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                                              Z A P I S N I K    

               

15. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 25.9.2013, s pričetkom ob 18.30 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, Janez Kastelic in Renata Slak 

Predstavniki občinskega sveta: Katja Čanžar in Ivan Pondelak  

Seje se niso udeležili: 

Ivan Kostevc in Maša Lileg –Senica, ki sta odsotnost opravičila.  

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 šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) 

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

Vsi prisotni se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

 DNEVNI RED: 
 

1.  ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, 
2. potrditev predloga zapisnika 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.6.2013,  
3. poročilo predsednika KS o svojem delu od 4.06.2013 do 25.9.2013 ter o izvrševanju 

sklepov 14. seje sveta KS,  
4. poročilo predsednika sveta o opravljenih delih v KS od 04.06.2013 do 25.9.2013,  
5. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 13.9.2013 in predvidena planirana dela v 

KS glede na finančni plan sredstev do konca leta 2013,  
6. obravnava in potrditev osnutka finančnega plana KS Artiče za leto 2014, 
7. predstavitev odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014 ( Čanžar Katja), 
8. vprašanja in pobude, 
9. razno 
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Informacija o: 

 situaciji v zvezi z Banovo domačijo, 

 prijavi PD Artiče na javni razpis Ministrstva za kulturo za kompletno prenovo, 

 izdelavi projektne dokumentacije za obnovo LC024472 v centru Artič, 

 o projektu obnove odseka republiške ceste R3 676 v kraju Trebež – Spodnja 
Pohanca, 

 namestitvi dveh novih avtobusnih postaj ob LC024662 v Glogovem Brodu, 

 dopisu krajanov Dečnega sela in Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo ( 
poslan dopis na Občino Brežice štev. 55/2013 z dne 27.8.2013), 

 obnovi mostička Zgornji Obrež, 

 razpisu Občine Brežice za sofinanciranje MKČN (malih komunalnih čistilnih 
naprav).   

  

                                                                     UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih šest (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 15. 

redne seje sveta KS. 

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

                                                                                   Ad. 2 

 Potrditev predloga zapisnika 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.6.2013. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 14. redne seje 

sveta KS, z dne 4.6.2013. Na predlog zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato 

predsednik sveta g. Gajšek zapisnik 14. redne seje predlaga v potrditev. 

             

                                                                      UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet potrjuje zapisnik 14. redne seje sveta KS Artiče. Zapisnik 14. redne se objavi na internetni 

strani KS Artiče – pod »javne objave«.  

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

Ad.3 

Poročilo predsednika KS o svojem delu od 4.6.2013 do 25.9.2013 ter o izvrševanju sklepov 14. 
redne seje sveta KS Artiče 
 
Predsednik sveta KS Artiče g. Anton Gajšek je člane sveta na kratko seznanil z aktivnostmi, ki jih 

je izvajal v zgoraj omenjenem obdobju:           



 3 

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

drugih listin, podpisovanje računskih paketov v elektronski obliki, organizacija dela ), 

  priprava plana del do konca tekočega leta 2013, priprava popisov načrtovanih del 

skupaj z izbranim nadzornikom del g. Vodeb Alešem s.p., iskanje ponudb za načrtovana 

dela 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( priprava dvorane, prisotnost na prireditvah kot upravljalec doma, iz varnostnih 

razlogov itd.)  , 

 aktivnosti v zvezi z ažuriranjem spletne strani KS Artiče, 

  večkratna srečanja s predstavniki Občine Brežice (oddelka za gospodarske javne službe 

in gospodarske zadeve) v zvezi z izdelavo projekta obnove LC 024472 v centru Artič, 

 sodelovanje z Občino Brežice v zvezi s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za 

kompletno prenovo Prosvetnega doma Artiče,  

 sodelovanje z OŠ Artiče, 

 aktivnosti v zvezi z nameščanjem novih AP v Glogovem Brodu, 

 pomoč pri iskanju raznih ponudb v zvezi z obnovo PD   

 kontrola del katerih naročnik je KS Artiče na terenu, fotografiranje opravljenih del, 

prevzemni zapisniki o dokončanih delih itd. 

 v sodelovanju s tajnico priprava finančnega plana za l. 2014, 

 v sodelovanju s tajnico finančno načrtovanje porabe sredstev do konca leta 2013. 

 

Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.6.2013 

 

Ad.5 NI REALIZIRANO: KS je poslala dopis na Občino Brežice štev. 33/2013 z dne 7.6.2013 

Prejeli smo samo ustni odgovor, da v skladu z zakonom o ZUJF-u ne smemo sklepati 

novih podjemnih pogodb s pojasnilom, da tajnica lahko dela po podjemu ker gre za 

podaljšanje obstoječe podjemne pogodbe. 

Ad.8 NISMO PREJELI NOBENIH PRIPOMB ALI PREDLOGOV S STRANI ČLANOV SVETA KS 

Ad.9 POGODBA Z IZVAJALCEM DEL G. KUNEJOM S.P. ŠE NI PODPISANA – JE V PRIPRAVI 

Predsedujoči se ustavi pri točki razno – reševanju problema komunalnih odpadkov na 

pokopališču Artiče. Na pokopališču v Artičah se nahaja star odprti zabojnik, kamor odmetavajo 

ljudje razne odpadke, ki ne nastajajo na pokopališču. Na osnovi pritožb krajanov, da tak 

zabojnik ne sodi na pokopališče, smo s Komunalo Brežice poiskali drugačno rešitev, ki je 

običajna na urejenih pokopališčih. Prisotnim obrazloži, da je KS Artiče v dogovorih s Komunalo 

Brežice d.o.o., da Krajevna skupnost kupi nove posode za odlaganje odpadkov (rumena, 

rjava,zelena) in jih namesti na dogovorjeno primerno mesto. Za nabavo posod je KS Artiče 

prejela tudi ponudbo ( ponudba št. 2004-7/2013 z dne 10.9.2013, cena nabave treh posod je 
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631,35eur. O  poslani ponudbi se še nismo dokončno odločili ker Komunala d.o.o. ne vzame 

starega zabojnika, ki je last KS v račun za zamenjavo. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS Artiče sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 4.6.2013 do 25.9.2013 in 

poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.6.2013. Prav tako se 

prisotni strinjajo z nakupom novih posod na pokopališču, če to dopuščajo finančne možnosti. 

Poiskati je potrebno ustrezno rešitev za večjo urejenost odpadkov na pokopališču. 

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

 

Ad.4 

Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih v KS od 04.06.2013 do 25.9.2013  
 
Predsednik sveta KS prisotne seznani, da se dela izvajajo v skladu z načrtom del, ki ga je 
svet KS Artiče sprejel za l. 2013, oziroma v skladu s predvidenimi finačnimi sredstvi in plani 
porabe, ki morajo zagotoviti pozitivni saldo na koncu poslovnega leta in planiran znesek 
prenosa lastnih sredstev v poslovno leto 2014. Dela na javnih poteh izvajamo izključno z 
namenom izboljšanja prometne varnosti ter obnovi slabo izvedenih - gramoziranih JP. Na 
ta način omogočamo krajanom bolj urejen dostop do stanovanjskih hiš, prav tako pa 
zmanjšujemo stroške rednega vzdrževanja. Vsa večja dela se naročajo v skladu z 
navodilom Občine Brežice o ravnanjih naročnika o postopkih naročanja št. 430 - 20/2010, 
z dne 21.12.2010. Za predvidena dela se pošlje povpraševaje po delih dvema ali trem 
ponudnikom, nato se na osnovi dospelih ponudb izbere najugodnejšega ponudnika. Sledi 
pogodba ali naročilnica z opisom naročenega dela in vpisano dogovorjeno vrednostjo. Vsa 
večja dela v izvajanju na terenu redno kontrolira predsednik sveta g. Gajšek in izbrani 
nadzornik del. Po končanih delih se naredi prevzemni zapisnik in dokončni obračun del. 
Prav tako so dela za leto 2013 fotografirana in dokumentirana ter bodo objavljena na 
koncu leta na spletni strani KS Artiče. Predsednik sveta KS na kratko predstavi dela, ki so 
se izvajala v zgoraj omenjenem obdobju oziroma strenutno v izvajanju: 
 

 Arnovo selo – dokončanje obnove JP 527363 na zemljišču last Občine Brežice – II 
faza; izdelava finega planuma, asfaltiranje in izdelava bankin, sofinanciranje 
krajanov Suša, Zupan, Rožman,-  

 gramoziranje in poravila JP po KS Artiče ( pot Vrščaj - javno dobro, Dolenja vas pri 
Artičah JP 526481 - Kovačič, Glogov Brod JP526342 - Lipej, Dečno selo JP 526281-
Jamnikar-Fluher, Artiče JP št. 526271 Petaci ), 

 Artiče - izdelava asfaltne mulde in odvodnjavanje meteornih vod iz JP 526221 na 
zemljišču javno dobro last občine Brežice na odseku pri stan. hiši Umek do stan. 
hiše Brence za pokopališčem, ( preprečitev nanosa gramoza na cestišče ob 
vsakem večjem deževju, kar je predstavljalo nevarnost v prometu in nenehno 
odstranjevanje peska z JP na tem odseku ), 
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 vzdrževanje bankin s košnjo ob javnih poteh št. 526221, 527431, 526371, 

 Dečno selo – reševanje dolgoletnega problema odvodnjavanja zalednih 
meteornih vod in meteornih vod z JP 526312 pri stanovanjski hiši Kos, ki se 
stekajo na RC R3 676 in predstavljajo veliko prometno nevarnost na tem odseku 
republiške ceste. Za omenjeno delo smo pridobili soglasje RS – direkcije za ceste 
št 37167-2068/2013/2 (1512) z dne 10.09.2013, 

 Dolenja vas pri Artičah – obnova dela JP 526471 - I faza - na zemljišču javnega 
dobra last občine Brežice proti potoku Močnik ( s sofinanciranjem krajanov 
Zakšek, Mikac, Rudman ), 

 
                                                               UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS oglaša z izvajanjem zgoraj navedenih del, prav tako  se strinja z načinom dela in 
potrjuje poročilo predsednika sveta KS o opravljenih delih v tem obdobju.   
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi » ZA « in » 0 « glasovi proti. 

Ad.5 

Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 13.9.2013 in predvidena planirana dela v KS 
glede na finančni plan sredstev do konca leta 2013  

 

PREJETIH SREDSTEV NA TRR DO 13.9.2013 64.409,95  € 

PLAČANIH OBVEZNOSTI 44.7750,21 € 

STANJE NA DAN 13.9.2013 19.659,74 € 

  

Predsednik sveta KS na kratko predstavi dela, ki se bodo do konca letošnjega leta še 
izvajala: 

 obvezna namestitev žlebov na streho Mrliške vežice ( na objektu niso nameščeni 
žlebovi – obstoječi način z drenažo ni najbolj primeren – v objektu so na določenih 
zidovih velike razpoke, kar bi lahko bila tudi posledica nepravilnega odvodnjavanja 
meteornih vod s strehe,) in odvodnjavanje meteorne vode v obstoječo kanalizacijo 
ob LC 024472 - vgradnja jaškov z litoželeznimi pokrovi, vgradnja odvodnih cevi. 
Pojasni glede nevarnosti, ki lahko nastanejo v kolikor meteorne vode niso na 
pravilen način odvedene ( npr. s strehe cerkve in okoliških površin, ki sedaj odtekajo 
proti pokopališču ),   

 obrezovanje grmičkov in žive meje na pokopališču ter obvezna ureditev poti med 
grobovi, navoz novega peska, zamenjava posušenih cipres v živi meji, urejanje 
celotnega pokopališča pred 01.11.2013, 

 na objektu stara mlekarna v Zg. Obrežu, ki je od lanskega leta last KS Artiče in služi 
krajanom Zgornjega Obreža za razna družabna srečanja in drugo, je nujno potrebna 



 6 

zamenjava dotrajane lesene konstrukcije in salonitne strehe ter montaža novih 
žlebov. Gornje bo prispevalo tudi k lepši podobi in urejenosti vaškega središča,   

 druga manjša vzdrževalna dela na objektih Banova domačija in Mrliška vežica.        

      

                                                               UGOTOVITVENI SKLEP   

Vsi prisotni so seznanjeni s finančnim stanjem KS Artiče in soglašajo s predvidenimi 
navedenimi deli do konca leta 2013. 
 
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
                                                                          Ad. 6 
 

 Obravnava in potrditev osnutka finančnega plana KS Artiče za leto 2014 
 

Predsedujoči pove, da so se določena dela, ki smo jih v l. 2013 uspeli realizirati, izvedla 
predvsem iz razloga transparentne in nadzorovane porabe vseh fiksnih stroškov in finančnih 
odlivov v letu 2012 kot tudi v letu 2013 ter finančnim sodelovanjem krajanov pri realizaciji 
določenih projektov. Na Občino Brežice na oddelek za proračun in finance smo morali  
poslati do 12.08.2013 osnutek finančnega načrta za leto 2014. 
   
Občina Brežice je na 24. seji občinskega sveta Občine Brežice, dne 23.9.2013 obravnavala 
odlok o financiranju krajevnih skupnosti v občini in za vse krajevne skupnosti že določila 
višino sredstev, ki jim bodo v l. 2014 pripadala. Določena sredstva se med krajevne 
skupnosti razdelijo po naslednjih merilih: 

 50% sredstev po kriteriju za vzdrževanje JP na območju krajevne skupnosti (določi se 
po dolžini JP v posamezni krajevni skupnosti, ki so preračunane v % glede na celotno 
dolžino JP v občini in pomnoženo s faktorjem hribovitosti terena. Odstotek dolžine 
cest za KS, ki imajo pretežno ravninsko lego, se korigira s faktorjem hribovitosti 0,8; 
za vse ostale KS pa se upošteva faktor hribovitosti 1.0), 

 20% sredstev med vse KS po enakem deležu, 

 30% sredstev po številu prebivalstva po krajevni skupnosti (razdelitev po % 
prebivalcev). 

 
Predsedujoči prisotne seznani, da je za KS Artiče po omenjenem odloku za leto 2014 
predvidenih sredstev v višini 50.152,47€. Poraba večjega dela pridobljenih sredstev se 
načrtuje predvsem za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje cest in objektov ter za 
delovanje KS. Predsednik sveta KS g. Gajšek pove, da iz naslova delovanja in fiksnih stroškov, 
ki jih ima KS Artiče predvsem na objektih, ki so v naši lasti, porabimo 22.000 €, tako da 
ostane za predvidena dela po vseh vaseh KS Artiče nekje cca 28.000€. V letu 2014 planiramo 
na osnovi  usklajenih  dogovorov s predstavniki članov sveta, ki zastopajo posamezne vasi, 
izvesti naslednja dela:   
 
v kolikor bodo dopuščala finančna sredstva, planiramo poleg rednega zimskega in letnega 
vzdrževanja javnih poti še naslednja dela: 
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 ARNOVO SELO - odvodnjavanje zalednih in meteornih vod ob JP526521 na odseku 
pri stan. hiši – Barbič - Geršak, prioriteta od ovinka do Ferlina cca 200 m,  

 TREBEŽ - predstavnica vasi ga. Renata Slak pove, da se je v l. 2013 ukvarjala z 
rešitvijo podporne ograje, ki jo je voda razjedla pri stanovanjski hiši Trebež 8c 
(Švajger Antoniji). Po večih pogovorih z g. Kepo iz MOP ARSO Novo mesto se je 
ugotovilo, da je omenjena ograja postavljena na območju, ki ga ima v upravljanju 
vodno gospodarstvo in jo je potrebno odstraniti. Kakšnih drugih večjih potrebnih del 
trenutno ne vidi, vsekakor pa računa na gramoziranje makadamskih poti. Po 
posvetovanju s krajani pove še za kakšna konkretna dela naknadno. Predsednik 
sveta pove , da je potrebno  čiščenje jarka ob JP pri stanovanjski hiši Dušič in naprej, 

 SP. POHANCA - s predstavnico vasi ga. Ogorevc Bernardko se dogovorimo za 
izdelavo ograje ob ekoloških otokih . Predlaga asfaltiranje JP proti hiši Žerjav, vendar 
le v primeru, če se ta nahaja na javnem dobru. Predsednik sveta KS seznani prisotne 
z  obvestilom občine z dne 18.6.2013 v zvezi z vzdrževanjem JP, ki so na zemljišču 
last fizičnih oseb. KS izvaja v okviru finančnih možnosti samo obnovitvena dela na 
JP, ki so na zemljišču javnega dobra, na ostalih JP, ki so kategorizirana, pa izvajamo 
vzdrževalna dela,  

 GLOGOV BROD – s predstavnikom vasi g. Kastelic Janezom se dogovorimo za 
gramoziranje makadamskih poti, dokončno ureditev avtobusnih postajališč in za 
obnovo kamna pri križu, 

 DEČNO SELO - s strani predstavnika g. Ivana Kostevca smo po elektronski pošti 
prejeli dopis g. Škofce, ki ima težavo z dostopom do svojih parcel. Dogovorimo se, 
da uredimo del poti, ki se nahaja na javnem dobru in tako rešimo težavo,  

 DOLENJA VAS PRI ARTIČAH –  Izdelava finega planuma in asfaltiranje JP 526471 II. 
faza-dokončanje obnove dela te JP. Za predlagana dela krajanov in njihove 
predstavnice ga. Maše Lileg - Senica ( ureditev javne razsvetljave ) - predsedujoči 
pove, da se KS zavzema za JR v kraju vendar postavljanje JR ni v pristojnosti KS. 
Odgovor Občine Brežice je, da izgradnja nove javne razsvetljave na tem območju ni 
predvidena. Trenutno občina izvaja le nujna vzdrževalna dela in zamenjave 
obstoječih luči z lučmi z varčnimi žarnicami. 

 ARTIČE - predsedujoči pove, da se načrtuje postavitev informacijskih tabel, delna 
razširitev javne poti za pokopališčem, zasaditev dreves ob PD, nujna vzdrževalna 
dela na JP in na objektih KS, ureditev odlagališča za smeti pri pokopališču, nabava 
novega tiskalnika in računalniške opreme za potrebe tajništva KS, ureditev okolice  
(postavite treh klopi ob planirani rekonstrukciji povezovalne ceste med JP za 
pokopališčem in LC024472 na osnovi projekta, postavitev jaškov za odvod vode 
okoli pokopališča , obnova glavnih poti na pokopališču),  

 ZG. OBREŽ – s predstavnikom vasi g. Predanič Urošem se dogovorimo o obnovi 
zunanjosti stare mlekarne – lastništvo KS Artiče . 

Prednostna dela za vse vasi naše KS bodo vzdrževalna dela na JP-zimsko in letno vzdrževanje, 
čiščenje jarkov ob JP za odvajanje meteorne vode, nepredvidena vzdrževalna dela. Ostala 
predlagana planirana dela po vaseh pa se bodo izvajala le v okviru finančnega plana in 
razpoložljivih finančnih sredstev. Dela moramo ovrednotiti in jih uskladiti s finančnim planom za 
leto 2014. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje osnutek finančnega plana, ki je bil poslan na Občino Brežice in potrjuje 
planirana dela po vaseh za l. 2014. 
  
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 

                                                                         Ad. 7 
Predstavitev odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014 ( Čanžar Katja), 
 

Predstavnica Občine Brežice, podžupanja ga. Katja Čanžar vsem prisotnim na kratko predstavi 

vsebino odloka o proračunu Občine Brežice za l. 2014. Pove, da je v občinskem proračunu 

zaznati predvsem vsako letno povišanje socialnih transferov, to so razne oskrbnine v zavodih, 

denarne pomoči socialno ogroženim družinam in podobno. Izpostavi večje investicijske 

projekte, ki so že v teku, kot so: izgradnja vrtca Mavrica v Brežicah, izgradnja igrišča pri OŠ 

Dobova, obnovo mestne tržnice v Brežicah, zamenjava vodovodnih cevi po celotnem 

oskrbovalnem sistemu s pitno vodo v Občini Brežice in nekatere planirane investicije. Med temi 

izpostavi predvideno kompletno obnovo Prosvetnega doma Artiče, za katerega je občina 

Brežice na svoji seji, dne 12. septembra sprejela sklep o potrditvi dokumenta o identifikaciji 

investicijskega projekta Prosvetni dom Artiče in prijavo občine Brežice na Javni razpis za 

sofinanciranje kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na razpis 

se lahko prijavijo občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture, sredstva pa so namenjena 

celoviti revitalizaciji, obnovi objektov namenjenih izvajanju kulturnih dejavnosti s pripadajočo 

opremo. Sofinanciranje obsega do 100% upravičenih stroškov, kar vključuje tudi davek na 

dodano vrednost. Z izvedbo projekta bi bila omogočena nova ponudba kulturnih programov, 

dodatna programska turistična ponudba s povezovanjem kulturnih in naravnih potencialov, 

zaposlitev.  

Predsednik sveta pove, da v letošnjem letu nismo prejeli zahteve občine za pripravo predloga   

plana investicij  za leto 2014. Prav tako pove, da bi bilo potrebno vključiti v proračun občine za 

leto 2014 dela, ki so bila predvidena v predhodnih proračunih občine in niso bila realizirana. Za 

primer pove nadaljevanje nujno potrebne obnove LC proti Volčjem.  

 
 Vprašanja in pobude 

 
g. Kastelic Janez, predstavnik vasi Glogov Brod, izpostavi problematiko glede javne razsvetljave 
v Glogovem Brodu ob lokalni cesti (odstranitev luči JR na lesenih drogovih v mesecu juliju) .Pove 
še, da je bilo v zvezi s tem na občino Brežice s strani KS Artiče naslovljenih več dopisov, na 
katere pa nismo dobili odgovorov.  
 

                                                                   Razno  
 

Predsednik sveta poda informacije o: 
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 situaciji v zvezi z Banovo domačijo 
V zvezi s tožbo g. Renate Hribar se odvijajo aktivnosti v smeri odkupa zemljišča s strani Občine 
Brežice za celoten kompleks, na katerem se nahaja Banova domačija. Na sodišču je bilo 
sklicanih več narokov, ki  so bili večkrat preloženi.    

 

 prijavi PD Artiče na javni razpis Ministrstva za kulturo za kompletno prenovo 
                 Občina Brežice pripravlja projektno dokumentacijo za prijavo Prosvetnega doma Artiče na tretji 

javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Z omenjeno prijavo na razpis se pripravlja dokumentacija o celoviti obnovi 
objekta namenjenega izvajanju kulturnih dejavnosti s pripadajočo opremo (meritve in obnova 
dotrajanje elektroinstalacije, obnova razsvetljave v PD, obnova ozvočenja  in reflektorske 
razsvetljave, stropa na odru, obnovitev tal na odru, ureditev neurejenih  sanitarij v zaodrju PD, 
energetska prenova, zamenjava stolov in pisarniške opreme, ureditev kletnih prostorov, 
prostora za arhivsko dokumentacijo PD, obnova zastarele kuhinje v zaodrju PD , obnova 
stopnišča in postavitev nadstreška, zamenjava vhodnih vrat, fasada itd.)     
 

 izdelavi projektne dokumentacije za obnovo LC024472 v centru Artič 
Občina Brežice je pri podjetju TRASA d.o.o naročila izvedbo projektne dokumentacije za celotno 
obnovo omenjene ceste, škarpe pri OŠ in rekonstrukcijo povezovalne ceste pri pokopališču z 
JP526221.   
Planira se odkup zemljišča, last župnije Artiče, po kateri poteka obstoječa povezovalna cesta, 
razširitev te ceste z izgradnjo pločnika ter sistem celotnega odvodnjavanja meteornih vod na 
tem območju, ki sedaj niso ustrezno urejene in odtekajo tako na pokopališče (spodjede ), pred 
mrliško vežico in dalje po LC.Določen del sredstev za odvodnjavanje bo morala kriti KS. 
 

 o projektu obnove odseka republiške ceste R3 676 v kraju Trebež – Spodnja 
Pohanca 

KS Artiče je dne 7.5.2013 podala izjavo krajanov glede strinjanja za izdelavo projektne 
dokumentacije FAZA IDZ in PDZ za ureditev ceste R3-676/2204 od cca km 0,060 do cca km 
0,710 čez Trebež. 
Projektno nalogo je predsednik sveta g. Gajšek predstavil krajanom stanujočih ob tej cesti na 

sestanku v Prosvetnem domu Artiče, dne 05.05. 2013. Celotni projekt se bo razdelil v dve fazi; 

samostojna izgradnja pločnika na celotnem obravnavanem odseku in samostojna sanacija 

vozišča na celotnem odseku ter obnova mostička čez potok Volčjak. V l. 2013 je planirana 

izdelava projekta – sredstva so predvidena v občinskem proračunu za l. 2013. Izgradnja pločnika 

naj bi potekala v drugi polovici l. 2014 ter se nadaljevala s sanacijo vozišča v začetku leta 2015.  

 

 namestitev dveh novih avtobusnih postaj ob LC024662 v Glogovem Brodu 
S strani Občine Brežice je že izdano naročilo za izdelavo dveh avtobusnih postajališč v vasi 
Glogov Brod. Potrebno je še doreči za pripravljalna dela ( kdo bo pripravljalec tampona - 
betonske plošče in ostalih del). 
 

 dopis krajanov Dečnega sela in Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo – 
dopis na Občino Brežice 

Dne 26.8.2013 je g. Petan Jože, Dečno selo 22/a, ki zastopa vaščane Glogovega Broda in 
Dečnega sela, v tajništvo KS Artiče osebno dostavil podpise skupine vaščanov vasi Glogov Brod 
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in Dečno selo s prošnjo za ureditev oz. popravilo javne razsvetljave, ki jo je neurje v mesecu 
avgustu 2013 v vasi Glogov Brod ob LC štev. 024661 povsem porušilo.  
 
Na dotrajanost javne razsvetljave devetih lesenih drogov, ki so predstavljali nevarnost za 
promet na omenjeni lokalni cesti, smo Občino Brežice večkrat obvestili z dopisi. KS Artiče je dne 
27.8.2013 na Občino Brežice – kabinet župana poslala dopis, v katerem poudarjamo in 
navajamo, da je JR na tej lokaciji nujno potrebna za osvetlitev določenih nevarnih odcepov cest, 
za osvetlitev dveh avtobusnih postajališč, na katera je vezano več otrok OŠ Artiče in drugih 
srednjih šol, istočasno pa javno razsvetljavo koristijo tudi okoliški prebivalci. Z odstranitvijo teh 
devetih drogov JR sedaj ne deluje več tudi  v delu vasi Dečno selo, ker je šlo za povezan 
tokokrog, ki je  sedaj prekinjen. Po ustnem pojasnilu občine zamenjava oziroma obnovitev JR na 
tem območju ni predvidena. Ker krajani tega območja zahtevajo sestanek pri županu, se 
dogovorimo, da se ponovno pošlje zahteva za sklic sestanka pri županu, na katerem želi 
sodelovati tudi g. Petan Jože, ki po civilni iniciativi zastopa krajane.  

 

 obnova mostička Zgornji Obrež 
Predvidena dela v zvezi z obnovo mostička Zg. Obrež se naj bi pričela izvajati že koncem 
letošnjega leta.  
 

 razpis Občine Brežice za sofinanciranje MKČN ( malih komunalnih čistilnih 
naprav ).   

Občina Brežice je dne 23.7.2013 na svoji spletni strani objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje 

malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Predmet razpisa je sofinanciranje malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 15 PE ( populacijskih enot) v občini Brežice v 

skladu s pogoji razpisa. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013. 

Dne 25.9.2013 je Občina Brežice objavila spremembo JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode z določenimi spremembami, ki so prav tako 

objavljene na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si/objave/razpisi/ in na spletni strani 

KS Artiče pod javne objave. 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri 

 

Pripravila:  Simona Mlakar 

                                  

Artiče, 25.9.2013                                                                      

                                                                                                                Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                                         Anton Gajšek lr  

            

http://www.brezice.si/objave/razpisi/

