi omenjenih 

zapletov se že izvajajo določene aktivnosti z lastnico zemljišča. Reševanje 

kanalizacije za preostali del Artič se bo izvajala v l. 2017 oz. 2018 , ko naj bi se 

izdelala projektna dokumentacija. Predsednik KS pove, da že vseskozi od leta 2011 za 

strnjeni del  naselja Artič skupina krajanov  zagovarja varianto, kot eno od možnih 

variant, tisto kjer bi se fekalne odplake gravitacijsko odvajale iz strnjenega naselja  

Artič po sekundarnih in treh primarnih vodih v skupno čistilno napravo. O tem 

predlogu  smo občino pisno obvestili že l. 2012. S tem bi odpadle črpalke pri 

stanovanjskih hišah, sistem bi bil enostavnejši in cenejši za vzdrževanje, vendar je 

vezano na služnosti za sekundarne in na odkupe zemljišč za primarne vode ter 

čistilne naprave. Vsekakor se mora poiskati strokovna rešitev in pričeti z izdelavo 

projekta.  

 Predsednik sveta KS prisotne opozori  tudi na problem razlivanja fekalnih vod pri hiši 

Črpič. Družina se ukvarja z živinorejo in so zaradi stekanja fekalnih odplak po njihovih 

travnikih  že imeli  pogin živali. KS nima sredstev, s katerimi bi reševala omenjene 

težave sama, saj gre za razlivanje fekalij po  širšem območju, zato bi bilo potrebno 

poiskati strokovno rešitev in jo morda  rešiti skupaj z občino ( sofinanciranje 

potrebnih del) . 

    

13. Predlogi KS Artiče in OŠ Artiče  za igrišče in obračališče šolskih avtobusov  - dopis KS 45-

O/2016 z dne 4.8.2016 in izgradnjo  šolskega igrišča. 
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 G. Gajšek pove, da postajališče za šolske avtobuse pred Prosvetnim domom nikakor ni 

primerno, saj smo zaradi vzvratnega obračanja proti Prosvetnem domu že imeli na fasadi 

določene poškodbe. Prav tako je dolžina avtobusov taka, da ti segajo na vozišče LC in 

predstavljajo nevarnost za promet.  Obiskovalci PD zaradi umeščenega postajališča pred PD 

ne smejo parkirati, zato se moramo ob večjih in manjših  prireditvah posluževati bližnjega 

igrišča in ga tako dobesedno jemati šolskim otrokom za izvajanje športnih aktivnosti – pouk 

telovadbe. Iz gornjih razlogov bi bilo potrebno pred predvideno rekonstrukcijo OŠ pripraviti  

idejno zasnovo za umestitev avtobusnega postajališča v prostor ob OŠ in idejno zasnovo  

šolskega igrišča.  

S strani občine je bila na kratko predstavljena planirana  rekonstrukcija OŠ in izgradnja vrtca.   

V l. 2017 se predvideva izdelava projektne dokumentacije ter idejne zasnove za avtobusno 

obračališče in  zunanje šolsko igrišče.  V drugi polovici  l. 2018 naj bi se pričelo z izgradnjo 

vrtca, ki naj bi bil končan v l. 2019. Po izgradnji vrtca pa se predvideva pričetek obnove šole, 

ki naj bi bila končana do l. 2021. Predlog KS in OŠ  za umestitev avtobusnega  obračališča in 

zunanjega igrišča ne bo predmet te rekonstrukcije, ampak se predvideva v kasnejših letih.   

Občina  KS in OŠ že dlje časa  predlagata zaprtje javne poti, ki poteka mimo OŠ. Ponovno nas 

obvešča, da bi bilo smiselno o  predlogu podati mnenje.       

         

   

              Druge pobude KS: 

 JP št. 527361 predstavlja povezavo z Oklukovo  goro in KS Sromlje in  je v delu, ki se nanaša 

še na KS Artiče v zelo slabem stanju. KS jo v letošnjem letu  mora popraviti na tistem odseku 

, ki je najbolj problematičen, želeli pa bi, da občina omenjeno JP uvrsti  v plan obnove JP in jo 

v prihodnosti  sanira v celoti.          

 KS Artiče daje pobudo za prekategoriziranje JP št.526311 na Planino v lokalno cesto. O tem 

predlogu smo govorili tudi s predstavniki KS Sromlje in KS Pišece, kateri se pridružujejo 

pobudi. Javna pot predstavlja povezavo z drugimi krajevnimi skupnostnimi , je zelo obsežna, 

zato bi bilo smiselno, da z njo upravlja občina.       

 KS je planirala, da bo v l. 2017 pristopila k obnovi JP št. 526342 na odseku Lipej –Lapuh, ki 

predstavlja povezavo na LC št. 024661 proti Brezini in Artičam. Smatramo, da je to dober 

primer stranske  poti, ki bi v prihodnosti, ko bo urejena in asfaltirana, predstavljala varnejšo 

in lepšo kolesarsko pot proti Artičam vse do Banove domačije  (v skladu s cilji CPS v občini 

Brežice). KS je vrednost asfaltiranja dela javne poti na osnovi izdelanega grobega popisa del  

ocenila na cca 18.500 eur brez DDV .Ker je to za KS Artiče prevelik zalogaj, je dogovorjeno, 

da se na občino  obrnemo s pisno prošnjo oziroma s predlogom, da se z rebalansom 

dogovorimo o načinu sofinanciranja in podpisa tripartitne pogodbe .   

 KS je v sodelovanju s sadjarskim društvom Artiče in Posavskim muzejem Brežice na Banovi 

domačiji že izvajala določene aktivnosti v letu 2016 v zvezi z obnovo zbirke sadjarskega 

orodja. Obnova zbirke je obsežna in strokovna naloga, zato KS pri tem potrebuje tudi pomoč 

občine – tu je bilo predvsem mišljeno, da se nam skozi javna dela priskrbi neka pomoč. Ga. 

Čular pove, da se v zvezi s tem že opravljajo določene aktivnosti v sodelovanju z JSKD in 

Posavskim muzejem, da se skozi javna dela zagotovi oseba za pomoč pri obnovi zbirke.  

Občina pa bo nadaljevala z aktivnostmi glede legalizacije objektov.       
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 G. Gorišek Franc izpostavi nujno čiščenje celotne struge  potoka Močnik  (gledano iz smeri 

Arnovo selo proti Sp. Pohanci), za kar je KS Artiče v sodelovanju z agencijo za vode v l. 2016 

že pridobivala soglasja lastnikov za morebitne posege na njihova zemljišča. Posebej še 

izpostavi nujno potrebno regulacijo potoka ob hiši družine Baškovič v Sp. Pohanci 19.  Potok 

pri hiši  Baškovič nevarno spodjeda brežino in se približuje samemu objektu. Dogovorimo se, 

da je nujno potrebno opraviti ogled na terenu s strokovnimi službami ter poiskati rešitev za 

odpravo težave.   

  Prav tako predstavnik sveta g. Gorišek izpostavi stanje javne poti št. 526522  k Lovskemu 

domu v Arnovem selu. Javno pot ogroža predvsem prosto  stekanje večjih količin meteornih 

vod iz bližnjih zemljišč raznih lastnikov . Lastnike zemljišč bi bilo potrebno opomniti, da 

odvodnjavanje rešijo na primeren način,  po županovih besedah pa bi bilo smiselno, da se 

problematika ogleda na terenu samem in nato doreče rešitev. 

  Pri gasilnem domu v Arnovem selu je bilo pred časom uničeno obcestno ogledalo, ki je 

prikazovalo promet za udeležence, ki se vključujejo v promet s stranske poti. Razlaga občine 

je bila, da je bilo ogledalo odstranjeno zaradi saniranja bližnje brežine, ki se bo zmanjšala in 

se bo na ta način tudi povečala preglednost ovinka. Sanacija brežine še kar traja in verjetno 

še bo, zato bi bilo potrebno ogledalo vseeno namestiti .    

 Ga. Germšek – Predanič opozori na nevarnost betonskega pokrova ( cca 2m x 2m) za jašek, 

ki se nahaja  tik ob  LC št. 024671  Glogov Brod – Pohanca,  nasproti hišne št. Glogov Brod 

21. Ob srečanju dveh avtomobilov se večinoma udeležencev v prometu (zaradi blagega 

ovinka in bližine zasajenih cipres lastnika stanovanjske hiše) odmika proti omenjenemu 

pokrovu jaška, zato obstaja velika nevarnost naleta. KS predlaga, da se ugotovi, kakšna je 

funkcija tega jaška in ali obstajajo možnosti , da se jašek odstrani, v nasprotnem pa vsaj  

sanira.    

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta so z  obravnavanimi točkami iz sestanka seznanjeni in podpirajo predlagane 
predloge manjših del  kakor tudi predlagane investicije predsednika sveta in prisotnih članov 
sveta za prihodnja leta.  

     Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad.7 

Obravnava prošnje Kreže Ane in Tonija  za udeležbo na sestanku sveta KS zaradi 
pojasnitve v zvezi z zahtevano odškodnino  za izvedena dela na njihovem zemljišču   

Na prošnjo Kreže Ane in Tonija, da se udeležita seje sveta, je bilo pozitivno odgovorjeno. 
Krajana sta  na današnji  seji sveta predstavila  težave in svoje nadaljnje zahteve .  

Krežetova navajata, da se s stekanjem fekalij iz bližnjih stanovanjskih hiš  na zemljišče s parc. 
št. 609 k.o. 1278 katerega sta pred leti  podedovala, ubadajo že vse od leta 1976. Takratni 
lastniki zemljišča so KS Artiče dovolili le začasni izpust fekalij na navedeno zemljišče, saj naj 
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bi se za strnjeni del Artič – hiše ob glavni cesti,  v bližnji prihodnosti na področju kanalizacije 
zadeve že skoraj urejale. Na veliko žalost  in škodo prejšnjih in sedanjih lastnikov  je situacija 
v zvezi z odvajanjem fekalij še danes enaka. Izpusti iz bližnjih hiš so speljani po bregu 
navzdol in tečejo na travnik Krežetovih. Krežetova navajata, da jim je s stekanjem fekalij na 
travnik bila povzročena velika škoda, imeli so tudi pogin živali, katere so se tam pasle. Za vse 
navedene nevšečnosti od KS Artiče pričakujeta, da jim nastalo škodo povrne na način, da se 
jim povrnejo sredstva za dodatno naročena dela, katera so se izvajala po njihovem naročilu  
pri podjetniku Lazanski  Dejanu  s.p.  

V nadaljevanju predsednik sveta povzame dogodke in pove, da so člani sveta s težavami na 
zemljišču parc. št. 609 k.o. Dečno selo  bili seznanjeni že na seji sveta, dne 13.5.2016 in na 9. 
redni seje sveta KS, ki je bila 13.12.2016. Na 9. redni seji  jim je bilo obrazloženo, da je 
Občina Brežice v začetku  decembra pri lastnici Kreže Ani, na njene večkratne predhodne 
zahteve pri nas kakor tudi pri strokovnih službah občine in pri županu izvajala obsežna 
sanacijska dela na omenjenem  kmetijskem zemljišču.  Dela so se izvajala iz razloga  
dolgotrajnega onesnaževanja s fekalijami iz bližnjih stanovanjskih hiš. Izvedena dela si je 
KS na terenu ogledala, bila so tudi fotografirana. Občina Brežice je v dogovoru z lastnikoma 
odstranjevala tako rečeno »okuženo« zemljino in navažala novo iz viškov, ki so se ustvarjali 
pri izgradnji Hidroelektrarne v Brežicah.  Šlo naj bi za navoz 3.000 m3 nove zemlje z 
izravnavo te.  

Po končanih delih s strani občine je  predsednika sveta KS kontaktiral g. Kreže Toni  z 
zahtevo, da mora  KS na njihovem zemljišču izvesti še dodatna dela, saj on v tako saniranem 
stanju ne more strojno obdelovati zemljišča. G. Kreže je zahteval, da KS izvede dodatno  
planiranje obstoječega hriba – pašnika v izmeri cca 80 arov, na način, da se obstoječe 
zemljišče -pašnik odrine v dolino proti zemljišču, katerega je sanirala občina. S tem posegom 
naj bi se približale višine navoženega in obstoječega, tako da bi bilo možno strojno 
obdelovanje. Za predvidena dela nam je bil predložen predračun s strani samostojnega 
podjetnika Babič Davida (izvajalec sanacijskih del za občino ) štev.51 /2016 v vrednosti 1.793 
eur z DDV. 

Predsednik sveta prisotne opomni, da so na 9. redni seji, z dne 13.12.2016 na osnovi 
izmenjave stališč prisotnih  predstavnikov sveta  na prejete zahteve že sprejeli sklep sveta , 
ki je glasil:   

Krajevna skupnost Artiče zahtevane sanacije s strani lastnice zemljišča ga. Kreže Ane in 

njenega partnerja ne more izvajati iz razlogov navedenih že v dopisu štev. 50-O/2015 

kakor tudi iz razloga, da je občina Brežice, kot je bilo z lastnico dogovorjeno, zemljišče že 

sanirala. 

Dodatne zahteve lastnikov niso bile nikoli predmet dogovorov in za KS predstavljajo čisti 

poseg na zasebno zemljišče, zato KS k izvajanju dodatnih del ne more pristopiti.  

V nadaljevanju predsednik sveta prisotne predstavnike sveta pozove, da se še enkrat 
opredelijo glede izrečenega sklepa in povejo svoja stališča  glede  zahtev, ki sta jih na 
današnji seje podala Krežetova.  .  
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Člani sveta svojega stališča glede sklepa iz 9. redne seje ne spreminjajo in soglasno 
sprejemajo na novo oblikovan ugotovitveni sklep.   

UGOTOVITVENI SKLEP 

Prisotni predstavniki sveta KS še vedno zagovarjajo sklep sveta iz 9. redne seje, o katerem sta 

bila pisno seznanjena tudi lastnika zemljišča. 

Svet KS je Krežetova še enkrat podrobno seznanil z določenimi pravili v smislu pristojnosti, 

katere ima KS.  V  skladu s statutom občine Brežice, ki se nanaša na ožji del občine, svet KS  

lahko le  daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne 

infrastrukture na svojem območju ter  samo sodeluje  pri izvajanju komunalnih investicij ... 

nikakor pa o teh zadevah ne more odločati sama.  

Dogovorjeno je, da se Občini Brežice – strokovnim službam za opravljanje tovrstnih nalog  

pošlje dopis z obrazložitvami  in zahtevami lastnikov zemljišča iz  današnje seje sveta.   

Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad.8 

Soglasje za delovanje  oz. prijavo novoustanovljenega športnega društva na sedežu KS 
Artiče  

V tajništvo KS Artiče smo na elektronski naslov KS Artiče, dne 12.5.2017 prejeli sporočilo 
Deržanič Roka, v katerem nas je obvestil, da s sovaščanom Klemnom Mlakarjem nameravata 
ustanoviti Športno društvo. Zaradi pomanjkanja sredstev in prostorske stiske so  nas prosili  
za prijavo sedeža društva na naslovu Prosvetnega doma Artiče  - Artiče 38.   

Ker so aktivnosti v zvezi z dokončanjem  statuta in  s prijavo društva na upravni enoti izvajali 

15.5.2017,  smo se v tajništvu načeloma strinjali, da društvo registrirajo na naslovu Prosvetnega 

doma Artiče - Artiče 38, kar smo jim odgovorili po elektronski pošti. V sporočilu smo jih 

opozarjali  tudi na določena pravila glede izvajanja aktivnosti v objektih, katera ima KS v 

upravljanju (Prosvetni dom, Banova domačija), kot je npr. pridobitev soglasja upravljavca glede 

uporabe določenih objektov. Prav tako smo jim povedali , da bomo o zadevi razpravljali na 

bližnji seje sveta KS Artiče in o tem sprejeli sklep sveta.    

Predsednik sveta iz priloženega zapisnika novoustanovljenega društva prisotnim na kratko  

povzame dejavnosti društva. Iz priloženega gre razbrati, da bo društvo izvajalo dejavnosti čez 

vse leto in za vse generacije. Imeli naj bi  več sekcij. Za izvajanje dejavnosti naj bi tudi uporabljali 

objekte oz. prostore KS Artiče.    
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS Artiče je dne, 22.5.2017 na 11. redni seji sveta - pod točko Ad.8 na osnovi 
obravnavane prošnje Deržanič Roka prejete dne 12.5.2017 soglasno sprejel sklep, da se 
Športno društvo Artiče lahko registrira na naslovu Prosvetnega doma Artiče, Artiče 38, 
8253 Artiče. Sama uporaba objektov oz. prostorov ter zemljišča, s katerimi upravlja KS 
Artiče, mora biti pisno dogovorjena z upravljavcem – KS Artiče v skladu s terminskimi 
plani in pravilniki o uporabi PD, v dvorani se lahko izvajajo le aktivnosti , ki lahko sodijo v 
dvorano , v slučaju komercialne uporabe pa se uporaba dvorane izdaja v skladu s 
veljavnim cenikom KS. 

Sklep je bil sprejet s 7 -mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad. 9 

Vprašanje in pobude 

   Dodatnih vprašanj in pobud predstavniki sveta niso imeli.  

Ad.10 
 

Razno 
 

    poročanje  s sestanka predstavnikov KS Dolenja vasi  pri Krškem in KS Zdole ter 
predstavnikoma kraja Dolenja vas pri Artičah, dne 12.5.2017 glede že poslane  
pisne pobude o skupnem projektu občine Brežice in občine Krško o obnovi 
celotnega cestišča LC  od Dolenje vasi pri Artičah do Čel, 

 
 

Na sestanku so bili prisotni : Jože Slivšek - predsednik sveta KS Zdole, Goran Udovč – predsednik 

sveta KS Dolenja vas pri Krškem, Stane Zorko in Aleš Vodeb predstavnika za kraj Dolenja vas pri 

Artičah, Anton Gajšek – predsednik sveta KS Artiče. Navedeni so se na pobudo KS Artiče in g. 

Zorko Staneta sestali  dne 12.5.2017 v prostorih Prosvetnega doma Artiče z namenom, da se 

dogovorijo o možnosti čimprejšnje obnove LC 191271 proti Čelam, ki meji na Občino Brežice in 

občino Krško.  

Vsi prisotni  so podpirali  pobudo o čimprejšnji obnovi LC in o skupnem projektu dveh sosednih 

občin, saj se zavedajo pomena te ceste tako za stanovalce kot druge uporabnike ter se strinjajo, 

da bi pri obnovi bilo smiselno iskati možnosti o pridobitvi sredstev skozi evropske razpise, v 

pomoč pa naj bi se v okvirih zmožnosti v določenem proračunskem letu zagotavljala sredstva iz 

obeh občin.  

Dogovorjeno je bilo, da se o stanju ceste in o pobudi obvestita župana občine Krško in Brežice 

ter da se z obema v prisotnosti zgoraj omenjenih predstavnikov KS in krajev zopet čimprej 

sestanejo.  
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    poročanje glede predloga železnice  o nameri ukinitve železniškega prehoda  v Zg. 
Obrežu  ter sprejem stališča sveta KS Artiče glede tega   

Komisija za nivojske prehode je z vabljenimi predstavniki vasi KS Šentlenart in KS Artiče  ter 
predstavniki občine Brežice obravnavala nezavarovan nivojski prehod v Zg. Obrežu, ki prečka JP 
526401. 
Komisija je že v povabilu navajala, da prehod ne ustreza zakonskim predpisom o varnosti v 
železniškem prometu , zato ga bo potrebno  ukiniti.  
Ugotovljeno je bilo, da je zaradi obstoječega stanja povezovalnih cest, katere ne omogočajo 
dostopa do zemljišč na drugi strani proge, potrebno preučiti možnost premostitve potoka 
Močnik in z aktivnostmi nadaljevati kasneje.   
  

    predstavitev predlogov investicij občini za KS Artiče –priprava proračuna za l. 2018.  
KS Artiče  je z dokumentom št. 23-O/2017, katerega smo 29.3.2017 naslovili na občino Brežice 

podala naslednje predloge investicij občini za KS Artiče :  

1. zaradi dogovora, da se obnova LC  skozi center Artič prestavi v l. 2019-2020 ( 

sočasno z izgradnjo vrtca in obnovo šole), bi bilo nujno potrebno na tej cesti 

zaradi zemeljskega plazu sanirati brežino – izvesti V fazo-zgraditi škarpo  po že 

izdelanem projektu na odseku  dovoza do dislocirane enote vrtca OŠ Artiče pa do 

stanov. hiše Pirman,     

2. nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo pločnika ob R lll 676 - odsek rep. ceste 

R3 676/2204 od križišča z JP št. 526311 do uvoza k stanovanjski hiši Lipej, Dečno 

selo 37 v izmeri cca 350m  in na odseku od bivše trgovine Bibič do mostička 

Glogov Brod v izmeri cca 160m,       

3. izdelava projekta za obnovo mostička- propusta za meteorno vodo na LC 024671 

(mostiček pri hiši Lipej), 

4. reševanje problematike  razlivanja fekalnih vod pri hiši Črpič – Trebež,  

5. rešitev izvoza iz JP 526431 od vasi na R1220/1334 pri hiši Jazbec Milena Sp. 

Pohanca 10 ali rešitev z drugim izvozom,  ki se nahaja na javnem dobru parc. št. 

1253/1 (nevarnost naleta-opozorila krajanov)- predlagamo izdelavo projekta, 

6. sanacija odvoda meteornih vod nasproti stanovanjske hiše Ogorevc Bernardke  

pri rondoju  na RC R3 676/2204 v Spodnji Pohanci, 

7. Dolenja vas pri Artičah - preplastitev in razširitev JP526471 od križišča z 

LC191271  do križišča s cestami JP526481 in JP526472-cca 320m ( sofinanciranje 

KS - Občina ) –delo smo uvrstili v finančni plan KS Artiče za leto 2018, 

8. izdelava projekta za razširitev ceste TREBEŽ- PESJE-DOLENJA VAS-LC  št. 024681, 

ter izgradnja pločnika od table Zg. Obrež do Pesjega (cesta je izjemno prevozna 
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zjutraj od 6h do 8 h in popoldan od 13 h do 15 h . Vzrok tega prometa je krajša 

pot uslužbencev v NEK KRŠKO. Promet se dogaja v času, ko otroci hodijo v šolo in 

iz nje. Na tej relaciji je cca 20 otrok, ki uporabljajo to pot dan za dnem ,da pridejo 

do avtobusa, ki jih čaka v centru vasi. Cesta je že tako preozka za avtomobile, saj 

meri le dobre 3 m v širino in povzroča probleme že ko ni pešcev  na njej. Na tej 

cesti se dnevno pripelje ogromno avtomobilov v najbolj kritičnem času za naše 

otroke). 

9. Nujno seznaniti občino z nadaljevalnimi deli na pokopališču Artiče in skušati, da 

se ta sredstva dajo v  proračun občine najmanj v višini 18.000 eur, kar bi 

zadoščalo za pričetek 2.faze- ozvočenje in nadaljevanje tlakovanja druge glavne 

poti. 

Nekatera od navedenih del  je KS predlaga že v planu  investicij za l.  2016-2017 ( štev. dok. 

84-O/2015 z dne 7.9.2015.   

 informacija o javnem razpisu za sofinanciranje društev v l. 2017 –  seznanitev 
članov s prejetimi vlogami. 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje društev KS Artiče v l. 2017 je bila 
objavljena od 18.4.2017 do 20.5.2017 na spletno stran občine Brežice in na spletno stran KS 
Artiče. V letošnjem letu  je na postavki 00303 za sofinanciranje društev predvidenih 1.000,00 
eur.  V tajništvo KS smo do 20.5.2017  prejeli vloge naslednjih društev:   

 Sadjarsko društvo Artiče 

 KUD Oton Župančič Artiče 

 Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

 Društvo Salamarjev Štritof 

 PGD Sp. Pohanca  

 Turistično društvo Artiče 
 

 informacija o pričetku restavratorskih del  na Banovi domačiji v sodelovanju s 
Posavskim muzejem Brežice.  

Na Banovi domačiji so se 22.5.2017 v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pričele izvajati  

aktivnosti v zvezi s pripravo  predmetov za postavitev zbirke na Banovi domačiji.  Posavski muzej Brežice 

je v sodelovanju s KS Artiče in sadjarskim društvom Artiče  pričel s popisom in fotografiranjem  

predmetov  ter  čiščenjem in konzerviranjem teh. Po dogovorih z občino Brežice in Posavskim muzejem 

Brežice o  načinu izvajanja še potrebnih del se bo z deli nadaljevalo.  

 informacija o vodovodnem odboru Artiče.  
V tajništvo KS Artiče se je zglasilo več krajanov Artič, kateri so nas seznanili, da ne morejo 
plačati obveznosti iz naslova porabe vode. Krajani so povedali, da jim plačilo položnice na 
bankah zavračajo  z obrazložitvijo, da je račun Vodovodnega odbora Artiče, ki je naveden na 
položnici  neaktiven oz. zaprt.  Za obrazložitev je tajništvo KS poklicalo g. Volčanšek Franca, ki 
nam je podal elektronsko sporočilo, da je račun Vodovodnega odbora Artiče res zaprt, vendar 
se zadeve v zvezi s tem že rešujejo. Dogovorjeno je, da se pisno o zadevi obvesti župana občine 
Brežice, ki je v skladu z občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo  in drugimi akti ter v skladu z 
izdanim vodnim dovoljenjem Ministrstva za okolje odgovorna za oskrbo s pitno vodo. 
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Sestanek je bil zaključen ob 21.45 

 

Zapisala: Simona Mlakar                                                                   Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                                         Anton Gajšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


