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Artiče, 18.12.2015 

Štev. dok. 106-O /2015 

 

ZADEVA:  Zapisnik s sestanka dne 18.12.2015 – reševanje problematike o oskrbi s pitno vodo za 

naselje Artiče po  31.12.2015  

 

Sklicatelj sestanka: KS Artiče v dogovoru z občino Brežice – oddelek za gospodarske javne službe in 

gospodarske zadeve 

 

PRISOTNI:  

Za vodovodni odbor Artiče:  

 Volčanšek Branko, Volčanšek Rajko, Mlakar Herman, Motore Jože  in Haler  Vinko 

Za občino Brežice: 

 Alenka Laznik, Dejan Rostohar 

Za OŠ Artiče:   

 Vesna Bogovič 

Za Komunalo Brežice:  

- Darko Ferlan,  Žnideršič  Krištof   

Za KS Artiče: 

 Gajšek Anton in Simona Mlakar 

 

KS Artiče Gajšek Anton 

Predsednik sveta KS Artiče  g. Gajšek Anton uvodoma pove, da je namen današnjega sestanka predvsem  

razlog prejete informacije, da vodovodni odbor Artiče oziroma nekateri člani za oskrbovanje 

uporabnikov  s pitno vodo v kraju Artiče iščejo možnost nove oblike upravljanja ,  na način ustanovitve 

zadruge in    

 prejetega dopisa vaškega vodovodnega odbora Arnovo selo z dne 27.11.2015, s katerim so nas obvestili 

oz. zaprosili, da KS Artiče potrdi  sklep o  predaji lastništva in upravljanja Vodovoda Arnovo selo preko 

Občine Brežice  Komunali Brežice. Gajšek pojasni, da je KS Artiče na svoji redni 5. seji , dne 14.12.2015 

obravnavala zgoraj navedeno ter sprejela naslednje stališče:   

 

 

Za vodovodni odbor ARNOVO SELO: 

Svet KS Artiče  se strinja  v zvezi s predajo vaškega vodovoda Arnovo selo  in  podpira sklep o 

predaji vaškega vodovodnega omrežja občini Brežice, ki je bil sprejet na zboru uporabnikov, dne 

22.11.2015 kot trajnejšo in zakonito rešitev. Zbor uporabnikov Vodovoda Arnovo selo je z 

večino prisotnih potrdil odločitev, da se preda lastništvo in upravljanje vodovoda Arnovo selo 

Občini Brežice.   



2 

 

Za vodovodni odbor ARTIČE:  

Prav tako svet KS predlaga, da se oskrba s pitno vodo za kraj Artiče katere pomemben 

uporabnik je Osnovna šola in vrtec Artiče  planira kot dolgoročna   rešitev oskrbovanja s pitno 

vodo v skladu z zakonskimi predpisi. Smatramo pa tudi, da  bi bilo prav, da se pri prenosu ali 

preoblikovanju obstoječe oblike vodovodnih odborov tako za Arnovo selo in Artiče  upošteva 

vrednost obstoječega vodovodnega omrežja in vodnega zajetja ter se ta upošteva npr. pri 

oprostitvi plačevanja omrežnine za določen čas ali na drug dogovorjen  način.  

 

V nadaljevanju predsednik sveta pojasni, da je nadzorni odbor občine Brežice že v l. 2011 po 

opravljenem nadzoru finančnega in  materialnega poslovanje v KS Artiče v svojem poročilu 

opozoril, da svet KS Artiče nima nobenega nadzora nad upravljanjem in finančnim 

poslovanjem vaškega vodovodnega odbora Artiče, ki  ima po informaciji g. Volčanšek Franca 

odprt transakcijski račun pri  g. Volčanšek Rajku s.p. v obliki podračuna za Vodovodni odbor. 

Nadzorni odbor je v svojih priporočilih točno  navedel, da je potrebno izdelati finančno in 

materialno analizo stanja vaškega vodovoda, vzpostaviti nadzor nad finančnim stanjem ter 

pridobljena sredstva vključiti v finančni načrt KS in pridobljene podatke upoštevati v letnem 

poročilu KS.  KS Artiče je s tem seznanila tako občino, kot vaški vodovodni odbor vendar do 

prenosa upravljanja na KS do danes ni prišlo. Predsednik sveta pozove g. Volčanška – 

predsednika vodovodnega odbora Artiče, da povzame delovanje vaškega vodovoda Artiče in 

pove, na kakšen način vodovodni odbor  načrtuje zagotoviti oskrbovanje s pitno vodo za naselje 

Artiče po 31.12.2015.  

 

Franc Volčanšek: 

Vodovodni odbor ni imel nikoli težav pri poslovanju, zataknilo se je pri letošnji izdaji e –računa 

proračunskim uporabnikom in sicer, nimamo poravnanih obveznosti s strani OŠ Artiče in KS 

Artič, ker jim  kot vodovodni odbor nismo uspeli izdati  e –računa. Predlagam, da e-račune v 

imenu vodovodnega odbora za leto 2015 izstavi Krajevna skupnost Artiče, katera bo prejeta 

sredstva kasneje namenila izrecno za vzdrževanje vodovodnega sistema.  

 Vodovodni odbor ima  s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljeno delno  vodno 

dovoljenje in iz te listine izpolnjujemo vse zahteve. Vodovodni sistem Artiče se napaja iz 

vodnjaka Artiče, ki ima vgrajen vodomer z vso pripadajočo avtomatiko za beleženje količin. 

Zagotovljeni so redni monitoringi  podzemnih vod. Vodovod Artiče je redno dostavljal 

zahtevane podatke o letno načrpani količini vode in ima poravnane obveznosti, ki izhajajo iz 

plačevanja vodnih povračil. Vodovodni sistem smo obnavljali vsako leto, izvajali smo redna 

vzdrževanja. Vsa prejeta sredstva pridobljena iz vodarine smo porabljali namensko za vodovod. 

Uporabniki pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema so bili vedno zadovoljni s kvaliteto pitne 

vode.  

Koncem letošnjega leta smo res naleteli na težave pri že omenjeni izdaji e- računov, zato smo  

začeli poizvedovati o možnostih ustanovitve zadruge, ki bi imela točno določeno dejavnost v 

okvirih distribucije vode za naselje Artiče in bi prevzela poslovanje vaškega vodovoda z vsemi 
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materialnimi vložki. Prevzem vaškega vodovoda v obliko zadruge smatram za najbolj primerno, 

saj bi vaščanom na takšen način lahko še vedno zagotavljali kvaliteto pitne vode in nižjo ceno  

kot jo ponuja Komunala Brežice, pa tudi po zakonski plati so stvari dorečene. Vodovodov v 

Sloveniji je veliko, ki poslujejo v okvirih zadrug in ne vidim ovir, zakaj ne bi tudi mi. 

 

Na predstavitev vaškega vodovoda in videnja oskrbovanja s pitno vodo v obliki zadruge sta v 

nadaljevanju opozarjala ga. Alenka Laznik – vodja oddelka za gospodarske javne službe in 

gospodarske zadeve občine Brežice in g. Darko Ferlan. 

 

Alenka Laznik:   

Opozarja, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za zagotovitev  javne  oskrbe  s pitno vodo  in 

poudarja, da se je pri iskanju rešitev potrebno sklicevati na veljavne akte in sicer na Odlok o 

oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, in obe  uredbi o oskrbi s pitno vodo vlade Republike 

Slovenije.    

V kolikor bi se upravljanje in celotno poslovanje vodovodnega odbora preneslo na krajevno 

skupnost Artiče, občina Brežice to obliko zagotavljanja oskrbe s pitno vodo še smatra kot javno 

oskrbo s pitno vodo, vse druge oblike pa je potrebno proučiti.  

  

V nadaljevanju sestanka predsednik sveta KS pozove še druge prisotne k razpravi in da podajo 

svoje mnenje.  

Vinko Haler: 

Smatram, da v primeru, če se ustanovi zadruga, bi morali biti tudi vsi uporabniki pitne vode v 

naselju Artiče  lastniki te zadruge. Prav  bi bilo, da se vaščane skliče in pojasni način delovanja 

zadruge. Prav tako menim, da bi pri  upravljanju s  pitno  vodo  v naselju Artiče morali 

sodelovati mlajši usposobljeni člani.    

Motore Jože: 

Strinjam se, da je vaški vodovodni sistem  Artiče v dobrem stanju in vse pohvale ekipi petih 

ljudi, kateri smo zadevo  vsa ta leta vzdrževali, obnavljali in zagotavljali oskrbo s kvalitetno pitno 

vodo.  Vem za problem obračunov za OŠ Artiče in KS Artiče in moram poudariti, da glede na to, 

da imamo doma podjetje,zelo dobro poznam spremembe pri finančnem poslovanju, kateremu  

se moramo  vsi prilagajati.  Moje videnje nadaljnjega poslovanja in zagotavljanja pitne vode za 

naselje  Artiče preko zadruge, ki jo predlaga g. Volčanšek ni primerna oblika poslovanja, saj 

menim, da bo na  predlagan način ( osnutek akta o ustanovitvi zadruge)  težko slediti in 

zagotavljati naloge po vseh zakonskih  predpisih, ki se samo poostrujejo. Zato menim, da bomo 

morali slej kot prej  tako kot ostali vodovodni odbori predati poslovanje Komunali Brežice. Prav 

pa bi bilo, da se naš vodovodni sistem ob predaji nekako ovrednoti in da se dosedanje  vlaganje 

v vodovodno omrežje nato upošteva pri nekaterih  postavkah na položnicah  vseh uporabnikov.  

 

Mlakar Herman: 
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Moram poudariti, da se je celotni  vodovodni sistem v Artičah delal s prostovoljnim delom vseh 

krajanov Artič. Ljudje so nešteto ur prispevali v izgradnjo tega sistema, katerega smo nato  

preko vodovodnega odbora vsa leta zgledno obnavljali in vzdrževali. Kvaliteta pitne vode je bila 

in je še vedno  na visokem nivoju in tega dejstva ni nikakor za pozabiti. Menim, da bi bilo 

potrebno sklicati zbor krajanov in  da imajo tam vsi uporabniki pitne vode za naselje Artiče 

možnost opredelitve ali se vodovodni sistem preda v upravljanje komunali Brežice ali se išče 

druga oblika. Strinjam se tudi, da je potrebno poslovanje urejati v kakršnikoli obliki že bo v 

skladu z zakonskimi predpisi, vendar pa se bojim, da bo zaradi tega cena vode bistveno dražja  

(naj omenim primer pri položnicah za  smeti). Menim, da bi nadaljnja oskrba s pitno vodo za 

naselje Artiče lahko delovala na način ustanove zadruge ali preko KS Artiče. S predajo 

vodovodnega sistema Artiče na način, kot ga je izvedel vodovodni odbor Arnovo selo  pa  se 

nikakor ne strinjam. 

Volčanšek Rajko: 

Vodovodni odbor Artiče je poiskal rešitev nadaljnje oskrbe s pitno vodo v naselju Artiče na 

način ustanovitve zadruge (pripravljen osnutek akta), Občina Brežice pa naj se opredeli in pove, 

ali je takšna oblika delovanja dopustna in v skladu z zakonskimi predpisi.  

Ferlan Darko:  

Vsekakor je potrebno poiskati rešitev v sodelovanju z občino Brežice – oddelkom za 

gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Komunala Brežice nikakor ne vztraja pri 

prevzemu vaškega vodovodnega sistema Artiče. »Škarje in platno«imajo v rokah službe občine 

Brežice,  saj so edini, ki lahko povedo, kaj smatrajo kot obliko zagotavljanja oskrbe s pitno vodo 

na način javne službe. Sam ne vidim možnosti, da bi občina na osnovi odloka o oskrbi s pitno 

vodo za občino Brežice lahko dodelila upravljanje ustanovljeni zadrugi. Glede višje cene vode 

katero nam očitajo nekateri člani vodovodnega odbora pa je neutemeljeno, saj imamo ceno 

same vode sedaj približno enako. Položnica na uporabnika je na koncu višja zaradi zaračunane 

omrežnine, takse, kanalščine in davka, čemu se v skladu s predpisi ne moremo izogniti in se 

temu nikakor ne bo mogla izogniti niti na novo ustanovljena zadruga.    

Vesna Bogovič:   

OŠ Artiče je bila z oskrbovanjem pitne vode preko vodovodnega odbora Artiče zelo zadovoljna. 

Voda je kvalitetna, zadovoljni smo s ceno. Potrebno je poiskati rešitev, da poravnamo 

obveznosti iz naslova porabe pitne vode v letu 2015,  katerih ne moremo poravnati, saj nismo 

prejeli e-računov. Obveznosti bomo lahko poravnali, v kolikor prejmemo e-račun do 18. 

januarja, v nasprotnem ne. Razišče naj se prej omenjeni predlog ali lahko e –račune  za leto 

2015  izstavi KS Artiče.  OŠ Artiče bo s strani Komunale Brežice zahtevala izračun mesečne  

porabe vode in s tem stroška.  

      

V zaključku  sestanka g. Gajšek povzame nekatere predloge z današnjega sestanka:  

 potrebno je preveriti možnost ali KS lahko izstavi e-račune za porabo vode v l. 2015 za  

OŠ Artiče in  KS Artiče, 
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 postaviti bi bilo potrebno rok, da vaški odbor pisno pojasni svoje stališče, na kakšen 

način se bo zagotavljala oskrba s pitno vodo in zaračunavala poraba vode v skladu z 

veljavnimi predpisi za naselje Artiče v letu 2016, 

 KS Artiče bo  občino  Brežice pisno pozvala, da poišče pravno mnenje in poda pisni 
odgovor, ali je možna ustanovitev zadruge ali druga oblika  oskrbe s pitno vodo za kraj 
Artiče, glede na veljavni Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice , ki v 93. čl.(4) 
navaja sledeče »….Obratujoče vodovodne sisteme na območju Občine Brežice v 
zasebni lasti, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno 
povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, večjo od 10 m3 pitne vode na dan, 
morajo lastniki zasebnega vodovodnega sistema, oziroma imetniki vodnega dovoljenja 
za lastno oskrbo s pitno vodo preko Občine Brežice prenesti v upravljanje izvajalcu 
javne službe najkasneje do 31. 12. 2015«.  

 

 

    Zapisala: Simona Mlakar  

 

                                                                                                    Predsednik sveta KS 

                                                                                                         Anton Gajšek lr 


