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 Artiče, 7. 10. 2019 

Štev. dok: 82-O-1/2019 

Z A P I S N I K           

     

6. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 7. 10. 2019, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi 

Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Uroš Predanič, Aleš Kukovica, Darja Germšek Predanič, Nataša Sagernik, Jernej Andrejaš in 

Ksenija Satler 

Svojo prisotnost je opravičil: Franc Zorko.  

Odsoten: Robert Žerjav  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse 

prisotne in ugotovila sklepčnost seje. 

                                                      Ad. 1 

                        Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) 

članov, da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom. 

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 zapisnika 5.redne seje sveta KS Artiče, z dne 3. 6. 2019 in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje. 
3. Vmesno poročilo o finančnem stanju na računu, na dan 7. 10. 2019. 
4. Dogovor o odprtih aktivnostih za leto 2019 ( podlaga zapisnik sestanka z občino) 
5. Razno. 
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        UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoča ugotavlja, da je prisotnih šest (6) 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.  

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

                                                                                   Ad. 2 

 Potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Artiče, z dne 3. 6. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov 
te seje. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 5.redne seje, z dne 3. 6. 

2019. Pred potrditvijo zapisnika so člani sveta pregledali točke o izvršitvi sklepov te seje. 

Ugotovljeno je, kot sledi:  

Ad.5 – izvršen.  

Predstavnika sveta Nataša Sagernik in Jernej Andrejaš sta se udeležila sestanka z županom na 

katerem je bilo s strani župana pojasnjeno sledeče:  

- Artiče so v planu za projektiranje kanalizacijskega sistema, vendar v dolgoročnem. Ta 

postavka bo bolj podrobno opredeljena tako časovno kot lokacijsko v proračunu za leto 

2020.  

- Glede odvodnjavanja v  Arnovem selu pri hišah Barbič in Ferlin je župan je izrazil 

pripravljenost, da se občina aktivno vključi v reševanje tega problema, preden bo prišlo 

do ponovnega izliva meteornih vod.  

- V letošnjem letu se pripravi projektna dokumentacije za  izdelavo pločnika v Dečnem 

selu.  

- Postavijo se dve novi AP v Glogovem Brodu. 

Prav tako je bila tema razgovora pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart – Spodnja 

Pohanca in aktivnosti v zvezi z Banovo domačijo.   

 

Na predlog zapisnika prisotni niso imeli pripomb, zato predsednica predlaga potrditev zapisnika 

5. redne seje.  

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik 5. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te 

seje. Zapisnik 5. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.  

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 
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Ad.3 
Vmesno poročilo o finančnem stanju na računu, na dan 7. 10. 2019. 

 
Kratko poročilo glede stanja in porabe sredstev iz TRR poda Simona Mlakar, kot sledi:  

 
 V DOBRO 

 
- Prejeli 10 dvanajstin po 1.452,99                                            14.529,90 
- Prejeli sredstva za vzdrževanja cest                                          5.384,48   
- Prejeli sredstva od grobnin in najemnin MV,PD                    14.061,26  

 (10.440,00 grobnine + 3.621,00 razni najemi ) 
 

           SKUPAJ V DOBRO                                                                      33.975,64  
 
         V BREME 

              
 Plačilo obveznosti po prejetih računih                               27.501,77                                                         

 
 

STANJE NA TRR  NA DAN 7.10.2019                                    5.938,90 

 
Do konca leta bo KS  prejela  še dve dvanajstin v znesku 2.905,98 eur in sredstva za 
vzdrževanje javnih poti na podlagi računov. 
 
UGOTOVITEV:  
Prisotni so seznanjeni s porabo sredstev in stanjem na računu, na dan 7. 10. 2019. 
Svet KS ni sprejel sklepa, ker gre zgolj za seznanitev. 

 
 
 

Ad.4 
Dogovor o odprtih aktivnostih za leto 2019 ( podlaga zapisnik sestanka z občino) 

 
1. Izredni dogodki ( meteorne vode, neurja ......) – kontaktna oseba David Flajnik. 

S prisotnimi člani sveta je dogovorjeno, da se v sodelovanju s strokovnimi službami občine 

(David Flajnik) v okviru PP 00514 - Obnova LC Sp. Pohanca - Zg. Pohanca - 20.000 € izvedejo 

nujna dela na tej lokalni cesti, kot npr. postavitev grbin pred avtobusnim postajališčem pri hiši 

Cerjak in razširitev bankin na delu ceste od uvoza na javno pot do avtobusnega postajališča.   

V sodelovanju s strokovno službo občine  - OKIGJS je potrebno rešiti odvodnjavanja v  Arnovem 

selu pri hišah Barbič in Ferlin.   

 Odg. Osebe: Uroš Predanič, David Flajnik, Rok: do konca leta 2019 
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2. Projekt kanalizacije za KS Artiče se prestavi v proračun za leti 2020-2021 kjer bodo faze, 

lokacije in dolžine bolj natančno opredeljene v proračunu.  

             Odg. Oseba: Urška Klenovšek     Rok: z izdajo predloga proračuna 2020-2021. 

3. Nujno potrebno je poiskati rešitev za odpadne vode iz celih Artič, ki se stekajo pri 

kmetiji Črpič  - cca.200 m od vodnega zajetja. Nataša predlaga, da se to rešuje v 

naslednjem letu  in se k  sodelovanju povabi vaščane Trebeža ter strokovne službe 

OKIGJS, da se najde rešitev do časa, ko bo postavljena kanalizacija.  

4.  Banova Domačija – KS Artiče ima po pogodbi o upravljanju možnost oddati Banovo 

domačijo v najem. Na sestanku z županom je bilo dogovorjeno, da v kolikor KS Artiče 

najde najemnika, ki je pripravljen pripravit dokumentacijo za razpis za evropska 

sredstva, je občina pripravljena kot partner pristopiti k projektu?!( Zapisnik sestanka v 

Artičah s strani občine, ki bi to potrdil do 10.9. še nismo prejeli) 

V okvirih KS Artiče aktivnosti v zvezi z iskanjem najemnika potekajo.   

Odg. Oseba: Suzana Ogorevc,  po pridobitvi najemnika s strani KS Artiče 

5.  Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti naj bi prevzela občina Brežice z junijem 2020, 

razpis za javno naročilo naj bi bil objavljen Novembra 2019. 

Za zimsko vzdrževanje javnih poti v sezoni 2019/ 2020 smo v tajništvu KS pripravili povabila k 

izdaji ponudb za tri zainteresirane ponudnike. Rok za izdajo ponudb je 17.10.2019. Izbere se 

najugodnejši ponudnik. 

Za letno vzdrževanje JP ima KS Artiče do 2022 sklenjeno 4 letno pogodbo. Pred podpisom 

pogodbe  z novim izvajalcem s strani občine, je potrebno obvestiti KS Artiče, da prekine 

pogodbo z obstoječim izvajalcem letnega vzdrževanja.   

Odg. Oseba za obveščanje KS: Flajnik D., Rok: maj 2020 

6.  Vzdrževanje kategoriziranih javnih poti. 

 KS je kategorizirane javne poti dolžna vzdrževati. Za pot pod pokopališčem, je predlog župana, 

da se začne postopek razlastitve zaradi nerealnih pričakovanj in zahtev obstoječe lastnice, z 

ostalimi se poskuša dogovorit odkupno ceno…( 3.26 € njiva, travnik; 10 € dvorišče). Lastnike 

zemljišč po katerih potekajo kategorizirane javne poti je potrebno čimprej pozvati, da Občini 

Brežice podajo predlog za odkup dela zemljišča ali da del zemljišča odstopijo v javno dobro.  

Odg. Oseba za začetek postopka razlastitve:  Nadja Vižentin  Rok: do konca septembra 

Dogovore z ostali lastniki poskuša doseči KS Artiče, zadolžen vsak predstavnik za svojo vas. 
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7.  Izgradnja vrtca 

Dogovorjeno je, da je predstavnik KS Artiče na koordinacijah glede vplivov na okolje  Jernej 

Andrejaš. Občina se obveže, da ga o sestanku obvesti vsaj 3 delovne dni prej, zaradi uskladitve s 

službenimi obveznostmi na email: jernej.andrejas@wibau.si , mobi: 040 204 951  

 Odg. Oseba za obveščanje: Suzana Ogorevc, Rok: tekoče 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Prisotni člani sveta so seznanjeni navedenimi dogovori iz zapisnika s sestanka z županom in 

vodji oddelkov ter se strinjajo, da se dogovorjeno izvaja v okvirih zapisanega .  

 Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

Ad.5 
Razno 

  Kratko poročilo o opravljenih aktivnostih po objektih za katere je vsak zadolžen. 
 

Banova domačija 

Izvedla se je planirana prenova strehe na kmečki hiši in koruznjaku. Občino smo obveščali, da 

je po opozorilu krovca, neprimerno nameščen strelovod na strehi, saj tam prihaja do 

zamakanja z staranjem strehe. Opozorilo se je navajalo tudi v zapisniku o prevzetih delih.  

Povpraševali smo tudi o možnosti  glede uporabe podstrešja. S strani občine nam je bilo 

pojasnjeno, da podstrešje ni primerno za uporabo, saj omogoča minimalne dodatne 

obremenitve. S strani požarne varnosti in požarne zasnove pa je absolutno neprimerno za 

uporabo saj ni ustreznih evakuacijskih poti. Podstrešje kmečke hiše je predvideno kot 

neizkoriščeno in samo pod takim pogojem je bilo mogoče legalizirati objekt in pridobiti 

uporabno dovoljenje.   

Nataša pove, da se je danes sestala z dvema krajankama Špelo Lupšina in Tjašo Černelič glede 

vključitve v vodenje ogledov in trženje Banove domačije, njun odgovor pričakujemo do 

11.10.2019.  

Prav tako pove, da je bil s strani enega od krajanov v participativni proračun predlagan projekt 

o postavitvi trim steze v tako imenovani »Banovi hosti«.  

 

Pokopališče - MV 

Izvedena je namestitev 4 kos kandelabrov, pristopili smo k obrezovanju in podiranju smrek v 

dogovoru s sosedom Vučanjk Alešem. Dogovorjeno je, da občina v celoti pokriva  stroške 

namestitve ozvočenja in delno sofinancira izdelavo mini kuhinje.  

Nataša predlaga, da se čimprej  izvede sestanek z Bučarjevo in Brencetovo, da nam izrišejo 

idejni projekt za izdelavo ograde okoli pokopališča.   

 

 

 

mailto:jernej.andrejas@wibau.si
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Letno vzdrževanje cest  

Izvedlo se je čiščenje kanalov in odvodnjavanj po vaseh. V Arnovem selu (Mrzlak) se je 

izvedlo zasipanje jarka, ki je že spodjedal cestišče. V globok jarek so se namestile cevi ter 

naredil zasip. Uroš pove, da še vedno ni v celoti rešeno odvodnjavanje iz cestišča. Potrebna 

je še namestitev sifonskih jaškov in čiščenje jarka naprej od Blaževiča.  

V Zg. Obrežu je v teku reševanje meteornih vod iz »Klest«. 

Predanič predlaga, da se pristopi k pridobitvi gradbenega dovoljenja za travnato igrišče in 

kozolec kot enostavni objekt za vas Zgornji Obrež. Investicija bi se izvedla postopoma, po 

polaganju električnih kablov v zemljo. Električni vod trenutno poteka čez igrišče.  

 

Urejanje spletne strani: Izvedla se je osvežitev spletne strani. Društva imajo možnost objave 

fotografij, zaenkrat je najbolj dejavna folklorna skupina. 

 

Projekt mini kartice – Ksenija Satler 

Na povabilo ZPTM je KS  pristopila k projektu. 

Gre predvsem za  predstavitev Banove domačije na način, da ZPTM zagotovi oblikovanje mini 

kartic, 4000 kartic, od tega KS prejme 1000 lastnih, ki jih lahko uporablja kot poslovno vizitko 

ter 3000 kartic, ki gredo v distribucijo k ostalim vključenim v sistem mini kartic. Strošek 

omenjenega je 49 € z DDV. 

 

Druge seznanitve in naloge: 

• Ekološki otok pri Bibiču – Dečno selo je potrebno na zahtevo lastnika zemljišča  

odstraniti iz obstoječe lokacije. Določiti je potrebno novo lokacijo – zadolžen Aleš Kukovica.  

• V naslednjem letu povabiti k oddaji ponudbe zainteresirane izvajalce iz bližnje okolice ( 

kmete…) za košnjo na pokopališču in ostale zelenice ob objektih po centru Artič.  

• Projekt »Knjigobežnica« – pobuda Ksenije Satler, da se v Artičah poišče primeren prostor 

za postavitev hišice, v katerih so shranjene knjige za branje – zadolžena Ksenija Satler. 

• Pristopiti k točni določitvi in urejanju pešpoti proti Brežicam- zadolžen Jernej Andrejaš.  

• Za prihodnje leto pripraviti popise za planirana dela po vaseh v okvirih načrta KS – 

zadolžen vsak za svojo vas. 

 

Zaključek seje ob 22:00 uri. 

Pripravila: Simona Mlakar 

 

                                                                                           Nataša Sagernik l.r. 

                                                                                     Predsednica sveta KS Artiče 


