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                                              Z A P I S N I K                  

11. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila 26.9.2012, s pričetkom ob 18.40  uri v sejni 

sobi Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Renata Slak,Uroš Predanič in 

Janez Kastelic 

Predstavniki občinskega sveta se seje niso udeležili. 

Seje se nista udeležila: 

Ivan Kostevc in Bernardka Ogorevc.  

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse 

prisotne in ugotovil sklepčnost seje.  

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS, da je seja sklepčna in 

da se lahko nadaljuje z delom.  

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 23.05.2012  
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 23.05.2012 do 26.09.2012 ter o 

izvrševanju sklepov 10. seje  sveta KS  
4. Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS do 26.09.2012 v 

skladu s planom del za leto 2012  
5. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 26.09.2012  ( seznanitev s 

planom prihodkov in odhodkov do konca leta 2012)  
6. Seznanitev s predlogom poročila nadzornega odbora Občine Brežice 

št.406-2/2012-1, z dne 06.09.2012 o opravljenem nadzoru finančnega in 
materialnega poslovanja v Krajevni skupnosti Artiče za leto 2011 

7. Obravnava in sprejem sklepa sveta KS do pogodbe o neodplačanem 
prenosu nepremičnine parc. št.134/1 k.o.Zgornji Obrež v javno korist. 

8. Informacija o poteku mediacije glede Banove domačije in stališče sveta 
KS o nadaljevanju postopka pred sodiščem (spoštovanje določil 
obstoječe najemne pogodbe za Banovo domačijo in ponoven poziv novi 
najemodajalki g. Renati Hribar o sklenitvi aneksa k obstoječi pogodbi 
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zaradi novonastalih razmer glede lastništva ter skupno natančnejše 
definiranje dejavnosti na Banovi domačiji v skladu z vizijo razvoja 
dejavnosti izdelano 14.03.2011). Izvajanje 4.člena najemne pogodbe z dne 
10.06.1999.     

9. Poročilo o izdelani maketi prenove Prosvetnega doma Artiče in nadaljnji 
postopki realizacije prenove.  

10. Lokacija ekološkega otoka v kraju Trebež in Glogov Brod 
11. Poročilo in potrditev donacij za Artiške novice do 26.09.2012 
12. Razno –informacije o: 
 obvestilo o delu v KS Artiče preko Centra za socialno delo Občine Brežice, 
 druga razgrnitev prostorskega načrta v prostorih Prosvetnega doma v Artičah, 
 zimsko čiščenje javnih poti v sezoni 2012-2013, 
 podpis pogodbe o upravljanju vodovoda v kraju Artiče, 
 priprava podatkov članov sveta KS o potrebnih delih za leto 2013, 
 vmesno poročilo o izvršenih delih Občine Brežice v KS Artiče v skladu z   

             občinskim proračunom za leto 2012, 
 seznanitev z dejavnostmi v Prosvetnem domu Artiče do konca leta 2012 

          13. Vprašanja in pobude      

                                                                 Ad. 1 

                        Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

                                                   UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih 6 članov sveta KS Artiče od skupno 8 

članov, da smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s 

predloženim dnevnim redom 11. redne seje sveta KS. 

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

                                                                  Ad. 2 

 Potrditev zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 23.5.2012. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 10. redne seje sveta 

KS, z dne 23.5.2012 s prilogami. Na predlog zapisnika ni bilo pripomb, zato ga vsi 

prisotni potrdijo. 

        

                                                 UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet potrjuje zapisnik 10. redne seje sveta KS Artiče v povzeti obliki.  Zapisnik 10. 

redne se objavi na internetni strani KS Artiče – pod Javne objave.  

 

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.3 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 23.5.2012 do 26.9.2012 ter o 
izvrševanju sklepov 10. seje KS  
 
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki jih je izvajal  v 

zgoraj omenjenem obdobju:  

 aktivnosti v zvezi s pripravo vmesnega finančnega plana prihodkov in odhodkov 

do konca leta 2012, 

 realizacija del iz plana KS za leto 2012,   

 aktivnosti z odvetniško pisarno Adama Molana Krško v zadevi Banova domačija 

(BD) – mediacija, 

 aktivnosti v zvezi z urejanjem spletne strani KS Artiče, 

  v sodelovanju s tajnico KS - izvedba in sodelovanje pri vodenih ogledih na BD, 

 aktivnosti v zvezi z izvajanjem del v okviru CSD Brežice, 

 dogovori z izvajalci del in spremljanje del po vaseh –vzdrževanje javnih poti, 

 aktivnosti v zvezi s pripravo opisov del za iskanje ponudb za dela, ki so večjih 

vrednosti, 

 dogovori z Občino Brežice in z izvajalci del ter ogledi na terenu v zvezi s 

postavitvijo ekoloških otokov po vaseh (Glogov Brod, Trebež, Artiče, Arnovo 

selo, Dolenja vas pri Artičah), 

 aktivnosti v zvezi s pridobitvijo sredstev – donatorske pogodbe za Artiške novice, 

 aktivnosti v zvezi z dolgoročnim načrtnim urejanjem okolice Prosvetnega doma 

(PD) in načrtovanjem obnove PD - sestanki v zvezi z izdelavo makete prenove, 

 priprava člankov za AN in fotografiranje dogodkov v KS Artiče, 

 redno tekoče spremljanje dela tajništva in podpisovanje listin,  

 priprava gradiva za 11. sejo sveta KS, 

 udeležba sestanka na Občini Brežice v zvezi z izvajanjem pokopališke in 

pogrebne dejavnosti,udeležba na sestanku v zvezi z OPN, drugo, 

 sodelovanje z RK – obiski starostnikov, 

 drugo ( dela za tekoče funkcioniranje KS ).   

Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 23.5..2012. 

Ad.4 Izvedena so bila dela po planu in izdane naročilnice. 

REALIZIRANO 

Ad.6 REALIZIRANO 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 23.5.2012 do 

26.9.2012 in poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 

23.5.2012  

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

Ad.4 

Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS do 26.09.2012 v skladu s 
planom del za leto 2012.  
  
Predsednik sveta KS prisotnim predstavi vsa dela, ki so se izvajala od 23.5.2012 do 
26.9. 2012 kot je bilo določeno s planom del za leto 2012 in druga vzdrževalna dela, ki 
so bila nujno potrebna : 
 

 izdelava podaljška LC024472 na parc. št. 715/3 - javno dobro – pot v Artičah 
na odseku od stanovanjske hiše Fuks Ivan – Preskar Stane do stanovanjske 
hiše Andrejaš (omogočen dostop po zemljišču javnega dobra do petih 
novoizgrajenih hiš s financiranjem KS, krajanov in Občine Brežice – 
potrebno bo izvesti še kategorizacijo tega dela ceste, ki poteka po javnem 
dobru),  

 čiščenje jarka ob JP526473 v dolžini 100m v Dolenji vasi pri Artičah, 
 nabava barv za vzdrževanje lesenega mostička na potoku Močnik, zaščito 

so izvedli krajani sami ( glej fotografije na internetni strani KS Artiče pod dela 
v letu 2012), 

 izdelava kamnite obloge na brežini pokopališča Artiče ob JP 526221 ( nujno 
potrebna dela zaradi plazenja zemlje, pridobitev vseh soglasij in gradbeno 
dovoljenje - dela v skladu s planom del za leto 2012),  

 izdelava in montaža ograje na mostu preko potoka Močnik na JP 526421 v 
Zg. Obrežu – ograja je bila nujno potrebna iz varnostnega vidika , 

 gramoziranje, rezanje grebenov, utrjevanje gramoza v Dečnem selu na JP 
526313. ( odsek kip - Cerjak 800m – vsakoletni problem po neurju – urejanje 
zaradi omogočanja dostopa do stanovanjske hiše Mavsar in omogočanja 
koriščenja te JP ostalim uporabnikom ), 

 razširitev javne poti št. 5262221 pod pokopališčem Artiče do škarpe - 
dokončna ureditev tega zoženega dela cestišča, ki predstavlja drugo 
vstopno cesto v kraj Artiče in ni omogočala srečanja dveh vozil - to cesto 
koristijo prebivalci kraja Glogov Brod, Trebež in vozniki , ki prihajajo v Artiče 
iz smeri Brežice. Prav tako je to šolska pot, ki je zaradi zožitve predstavljala 
nevarnost za šolske otroke, ki se po tej poti redno odpravljajo na sprehode in 
šolarje, ki po tej poti hodijo peš v šolo, 

 vgradnja asfalta in granitnih kock na delu JP 526261 v dolžini 54 m na poti 
proti Banovi domačiji - ta del JP v centru Artič je za prebivalce ob tej poti bil 
vedno problematičen, saj je gramozirana pot povzročala prašnost ob vseh 
večjih prireditvah dolga leta. Ta JP predstavlja dostop do Banove domačije, 
istočasno je to tudi izletniška točka za razne rekreativce, ki prihajajo v Artiče 
z osebnimi vozili po tej poti in se dalje odpravijo peš po sadjarski poti itd.  
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Dela smo uskladili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Novo mesto g. 
Dušanom Strgarjem,   

 obnova oz. premaz spomenika padlim borcem NOB v Artičah z zaščitno 
barvo - nujno potrebna zaščita pred propadanjem tega spomenika v Artičah - 
del finančnih sredstev je prispevalo združenje borcev krajevne organizacije 
Artiče. O načinu zaščite smo se posvetovali z direktorjem Forma vive 
Kostanjevica na Krki,  

 obrezovanje vej in čiščenje grmičevja ob JP 526521 in ob JP 527361 v 
Arnovem selu- ta del ob JP več let ni bil očiščen, zato je bil poseg nujno 
potreben, 

 aktivnosti v zvezi z izdelavo vitrine za avlo v Prosvetnem domu Artiče – 
zaradi ohranitve in urejenosti določenih predmetov in listin, ki jih želimo 
ohraniti  za sedaj in za bodoče rodove smo pristopili k izdelavi vitrine, ki jo 
bomo postavili v avlo Prosvetnega doma Artiče , 

 sodelovanje z Občino Brežice pri iskanju lokacij za ekološke otoke v KS 
Artiče in priprava ograjenih prostorov za postavitev posod za ločeno zbiranje 
odpadkov, 

 aktivnosti v zvezi z izdelavo makete prenove okolice PD in obnove PD. 
Izdelava popisa nujno potrebnih obnovitvenih del na objektu PD in v zvezi s 
to problematiko sestanek s predstavniki Občine na samem objektu zaradi 
sanacije določenih nujnih obnovitvenih del (maketa je bila sofinancirana s 
strani KS Artiče, Turističnega društva Artiče in KUD Artiče ), 

 predstavitev OPN (občinskega prostorskega načrta ) v Prosvetnem domu 
Artiče za krajane več krajevnih skupnosti Občine Brežice,     

 organiziranje tekočih vzdrževalnih del (redne košnje na Banovi domačiji, 
pred Prosvetnim domom, košnja pokopališča in zatiranje plevela, 
obrezovanje cipres in grmičevja na pokopališču, redno pometanje cest, 
pobiranje smeti, vzdrževanje prostorov Prosvetnega doma, logistične 
podpore prireditvam, itd ). 

 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrdi poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS v obdobju od 

23.5.2012 do 26.9.2012.  

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

Ad.5 

Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 26.9.2012. ( seznanitev s planom 

prihodkov in odhodkov do konca l. 2012).  

Lastna in nakazana proračunska sredstva na TRR: 

            ( v obdobju od 1.1.2012 – 26.9..2012)    

59.842,80 € 

Plačane obveznosti iz naslova opravljenih del in delovanja: 49.281,47 € 
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Stanje na računu na dan 26.9.2012:  10.561,33 € 

 

Predsednik je pojasnil, da Krajevna skupnost od 04.10.2010, ko je prevzel vodenje 

Krajevne skupnosti, ne posluje z gotovino. Vse finančne transakcije potekajo preko 

elektronskega bančništva - to je računalniške aplikacije UJP - net Ministrstva za finance 

Republike Slovenije. Vsako transakcijo odobri predsednik sveta KS s podpisom na 

računu in je praktično izvedljiva le, ko jo v elektronski obliki podpišeta dva (tajnik KS in 

predsednik sveta KS). V vse finančne transakcije KS Artiče ima vsakodnevni vpogled 

tudi Občina Brežice.  

Do konca leta je potrebno pridobiti še na prihodkovni strani sredstva s strani Občine 

(delovanje, interventna sredstva, vzdrževanje cest), donacije od Artiških novic, sredstva 

od vzdrževanja pokopališča in druga sredstva v skladu s planom prihodkov za leto 

2012. Odhodki in prihodki so planirani v višini, ki bodo zagotovili uravnotežen proračun 

KS brez primanjklaja.   

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS je seznanjen s finančnim poslovanjem KS in potrjuje vmesno poročilo o 

finančnem stanju na dan 26.09.2012. 

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

Ad.6 

Seznanitev s predlogom poročila nadzornega odbora Občine Brežice št.406 
2/2012-1, z dne 06.09.2012 o opravljenem nadzoru finančnega in materialnega 
poslovanja v Krajevni skupnosti Artiče za leto 2011. 
 
V tajništvo KS Artiče smo dne 7.09.2012 prejeli predlog poročila o opravljenem nadzoru 
finančnega in materialnega poslovanja KS Artiče zaleto 2011, št. dopisa 406-2/2012-1. 
Predlog zapisnika nadzornega odbora Občine Brežice smo poslali vsem članom sveta 
KS po elektronski pošti.  

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Člani sveta KS se z vsebino zapisnika strinjajo in nanj nimajo pripomb.  
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad.7 

Obravnava in sprejem sklepa sveta KS o pogodbi o neodplačnem prenosu 
nepremičnine parc. št.134/1 k.o.Zgornji Obrež v javno korist. 
 
V Zg. Obrežu krajani že vrsto let koristijo travnik, ki se nahaja ob avtobusnem 
postajališču, v zemljiški knjigi vpisan pod  parc. št. 134/1, k.o.1280-Zg. Obrež, travnik v 
izmeri 1113 m2. Travnik dejansko služi kot igrišče in prireditveni prostor krajanov Zg. 
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Obreža, na katerem pa se nahaja že prej omenjeno avtobusno postajališče in 
transformatorska postaja. Krajani vse omenjeno že vrsto let vzgledno vzdržujejo. 
Lastnik nepremičnine je g. Ostrelič Milan, s stalnim prebivališčem Pesje 6, Krško. 
Gospod se je odločil, da omenjeno zemljišče podari krajanom Zg. Obreža, zato je 
Občina Brežice pripravila osnutek neodplačne pogodbe med g. Ostrelič Milanom in KS 
Artiče, kot pravno osebo in predstavnikom krajanov Zg. Obreža. Za sklenitev pogodbe o 
neodplačni pridobitvi nepremičnine s parc. št. 134/1 k.o. Zg. Obrež je KS Artiče pridobila 
pisno soglasje župana Občine Brežice št.7113-42/2012, z dne 13.09.2012.     

                                      

                                          UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet KS Artiče sprejema v trajno last nepremičnino v skladu z osnutkom 

neodplačne pogodbe, ki ga je pripravila Občina Brežice s pripombo, da se v 

pogodbi doda člen z vsebino prepovedi odtujitve zemljišča s parc. št. 134/1 k.o. 

Zgornji Obrež za dobo 50 let. Zemljišče - prostor lahko služi krajanom Zg. Obreža 

in KS samo kot prireditveni prostor, za športne in druge rekreacijske dejavnosti, 

dolžni pa so ga redno brezplačno vzdrževati kot doslej. Preveri se naj ali je možna 

plomba v zemljiško knjigo na omenjeno parcelno številko glede odtujitve. 

 

  

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

 

  

                                                               Ad.8     

 

Informacija o poteku mediacije glede Banove domačije in stališče sveta KS o 
nadaljevanju postopka pred sodiščem (spoštovanje določil obstoječe najemne 
pogodbe za Banovo domačijo in ponoven poziv novi najemodajalki g. Renati 
Hribar  o sklenitvi aneksa k obstoječi pogodbi zaradi novonastalih razmer glede 
lastništva ter skupno natančnejše definiranje dejavnosti na Banovi domačiji v 
skladu z vizijo razvoja dejavnosti izdelano 14.03.2011). Izvajanje 4.člena najemne 
pogodbe z dne 10.06.1999.     
      

Predsednik sveta KS je vse prisotne ponovno podrobno seznanil z vsebino najemne 
pogodbe za Banovo domačijo, ki je bila s tedanjo lastnico Ban Marijo sklenjena dne 
10.06.1999 in ki je pravno veljavna. Nova lastnica g. Renata Hribar je posredovala 
pripombe na najemno pogodbo ter zahtevala novo najemno pogodbo v letu 2010, pred 
nastopom sedajnega sveta KS Artiče. Po vložitvi tožbe proti KS Artiče s strani g. Renate 
Hribar je sodišče ponudilo postopek mediacije, s katerim se je strinjal svet KS Artiče kot 
tudi g.Hribarjeva. Mediacija je potekala v zvezi z nakupom Banove domačije. Občina 
Brežice je pripravila uradno cenitev. Predsednik sveta ja na postopku mediacije 
sodeloval trikrat. V postopku mediacije ni prišlo do sporazumne rešitve, zato se je 
postopek mediacije prekinil, zadeva se je vrnila v reševanje na sodišče. Po umiku 
soglasja za nadaljevanje mediacije je g. Hribarjeva izvajanje dejavnosti na Banovi 
domačiji zaostrila. Predsednik pove, da se bo o nadaljnjih postopkih posvetoval z 
odvetniško pisarno Adama Molana Krško, ki zastopa KS Artiče o tej zadevi. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Svet KS Artiče sprejme sklep, da se predsednik KS o gornjem posvetuje z 
odvetniško pisarno Adama Molana in ravnamo v skladu s pridobljenim pravnim 
mnenjem. 

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

 
                                                                 Ad. 9 
Poročilo o izdelani maketi prenove Prosvetnega doma Artiče in nadaljnji postopki 
realizacije prenove.  
Predsednik sveta KS pove, da nas je Občina Brežice na sestanku predstavnikov 
občinske uprave v lanskem letu opozorila, da prenovo Prosvetnega doma, ki smo ga 
izpostavili kot prioriteto v našem mandatu, ni mogoče realizirati brez projekta. Odločili 
smo se, da izdelamo maketo o prenovi Prosvetnega doma in njegove okolice in na ta 
način občini in krajanom predstavimo našo vizijo prenove. S strani Občine bo izdelan 
plan prioritete nujnih vzdrževalnih del, projekt prenove pa je odvisen od nadalnjega 
finančnega stanja v državi. Predsednik sveta KS pove, da bo maketa predstavljena 
krajanom v avli Prosvetnega doma, kjer bo možen ogled in vpisovanje pripomb. Prav 
tako bomo okolico PD urejali z usmeritvami izdelane makete. Zadevo bomo obravnavali 
na komisiji za urejanje okolja v KS. 
 
                                                      UGOTOVITVENI SKLEP  
 
Svet KS sprejme sklep, da se z vsemi zgoraj navedenimi aktivnostmi v zvezi s 
prenovo Prosvetnega doma Artiče nadaljuje. 
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

                                                                Ad.10 

Lokacija ekološkega otoka v kraju Trebež in Glogov Brod. 

Predsednik sveta KS pove, da je za vas Trebež lokacija ekološkega otoka predvidena 
na parc. štev. 711/5 – javno dobro, ko. Artiče ( v trikotniku na stičišču parc. štev. štev. 
711/5 - k.o. 1279 Artiče in parc. štev.788/35 k.o. 1281 Šentlenart). Prostor smo si 
skupaj ogledali s predstavnikom Občine Brežice, članom sveta za kraj Trebež in z 
najbližnjimi krajani ter ga določili za primernega.  

 Prostor se ogradi z mrežo, ki se nahaja v KS, potrebno pa je tudi pripraviti primerno 
podlago. Z naštetimi aktivnostmi se prične že naslednji teden po izdani naročilnici za 
predvidena dela.  
Z lokacijo ekološkega otoka v vasi Glogov Brod so še vedno težave, saj predstavnik 
vasi g. Kastelic Janez s krajani nikakor ne more uskladiti lokacij. Pove, da se ljudje 
postavitvi ekoloških otokov na njihovih parcelah v večji meri izogibajo.  
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                                                 UGOTOVITVENI SKLEP  
 
Potrdi se lokacija ekološkega otoka za kraj Trebež. Nadaljuje se iskanje lokacije 
eko otoka za kraj Glogov Brod. 
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
                                                                  Ad.11  

Poročilo in potrditev donacij za Artiške novice do 26.09.2012 
Predsednik sveta KS na vse prisotne apelira, da se kolikor je možno pomaga pri iskanju 

donatorjev za Artiške novice, saj kot vemo, je tiskanje teh pogojeno s pridobljenimi 

sredstvi.   

V prejšnji številki Artiških novic smo objavili obvestilo o 1. javni razgrnitvi OPN Občine 

Brežice, za kar smo se dogovarjali z Občino. Tudi v tej številki, ki prihaja v mesecu 

oktobru, nameravamo objaviti obvestilo o 2. javni razgrnitvi OPN. Z Občino se 

dogovarjamo, da prispevajo delež za objavo obvestila. Predsednik sveta predstavi 

donatorje za oktobrsko številko in vse prisotne seznani z višino pridobljenih sredstev za 

Artiške novice, ki smo jih izdali v letošnjem letu.  

 

                                                 UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS Artiče se z načinom pridobivanja sredstev za Artiške novice strinja in ga 

podpira. Z Občino se kontaktira o donaciji oziroma izstavitvi računa za objavo 

obvestila v AN. 

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

                                                                 Ad.12  

                                                      Razno – informacije o: 

 obvestilo o delu v KS Artiče preko Centra za socialno delo Občine Brežice, 
 druga razgrnitev prostorskega načrta v prostorih Prosvetnega doma v Artičah, 
 zimsko čiščenje javnih poti v sezoni 2012-2013, 
 podpis pogodbe o upravljanju vodovoda v kraju Artiče, 
 priprava podatkov članov sveta KS o potrebnih delih za leto 2013, 
 vmesno poročilo o izvršenih delih Občine Brežice v KS Artiče v skladu z   občinskim        
proračunom za leto 2012 
 seznanitev z dejavnostmi v Prosvetnem domu Artiče do konca leta 2012. 
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 Obvestilo o delu v KS Artiče preko Centra za socialno delo Občine Brežice. 

Predsednik sveta KS vsem prisotnim na kratko predstavi vrsto del, ki se s kandidatom 

izvajajo v okviru CSD Brežice. Kandidat Bojan Šinkovec, ki je na opravljanju del v korist 

lokalne skupnosti,  mora opraviti 297ur dela, od tega jih je do sedaj opravil 237,5 ure.         

Dela se opravljajo po različnih lokacijah v Artičah ( pokopališče, Banova domačija, 

Prosvetni dom, javne poti v Artičah, itd). Koncem meseca oktobra nameravamo 

nadaljevati s sodelovanjem s CSD Brežice in skleniti novo pogodbo s kandidatom, ki ga 

izberemo skupaj s CSD po opravljenem razgovoru. 

 Druga razgrnitev prostorskega načrta v prostorih Prosvetnega doma v 

Artičah. 

Ker je OPN povsem nov prostorski akt, in ker ima ta akt velike posledice na možnosti 

gradnje in razpolaganja z nepremičninami, občina Brežice poziva vse Krajevne 

skupnosti, da krajane obvestimo o javni razgrnitvi. 

V prvi javni razgrnitvi so občani podajali pripombe na razgrnjen dokument, katere smo 

pripravljali tudi v naši krajevni skupnosti in jih po končani 1. javni razgrnitvi oddali na 

Občino. Tudi pri 2. javni razgrnitvi OPN je oddajanje pripomb na enak način možen v 

prostorih tajništva v Prosvetnem domu Artiče. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 

OPN in okoljskega poročila – druga javna razgrnitev bo trajala od 20.09.2012 do 

20.10.2012. 

 Zimsko čiščenje javnih poti v sezoni 2012-2013. 

Za zimsko čiščenje javnih poti v KS Artiče za leto 2012-2013 smo telefonsko iskali 

ponudbe od redkih izvajalcev te storitve. Člane seznanimo, da predlagamo izvajanje 

zimskega čiščenja JP za sezono 2012 in 2013 zaradi specifičnosti dela, poznavanja JP, 

izvajalcu Kunej Karlu s.p. Omenjeni izvajalec izvaja čiščenje javnih poti v zimskem času 

po krajevni skupnosti Artiče že vrsto let in smo z njegovim delom zadovoljni. Omeniti je 

potrebno, da izvajalcev zimskega čiščenja po krajevnih poteh ni veliko na razpolago, 

zato je včasih delovanje Kunej Karla s.p. oteženo, saj opravlja čiščenje po številnih 

cestah. Prisotni člani se strinjajo z oddajo del g. Kunej Karlu. Poišče se pisna ponudba 

in sklene pogodba.  

 Podpis pogodbe o upravljanju vodovoda v kraju Artiče. 
 
Za upravljanje vodovoda v KS Artiče je zadolžen Krajevni vodovodni odbor Artiče, ki 
deluje popolnoma samostojno. Vzdrževanje in financiranje je neodvisno od KS 
Artiče. Ponovno se  obvesti Občino Brežice, da posreduje pisno soglasje KS Artiče 
za podpis pogodbe o upravljanju vodovoda Artiče. 
 
 Priprava podatkov članov sveta KS o potrebnih delih za leto 2013. 

 
Predsednik sveta KS vse prisotne seznani, da vsak član sveta za svoj kraj pripravi plan 
potrebnih del, ki bi jih bilo potrebno izvesti po vaseh v letu 2013. Predvidena dela naj se 
smiselno, pravočasno in temeljito pripravijo upoštevajoč finančne zmožnosti KS. 
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Podatke je potrebno v pisni obliki dostaviti na sedež KS do 10.12.2012 ali po elektronski 
pošti.  
 

 Vmesno poročilo o izvršenih delih Občine Brežice v KS Artiče v skladu z 
občinskim proračunom za leto 2012 

 
Predsedujoči pove, da so v skladu z načrtom razvojnih programov za leto 2012, bila 
predvidena za KS Artiče z občinskim proračunom za leto 2012 naslednja dela: 

 Obnova dela LC 024471 Artiče – Volčje - realizirano 

 Izgradnja AP postajališč v Arnovem selu- dela so v pripravi  

 Male komunalne čistilne naprave – še ni realizirano   

 Namestitev varnostne ograje na na LC Glogov Brod - realizirano 
 

 Seznanitev z dejavnostmi v Prosvetnem domu Artiče do konca leta 2012. 
 
V PD domu Artiče so do konca leta 2012 načrtovane prireditve. Največ prireditev bo 
izvedlo domače kulturno društvo, ki zajema več sekcij. Najbolj dejavne sekcije, ki se v 
našem hramu kulture večkrat predstavljajo so šola, folkloristi, tamburaši, ljudski pevci, 
Karitas itd. Folkloristi in tamburaši v Prosvetnem domu tedensko izvajajo vaje.  
 
 
                                                                Ad.13 
 
                                                 Vprašanja in pobude   
  
 
Vprašanj in pobud s strani prisotnih ni bilo. 
 
 
    
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

Artiče, 26.9.2012                

                                                                                       Predsednik sveta  KS  Artiče                                                                                                                                                                                   

                                                                                                   Anton Gajšek  lr 

 


