Artiče, 29.11.2018
Štev. dok.:81-O/2018

Občina Brežice
Oddelek za finance in računovodstvo
8250 BREŽICE
Zadeva: Predlogi Krajevne skupnosti Artiče za investicije občine za območje KS Artiče za leto
2019 ( NRP - načrti razvojnih programov ) sprejeti na 17.seji sveta KS Artiče 13.11.2018
ARTIČE
1. Nadaljevanje realizacije projekta firme TRASA Maribor - obnova LC 024472 v centru
Artič - VI FAZA - izgradnja zadnjega opornega zidu v naselju Artiče - po projektu - cca 20
metrov ob LC-odsek » Pirman – Penev «. Okvirna vrednost investicije znaša cca
14.000,00 eur.
2. Sanacija odvajanja meteorne vode ob LC024472 v Artičah (odsek pri stan. hišah Ravbar,
Motore, Čančar). Okvirna vrednost cca 3.000,00eur.
3. Izdelava projekta kanalizacije za odvajanje odpadnih fekalnih vod in meteornih vod za
strnjeno naselje Artič.
4. Izdelava načrta za oporni zid na pokopališču Artiče in sanacija na objektu Mrliške vežice
- posedanje dela temeljev in v zvezi s tem nastalih razpok na stikih zidov objekta
(vzhodna stran objekta) . Ocenjena vrednost cca 5.000,00 eur.
5. Izdelava elaborata označevalnih tabel oz. smerokazov na začetku naselja Artiče z napisi
pomembnih objektov - kot npr. osnovna šola, vrtec, pokopališče , pošta-trgovina ,
Ekomot sp… (idejne zasnove že izdelane) - ob državni cesti oz. lokalni cesti.
6. Sanacija sadjarske sobe na Banovi domačiji po že izdelanem popisu del in ponudbah.
Ocenjena vrednost cca 6.000,00eur ( popis del je že pripravljen – Gajič Kristjan) .
7. Nadaljevanje urejanja zbirke orodij (konzervacija orodij izvedena s strani Posavskega
muzeja Brežice v letu 2017 ).

DEČNO SELO
1. Izdelava projekta in pločnika za vas Dečno selo ob RC III 676/2204 - od stan. hiše Lipej
Dečno selo 37 do odcepa JP 526311 za Mali Vrh vključno z odvodnjavanjem meteorne
vode iz JP 526311 in bližnjih hribov ( Planina ). NUJNO!
2. Ureditev avtobusnega postajališča ob RC III 676/2204 na meji s KS Artiče in KS Globoko
v Dečnem selu.
3. Ustrezna ureditev avtobusnega postajališča ob RC pri bivši trgovini Bibič v Dečnem selu.
DOLENJA VAS PRI ARTIČAH
1. Pričeti z aktivnostmi ( dogovori z občino Krško ) za celovito prenovo LC 191271 od uvoza
v Dol.vas pri Artičah proti Čelam-že izdelan celoten grob popis - g. Aleš Vodeb sp z okvirno
vrednostjo projekta 600.000 eur . Ureditev izvoza iz LC 19127 na državno cesto R1 220,
zamenjava ogledala in rekonstrukcija priključka zaradi boljše preglednosti in varnosti v
prometu - v sklopu projekta celovite obnove te LC191271. Predlagamo skupen projekt
občine Brežice in občine Krško ter pridobitev evropskih sredstev.
2. Celovita obnova JP 526471 v Dolenji vasi pri Artičah razširitev in preplastitev
razširitvenega dela od križišča z LC 191271 do križišča z JP 526481 in JP526472 in
namestitev javne razsvetljave ob 526471 (cca 5 luči) – sofinanciranje KS cca 26.000 eur.
GLOGOV BROD
1. Zamenjava dveh avtobusnih postajališč v Glogovem Brodu ob LC 024661-NUJNO!
SPODNJA POHANCA
1. Celovita obnova krožišča na republiški cesti v Spodnji Pohanci - popolnoma uničeno
vozišče in obrobe krožišča - NUJNO-NEVARNO ZA PROMET ter nujna sanacija problema
odvodnjavanja meteorne vode iz tega krožišča-meteorna voda iz krožišča zaliva kleti
sosednjih hiš.
2. Izdelava projekta za obnovo RC R1220/1334 - od krožišča v Sp. Pohanci vse do
železniškega prehoda Šentlenart, skupaj z izdelavo pločnika in kolesarske steze ter
postavitev JR na določenih odsekih.
TREBEŽ
1. Ureditev brežine ob LC 024671 v Trebežu - nasproti stanovanjske hiše Cerjak-že poslan
dopis na občino.
2. V kraju Trebež ureditev izvoza iz LC024671 in JP 526371 na R1 220 – vdiranje terena,
velika nepreglednost in nevarnost vključevanja v promet iz omenjene LC in JP na RC-že
poslan dopis na Občino.

3. Odvajanje odpadnih in meteornih vod v kraju Trebež - od stanovanjske hiše Ribič do
kmetije Črpič in dalje.
ZGORNJI OBREŽ
1. Ureditev prepustov meteorne vode v Zg. Obrežu ob LC 024571 in 024681 – ob celotnih
lokalnih cestah - nadaljevanje sanacije.
2. V sodelovanju z direkcijo za vodo, občino in KS čiščenje potoka Močnik i n Volčjak
zaradi poplavljanja obdelovalnih površin in objektov.
ARNOVO SELO
1. Pričeti z aktivnostmi za obnovo JP 526522 proti lovski koči v Arnovem selu in saniranje
plazu ob tej cesti ter odvodnjavanje meteorne vode.
2. Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v Arnovem selu iz JP 526521 in 526522 na LC
024461 oziroma nadalje po JP 526501 – v l. 2018 rešeno le delno .
Prosimo, da občina prouči predloge del KS Artiče za NRP za leto 2019 in dela, ki jih ocenjuje za
možno izvedljiva v letu 2019 vključi v občinski proračun za leto 2019. Zgoraj navedena dela, ki
jih bo lahko izvršila v okvirjih vzdrževalnih del pa vključi v svoj plan vzdrževalnih del. Za dela,
ki jih je potrebno vršiti ob ali na Republiških cestah pa za to obvesti pristojne organe.
Ps. KS je izdelala tudi dolgoročni plan predlogov,pobud in investicij za KS Artiče, ki je sestavni
del zapisnika 17. seje sveta KS, z dne 13.11.2019 objavljen na spletni strani KS Artiče.
SPLOŠNA PRIPOROČILA, KI SMO JIH SPREJELI NA 17. REDNI SEJI SVETA KS 13.11.2018:
1. Občina mora nujno vključiti v svoje programe obnove javnih poti, saj Krajevne
skupnosti prejemajo finančna sredstva le za zimsko in letno vzdrževanje teh poti ter
skupaj s KS na osnovi skupnih ogledov na terenu izdelati dolgoročni terminski plan
celovite obnove JP po KS.
2. Skupna pripomba, za katero ve občina in je navedena tudi v programu župana, se
nanaša na nezadovoljstvo vseh udeležencev v prometu zaradi vse pogostejših in
vsakodnevnih zastojev ( čakanje na železniškem prehodu tudi od 10 do 15 minut) tako
v Brezini kot Šentlenartu. Rešitev je potrebno iskati ali s podvozom - Brezina ali
nadvozom in to pod nujno. Sedaj, v slučajih primerov prevozov nujne pomoči, lahko to
pomeni za nekoga tudi smrt. S strani občine je bilo v preteklosti že javno obljubljeno
,da bo ta projekt realiziran do leta 2010.
Pripravila: Simona Mlakar
Anton Gajšek lr
Predsednik sveta KS Artič

