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                                              Z A P I S N I K                  

14. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 04.06.2013, s pričetkom ob 19.40 uri v 

sejni sobi Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Uroš Predanič, Bernardka Ogorevc in Maša Lilleg-

Senica 

Predstavniki občinskega sveta: Katja Čanžar  

Seje se niso udeležili: 

Ivan Kostevc, Janez Kastelic in Renata Slak, ki so odsotnost opravičili.  

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 je ugotovil, da je prisotnih pet (5) članov sveta KS, da je seja sklepčna in 

da se lahko nadaljuje z delom. 

Predsedujoči predlaga manjši dopolnitvi dnevnega reda in sicer: pod točko 10 se doda 

potrditev spremembe osnovnega žiga KS Artiče, pod točko razno pa obvestilo glede 

priprave plana investicij za leto 2014, ki ga bodo morale Krajevne skupnosti dostaviti 

Občini Brežice. 

 DNEVNI RED: 

1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, 
2. potrditev predloga zapisnika 13. redne seje sveta KS Artiče, z dne 15.02.2013,  
3. poročilo predsednika KS o svojem delu od 15.02.2013 do 04.06.2013 ter o 

izvrševanju sklepov 13. seje sveta KS,  
4. poročilo predsednika sveta v zvezi s tožbo g. Renate Hribar o najemni 

pogodbi za Banovo domačijo, sklenjeno dne 10.06.1999,  
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5. poročilo o opravljenem delu preko CSD Brežice in predlog za sklenitev 
nove podjemne pogodbe za opravljanje najnujnejših del v kraju Artiče, 

6. poročilo o obnovi in asfaltiranju dela JP526221 za OŠ Artiče v smeri proti 
pokopališču in o ostalih opravljenih delih,   

7. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 04.06.2013 in predvidena 
planirana dela glede na finančni plan sredstev do konca leta 2013, 

8. obravnava osnutka Pravilnika o pokopališkem redu, 
9. priprave za zimsko vzdrževanje JP 2013-2014 - iskanje ponudb, 
10. potrditev žiga KS Artiče, 
11. vprašanja in pobude, 
12. razno.  
Informacije: 

 v zvezi z biološkimi čistilnimi napravami,  
 o nadomeščanju predsednika sveta KS v času njegove odsotnosti v 

mesecu juliju,  
 o donaciji sredstev za Artiške novice,  
 o reševanju problema komunalnih odpadkov na pokopališču Artiče, 

 glede priprave plana investicij za leto 2014, ki ga bodo morale Krajevne 

skupnosti dostaviti Občini Brežice. 

 

                                                UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih 5 članov sveta KS Artiče od skupno 8 

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

predloženim dnevnim redom 13. redne seje sveta KS. 

Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

                                                                  Ad. 2 

 Potrditev zapisnika 13. redne seje sveta KS Artiče, z dne 15.02.2013. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 13. redne 

seje sveta KS, z dne 15.02.2013. Na predlog zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, 

zato se zapisnik 13. redne seje potrdi. 

        

                                                 UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet potrjuje zapisnik 13. redne seje sveta KS Artiče. Zapisnik 13. redne se objavi 

na internetni strani KS Artiče – pod »Javne objave«.  

Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad.3 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 15.2.2013 do 4.6.2013 ter o izvrševanju 
sklepov 12. redne seje sveta KS Artiče 
 
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki jih je izvajal v 

zgoraj omenjenem obdobju:           

 tekoča dela v tajništvu ( spremljanje tekočega dela, kontrola in podpisovanje 

računov in drugih listin, podpisovanje računskih paketov v elektronski obliki, 

organizacija dela ), 

  aktivno spremljanje pravilnega izvajanja zimskega pluženja in posipavanja 

javnih poti po KS v skladu z navodili pristojnih služb Občine Brežice, 

 dogovarjanje s krajani Artič, OŠ in župniščem v zvezi z obnovo dela JP 526221 

za šolo v smeri proti pokopališču, operativno organiziranje izvajanja vseh 

potrebnih del, kontrola izvajanja del, pridobivanje potrebne dokumentacije itd., 

 priprava popisov del za določena dela za leto 2013 v zvezi z iskanjem ponudb v 

skladu z navodilom Občine Brežice o ravnanjih naročnika o postopkih naročanja 

št. 430 - 20/2010, z dne 21.12.2010, 

  pomoč pri izvajanju logistične podpore pri izvedbi raznih prireditev v 

Prosvetnem domu Artiče, 

 aktivnosti v zvezi z ažuriranjem spletne strani KS Artiče, 

 aktivnosti v zvezi z izvajanjem del v okviru CSD Brežice, 

 aktivnosti v zvezi z načrtovanimi deli za urejanje okolice pred PD-postavitev 

drogov za zastave, pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, 

 predstavitev projektne naloge in organiziranje sestanka s krajani KS Artiče , 

živečimi ob republiški cesti Trebež-Pohanca dne 05.05.2013, v zvezi s 

predstavitvijo projektne naloge o izgradnji pločnika in cestišča, ki jo je pripravila 

Občina Brežice, ter izdelava ustreznih zapisnikov, 

 dogovori na Občini Brežice v zvezi z izdelavo projekta obnove LC 024472 v 

centru Artič, 

 aktivnosti v zvezi z dolgoročnim načrtnim urejanjem okolice Prosvetnega doma 

(PD) in načrtovanjem obnove PD - dogovori z Občino glede izdelave projekta 

energetske obnove PD,  

 priprava člankov za AN in fotografiranje dogodkov v KS Artiče, 

 priprava vsebine gradiva za 14. sejo sveta KS, 

 drugo ( razne aktivnosti za tekoče funkcioniranje KS ), 

 sodelovanje na občnih zborih društev KS, 

 operativno sodelovanje z Občino glede raznih tem, ki se nanašajo na delovanje 

KS Artiče, 

 sodelovanje z OŠ Artiče. 
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Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje sveta KS Artiče, z dne 12.12.2012. 

 

Ad.2  

REALIZIRANO 

Ad.4 REALIZIRANO 

Ad.5 

 
REALIZIRANO 

Ad.6 REDNO SPREMLJANJE 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 15.2.2013 do 

4.6.2013 in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje sveta KS Artiče, z dne 

15.2.2013.  

Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

Ad.4 

Poročilo predsednika sveta v zvezi s tožbo g. Renate Hribar o najemni pogodbi 
za Banovo domačijo, sklenjeno dne 10.06.1999 
  
Predsedujoči prisotne seznani s potekom dogodkov, ki so se odvijali od začetka 
vročitve tožbe, z dne 28.10.2011 s strani Renate Hribar do današnjega dne. O 
celotnem poteku dogodkov je seznanjena Občina Brežice. Predsedujoči pojasni 
vsebino tožbe:   

 KS Artiče z najetimi nepremičninami ne ravna kot dober gospodar, 

              (odgovor Krajevne skupnosti ( KS ) kot najemnika je, da v danih razmerah ravnamo kot 
dober gospodar, saj redno vzdržujemo objekte v obsegu navedb v najemni pogodbi.), 

 Že dlje časa krši pogodbena določila – saj opravlja dela na nepremičninah 
brez vednosti lastnice, 

(odgovor KS kot najemnika je, da ne kršimo pogodbenih določil, saj na nepremičninah ne         
opravljamo nikakršnih del brez vednosti tožeče stranke), 

 KS Artiče uporablja nepremičnino – parc. št. 946 k.o. Volčje brez dovoljenja 
lastnice, 

(odgovor KS kot najemnika je, da ne uporabjamo parc. št.946 k.o.Volčje, saj ni predmet 
najemne pogodbe – o tej zadevi smo imeli sestanek s. tožečo stranko dne 05.03.2011)  
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 KS Artiče uporablja najete nepremičnine na Banovi domačiji za različna 
družabna srečanja, ki so v nasprotju s sklenjeno pogodbo.  

(odgovor KS kot najemnika je, da ne uporabljamo najetih nepremičnin za različna družabna 

srečanja brez soglasja tožeče stranke - glej seznam dejavnosti. Dne 04.09.2012 nas je 
zaprosilo Tamburaško društvo Artiče, če bi lahko imeli družabno srečanje v petek, dne 
07.09.2012 pred kmečko hišo na Banovi domačiji. Kot do sedaj smo o tem obvestili g. Renato 
Hribar, ki nam je dejala, da po navodilu njenega odvetnika zadeve zaostri in ne dovoli 
nobenih drugih dejavnosti kot tiste, ki so navedene v 2.čl. najemne pogodbe ). O zaostritvi 

zadev smo obvestili člane sveta KS, Občino Brežice in odvetniško pisarno Adam Molan.  

Predsednik sveta KS vsem prisotnim pojasni, da so aktivnosti zaradi tožbe g. 
Renate Hribar na Banovi domačiji usahnile, da ima zaradi tega celotna Krajevna 
skupnost škodo, ki se ne meri samo v denarju ter pojasni potek dosedanjih 
dogodkov: 

Sodišče je odredilo možnost mediacijskih postopkov, katerih se je predsedujoči na 
poziv sodišča udeležil in so se odvijali v naslednjih terminih: 21.3.2012, 16.5.2012, 
18.06.2012. Ker se spor na mediacijskem postopku ni rešil, je sodišče na predlog 
odvetnika KS Artiče mediacijski postopek prekinilo in zadevo vrnilo na razprave na 
sodišču. Prva razprava na sodišču je potekala dne 9.5.2013, naslednja je 
predvidena dne 6.6.2013. 

                                           UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS je s strani predsedujočega s potekom dogodkov glede tožbe Banove 
domačije v celoti seznanjen in se s takim potekom dogodkov strinja.  
  
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi » ZA « in » 0 « glasovi proti. 

Ad.5 

Poročilo o opravljenem delu preko CSD Brežice in predlog za sklenitev nove 
podjemne pogodbe za opravljanje najnujnejših del v kraju Artiče 
 

V letu 2012 je krajevna skupnost s CSD Brežice sklenila dogovor o izvajanju del v 
splošno korist, ki jih je napoteni kandidat moral opravljati. Izbrani kandidat je moral 
opravitii 297 ur dela. V dogovoru s centrom in s predsednikom KS Artiče, ki je dela 
odrejal, je kandidat opravljal predvsem dela, kot so: čiščenje Prosvetnega doma, 
Mrliške vežice, urejanje pokopališča, košnja trave v okolici PD in Banove domačije, 
pometanje cest v Artičah, čiščenje snega, praznjenje košev za smeti in druga 
vzdrževalna dela. Za omenjena dela se je v tajništvu KS vodila natančna evidenca o 
opravljenih delih in urah. Dne 20.05.2013 je kandidat zaključil z opravljanjem tekočih 
del, ki jih je bil v skladu z našim dogovorom dolžan delati. 

S CSD Brežice smo že v mesecu aprilu in maju govorili o možnosti novih 
kandidatov, ki bi zopet lahko opravljali dela v splošno korist v naši KS. Povedali so, 
da trenutno na CSD Brežice ni primernih kandidatov za opravljanje del. 

Predsedujoči pove, da moramo v Krajevni skupnosti, predvsem pa v kraju Artiče, 
kjer upravljamo Prosvetni dom, Mrliško vežico, pokopališče, Banovo domačijo in 
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skrbimo za čistočo v centru Artič, imeti osebo, s katero lahko v omenjenih objektih in 
v centru Artič vzdržujemo red in čistočo skozi vse leto, saj se ti objekti tudi skozi celo 
leto koristijo. Zato predlaga, da se s kandidatom, ki smo ga že spoznali pri izvajanju 
del v splošno korist in je vsa dela opravljal vestno po navodilih KS, sklene podjemna 
pogodba do konca letošnjega leta. Še naprej pa iščemo možnost za izvajanje del 
preko CSD Brežice.   

                                             UGOTOVITVENI SKLEP  

  
Člani sveta KS se strinjajo s predlaganim načinom opravljanja del in potrjujejo 
predlog predsednika sveta glede sklenitve podjemne pogodbe.   
 
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
 
 
                                                         Ad. 6 
 
Poročilo o obnovi in asfaltiranju dela JP526221 za OŠ Artiče v smeri proti 
pokopališču in o ostalih opravljenih delih.   
 
Kategorizirana javna pot št. 526221 - za OŠ Artiče do pokopališča je bila preozka, 
gramozirana, v slabem stanju, potrebna vsakoletnega gramoziranja, po kateri se je 
predvsem zadnja leta začel odvijati vse večji promet z avtomobili. Na tej JP se odvija 
krožni promet predvsem zjutraj, ko starši pripeljejo otroke v šolo ( v jutranjem času 
preko 100 avtomobilov ). Odvijajo se aktivnosti predšolskih in šolskih otrok, je šolska 
pot, ob tej poti se izvajajo novogradnje stanovanjskih hiš itd. Z načrtovanjem 
razširitve in asfaltiranja kategorizirane JP je KS seznanila Občino Brežice že v letu 
2010. Ker obnova te JP ni bila uvrščena v občinski plan del, je KS samostojno vodila 
akcijo obnovitve te poti in jo uvrstila v finančni plan del KS za leto 2013. 
KS Artiče je s komisijo za odpiranje ponudb izbrala najboljšega ponudnika del ( 3 
ponudbe), si pridobila vso potrebno dokumentacijo za predvidena dela, z izbranim 
izvajalcem del podpisala pogodbo, dogovorila delitveni ključ financiranja (finančni 
deleži: deleži KS Artiče, Občina Brežice, krajani živeči ob tej JP, OŠ Artiče, 
Župnišče). Z deli smo pričeli v začetku maja. Dela so bila uspešno zaključena dne 
20.05.2013. Predsednik sveta je prisotne seznanil tudi z načrtovanjem obnove 
kategorizirane JP527363 v Arnovih selih do stanovanjske hiše Suša v skladu s 
planom del za leto 2013, postavitvijo drogov za zastave pred PD v skladu s planom 
ureditve okolice PD, gramoziranjem JP po KS. Do konca leta bomo vršili nujna 
vzdrževalna dela na JP. Ostala načrtovana dela po vaseh bomo vršili v skladu s 
finančnimi možnostmi.  
Predsednik je seznanil prisotne tudi o dokončanju občinske investicije v Arnovih 
selih zaradi varne poti otrok v šolo in sicer postavitev avtobusnega postajališča, 
ureditev označb cestišča, namestitev naprave za umirjanje prometa, ureditev 
pločnika in javne razsvetljave.      
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS je potek del, ki so se izvajala na JP 526221- za OŠ Artiče spremljal po 
poročanju predsedujočega že na predhodnih sejah in se s tako obliko izvedbe del 
strinja. Seznanjen je z izvajanjem občinske investicije v Arnovih selih. Ostala 
načrtovana dela se vršijo v skladu s finančnimi možnostmi KS. 
 
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
 

                                                          Ad. 7 
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 4.6.2013 

 

 Prejetih nakazanih sredstev na TRR 

              do 4.6.2013 

(proračunska sredstva in lastna sredstva ) 

32.613,67€ 

Opravljenih nakazil do 4.6.2013 22.994,39€ 

Stanje na računu na dan 4.6.2013  9.819,28€ 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

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

finančnem stanju na dan 4.6.2013. 

Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

                                                               Ad.8 
 

               Obravnava osnutka Pravilnika o pokopališkem redu 
 

Predsednik KS prisotnim pojasni, da smo prvi sestanek na temo izvajanja pokopališke 
in pogrebne dejavnosti z Občino Brežice - oddelkom za gospodarske javne službe in 
gospodarske zadeve imeli že v lanskem letu, natančneje dne 28.9.2012. Na sestanku 
smo vse Krajevne skupnosti bile obveščene z naslednjim: 

 pogrebna dejavnost se uredi enotno na nivoju občine, opravlja jo Komunala 
Brežice d.o.o. sama ali sklene koncecijsko pogodbo z izvajalcem pogrebne 
storitve, 

 pripravi se osnutek pravilnika o pokopališkem redu, 

 uredi se enoten kataster za vse krajevne skupnosti občine in se nabavi 
program za vodenje in upravljanje pokopališč, možnost dodatne aplikacije v 
programu PISO, 
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 rešuje se problematika lastništva pokopališč, 

 poenotijo se storitve in cene pokopališke dejavnosti ( najemnine mrliških 
vežic, letno vzdrževanje pokopališč, obdobni zakupi grobnih polj…). 

Tajništvo KS je osnutek Pravilnika o pokopališkem redu prejelo na vpogled po 
elektronski pošti dne 30.5.2013 s strani Suzane Ogorevc-oddelek za gospodarske javne 
službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Osnutek pravilnika smo predstavniki 
vseh krajevnih skupnosti obravnavali na Občini Brežice, dne 31.5.2013. Zaradi 
posebnosti, ki jih imajo nekatera pokopališča v Krajevnih skupnostih Občine Brežice, 
smo se dogovorili, da se osnutek pravilnika v nekaterih delih popravi in znova pošlje po   
vseh KS.  
Članom sveta KS Artiče smo osnutek pravilnika na vpogled poslali po elektronski pošti 
skupaj z vabilom na 14. sejo sveta KS.    
 

    UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta bodo v najkrajšem možnem času osnutek pravilnika pregledali in v 

tajništvo KS poslali pripombe ali predloge na predstavljen osnutek s strani 

Občine Brežice in Komunale Brežice. 

 

Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
                                                                   Ad.9   
 

Priprave za zimsko vzdrževanje JP 2013-2014 - iskanje ponudb. 
 
Predsedujoči prisotne spomni, da je v KS Artiče pred letom 2010 in v letih 2010, 
2011, 2012 in 2013 na celotnem območju kategoriziranih javnih poti, ki so zelo 
razpršene, zimsko službo izvajalo podjetje Kunej Karl s.p.. Z izvajalcem zimske 
službe smo bili kar zadovoljni, vodili smo natančne evidence o čiščenju 
kategoriziranih javnih poti po dnevih in kilometrih. Na pobudo nekaterih krajanov, ki z 
izvajanjem zimske službe niso bili v celoti zadovoljni, ker da ta ni očistila vseh poti 
pravočasno, smo v KS začeli razmišljati o dodatnem izvajalcu tovrstnih del. Gre za 
krajana g. Lapuh Antona, samostojnega podjetnika, ki je pripravljen prevzeti del 
čiščenja javnih poti, predvsem na območju Arnovega sela in po potrebi tudi drugih 
krajev. Glede na dejstvo, da gre za občutljivo področje in da zimsko čiščenje JP 
zahteva od izvajalca, da poseduje vso potrebno opremo in material za posipavanje 
ter prevzame celotno odgovornost za pravočasno, kvalitetno čiščenje in posipavanje 
JP, moramo poiskati zanesljive rešitve. Izvajalcev zimskega vzdrževanja JP v Občini 
Brežice ni veliko.  
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Prisotni predstavniki sveta KS Artiče predlagajo, da se z dosedanjim izvajalcem 

zimske službe g. Kunejem skuša poiskati ustrezna oblika izvajanja del z novim 

podizvajalcem, ki ga g. Kunej vključi v izvajanje po dogovoru z njim in po potrebi. 

Krajevna skupnost bo iskala pisne ponudbe za izvajanje zimskega čiščenja JP v 

KS Artiče. Z izvajalcem bomo nato sklenili pogodbo, po kateri mora zagotavljati 

kvalitetno in pravočasno očiščenost JP v KS Artiče.  

 

 Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
                                                                     Ad.10 
 

                                           Potrditev žiga KS Artiče 
 

Predsednik sveta pojasni, da je novoizvoljeni svet v letu 2010 nasledil žig Krajevne 
skupnsti, katerega podobnost se je zelo ujemala z žigi nekaterih društev in odborov v 
KS. Vsled tega smo naročili nov žig z oznako » KS ARTIČE 1A «, ki predstavlja uradni 
žig Krajevne skupnosti Artiče.     
 
 
                                                    UGOTOVITVENI SKLEP 
 
 
Svet potrjuje novo obliko in vsebino žiga ter njegovo uporabo izključno za uradne 
potrebe KS Artiče.  
 
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 
 
 
                                                                     Ad.11 
 
                                                     Vprašanja in pobude 
 
 
Predstavnica sveta KS Artiče za vas Dolenja vas pri Artičah ga. Maša Lileg-Senica je 
vprašala, kdaj lahko krajani njene vasi pričakujejo realizacijo del, ki so bila predlagana v 
finančni načrt občinskih investicij za leto 2012 in 2013 – gre za postavitev treh do petih 
luči javne razsvetljave od križišča JP št.526471  do mostička Močnik. 
 
Predsednik sveta KS je pojasnil, da smo že večkrat sprožili ta problem na Občini na 
oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, vendar do sedaj še ni 
prišlo niti do soglasja in do vključitve tega problema v občinski plan. Možnost postavitve 
smo si skupaj ogledali z izvajalcem del g. Kranjcem, ki si je ogledal tehnične možnosti. 
KS bo poiskušala vložiti maksimalne napore, da to realiziramo v letu 2014, za kar bo 
potrebno pričeti z aktivnostmi v drugi polovici tega leta. 
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                                                                    Ad.12 
 

                                                          Razno  
 

 informacija v zvezi z biološkimi čistilnimi napravami, 
  

Predsednik prisotne ponovno seznanja, da je Občina Brežice za celotne KS Občine 
Brežice predvidela reševanje čiščenja fekalnih odpadkov tam kjer to še ni rešeno z 
kanalizacijo z individualnimi biološkimi čistilnimi napravavami, z obrazložitvijo, da so te 
naprave bistveno racionalnejša in ekonomsko upravičena investicija, kot pa gradnja  
dragih kanalizacijskih sistemov.  
 
 
 

 nadomeščanju predsednika sveta KS v času njegove odsotnosti v 
mesecu juliju,  

.      
Predsednik je prisotne seznanil, da bo   v mesecu juliju dlje časa odsoten. V kolikor ne 
bo dosegljiv ga v skladu s Statutom nadomešča podpredsednik sveta.  
 

 donacija sredstev za Artiške novice, 
  

Izdali smo 9. številko Artiških novic, ki smo jih zaradi vsebine same ( 170 let OŠ Artiče) 
finančno pokrili v sodelovanju z OŠ Artiče in nakazanimi donatorskimi sredstvi lokalnih 
obrtnikov, katere logotipe bomo objavili v 10. številki Artiških novic. 
V mesecu marcu smo se s predstavitvijo programa » izdaja brošure lokalnega pomena 
» Artiških novic « prijavili na Občinski razpis o sofinanciranju programov na področju 
kulture. Prejeli smo odgovor da program ni upravičen za sofinanciranje iz tega naslova. 
zato bomo še naprej iskali druge vire financiranja.  
 
 

 reševanju problema komunalnih odpadkov na pokopališču Artiče 

Na pokopališču Artiče že nekaj časa opažamo problem z velikim odprtim kontejnerjem, 

v katerega krajani in mimoidoči odlagajo vse vrste odpadkov ( hrana, plenice, drugi 

kosovni odpadki itd. ). Na težavo smo opozorili tudi Komunalo Brežice d.o.o. in 

predlagali, da se na pokopališču namestijo manjši kontejnerji ločeni po vrsti odpadkov, 

kot imajo to urejeno na drugih pokopališčih. Namestiti bi bilo potrebno tablo z napisom, 

» strogo prepovedano odmetavanje drugih odpadkov «. Pred kratkim smo prejeli 

pojasnilo, da imajo namen kontejner odstraniti in namestiti drugačne kontejnerje. Na 

problem upravičeno opozarjajo tudi krajani, saj tako odmetavanje odpadkov ne sodi na 

pokopališče.  
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 opozorilo glede pravočasnega obveščanja občinskih služb o planih 

investicij za leto 2014, na območju naše KS  

Predsedujoči vse prisotne spomni, da bo potrebno čimprej pripraviti plan del v KS za 

leto 2014 -  občinskih  investicij, ki se izvajajo s strani Občine Brežice na območju naše 

Krajevne skupnosti. Predlaga, da vsak član sveta poda pisni predlog del  za svoj kraj, 

da se ti predstavijo na svetu KS in se  nato skupaj odločimo katera dela so za Krajevno 

skupnost prioritetna. Predloge je potrebno dostaviti na KS  najkasneje do 15.09.2013.  

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.  

 

Pripravila: 

Simona Mlakar 

                                  

Artiče,4.6.2013                                                                      

                                                                                      Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                 Anton Gajšek lr  


