
 

 

 

 

 

 

 

Artiče, 6.12.2018 

Štev. dok: 85-O/2018 

 

PREDLOGI IN POBUDE KRAJANOV IN ČLANOV SVETA KS O  POTREBNIH DELIH OBČINE  PO 

VASEH KS ARTIČE  - PLANOV NRP ZA LETO 2019 IN V NASLEDNJIH LETIH 

 KRAJ PREDLOGI  DEL Predlagani 

termini 

ocenjena 

vrednost  

1 

 

 

 

 

ARTIČE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIČE  

 

 

 CESTE 

1.1. Nadaljevanje realizacje projekta 

firme TRASA Maribor- obnova 

LC 024472 v centru Artič -        VI 

FAZA 

Izgradnja zadnjega opornega zidu po 

projektu - cca 20 metrov ob LC-odsek          

» Pirman – Penev « 

(V naslednjih letih je potrebno nadaljevati 

z izvedbo celotnega projekta obnove te LC)  

1.2. Preplastitev JP 526221 pod 

pokopališčem (po izvedbi 

projekta kanalizacije in 

odvajanja meteorne vode za 

kraj Artiče),   

       prekategorizacija te JP526221          

       v LC 

1.3. Kategorizacija povezovalne 

ceste med LC 024472 in              

JP 526221 (odsek med trgovino 

in pokopališčem) zaradi uporabe 

 

za l. 2019 

cca 14.000eur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIČE                                     

te poti za javni promet  

1.4. Sanacija odvajanja meteorne 

vode ob LC024472 (odsek pri 

stan. hišah Ravbar, Motore, 

Čančar –že opravljen ogled s 

strani občine)    

 INFRASTRUKTURA 

1.5.  Izdelava projekta kanalizacije za 

odvajanje odpadnih fekalnih 

vod in meteornih vod za 

strnjeno naselje Artič 

 POKOPALIŠČE – MRLIŠKA VEŽICA 

1.6. Izdelava načrta in izgradnja 

opornega zidu na pokopališču-

nadaljevanje prenove 

pokopališča (vključiti v občinski 

plan NRP Občine-sofinanciranje 

KS)  

1.7. sanacija na objektu Mrliške 

vežice - posedanje dela temeljev 

in v zvezi s tem nastalih razpok 

na stikih zidov objekta (vzhodna 

stran objekta) 

 UREJANJE OKOLICE 

1.8. Izdelava elaborata in namestitev 

označevalnih tabel  oz. 

smerokazov na začetku  naselja  

Artiče  z napisi pomembnih 

objektov  - kot npr. osnovna 

šola, vrtec, pokopališče , pošta-

trgovina , Ekomot… (idejne 

zasnove že izdelane)   

 BANOVA DOMAČIJA 

1.9.  Sanacija sadjarske sobe po že 

izdelanem popisu del in 

 

NUJNO!  

v letu 2019 

 

 

v letu 2019 

 

 

 

v letu 2020 

 

 

 

v letu 2019 

 

 

 

 

v l. 2019 

 

 

 

 

 

v letu 2019 

6.000 eur 



 

ponudbah (v proračunu občine  

odpreti  svojo postavko) 

1.10. nadaljevanje urejanja zbirke 

orodij (konverzacija orodij 

izvedena s strani Posavskega 

muzeja Brežice v letu 2017 ) 

1.11. zamenjava slamnate kritine na 

kmečki hiši, čebelnjaku, 

koruznjaku-NUJNO!! 

1.12. urejanje sadovnjaka- izvaja 

sadjarsko društvo 

1.13. uresničevanje idej vizije 

dogodkov  ( glej pisni dogovor z 

društvi -dokument razvoja 

dogodkov ) 

 

 ŠOLA  

1.14. Izgradnja vrtca, obnova osnovne 

šole, avtobusno obračališče, 

energetska sanacija športne 

dvorane,zunanje igrišče 

 VODOVOD ARTIČE 

1.15. Urediti oskrbo s pitno vodo za 

kraj Artiče v skladu z veljavno 

zakonodajo 

 

2019 do 2020 

 

 

v letu 2020 

 

za dela na BD 

načrtovati 

pridobitev 

evropskih 

sredstev ali iz 

drugega razpisa 

za tovrstne 

objekte 

 

Projekt je v 

teku 

2 

 

 

 

 

DEČNO SELO 

DEČNO SELO 

 CESTE 

2.1. izdelava projekta in pločnika ob RC 

III 676/2204 - od stan. hiše Lipej 

Dečno selo 37 do odcepa JP 526311 

za Mali Vrh vključno z  

odvodnjavanjem meteorne vode iz 

JP 526311 in bližnjih hribov ( 

Planina ) 

2.2. ureditev avtobusnega postajališča 

NUJNO! 

za l. 2019 

 

 

 

   



 

 

 

ob RC III 676/2204 na meji s KS 

Artiče in KS Globoko 

2.3. asfaltiranje JP 526331 proti 

stanovanjski hiši Petan 

2.4. ureditev JP 526313 (Mavsar- Cerjak)  

z asfaltiranjem zaradi  prevozov 

šolskih  otrok - dopis šole 

2.5. prekategorizacija JP 526311 – Mali 

vrh  v LC 

2.6. označitev  prehodov za pešce ob 

nevarnih točkah – prečkanje ceste 

zaradi avtobusnih postajališč  

(Bubka Bar, Trgovina Bibič ……)  

2.7. izdelava projekta pločnika od Artič 

do Dečnega sela ( skozi meglico)-

šolska pot 

2.8.  ustrezna ureditev avtobusnega 

postajališča ob RC pri bivši trgovini 

Bibič 

 INFRASTRUKTURA 

2.9. Pristopiti k načrtovanju optičnega 

omrežja 

2.10. nadaljevanje kanalizacije 

2.11. na določenih mestih namestitev JR 

ob JP 526311 - Mali vrh (3-5 luči)  

za l. 2019 

   

 

za l. 2020 

za l. 2021 do 

2022 

 

za l.2019 

 

za l.2019 

 

 

za l.2020-2023 

 

za l. 2019 

 

 

 

 

 

za l. 2020-2021 

3 

 

 

 

DOLENJA VAS  PRI 

ARTIČAH 

 CESTE  

3.1.  celovita prenova LC  191271 od 

uvoza v Dol.vas pri Artičah proti  

Čelam-že izdelan celoten popis z 

okvirno vrednostjo projekta. 

Predlagamo  skupen projekt občine 

Brežice in občine Krško ter 

 

vrednost na 

osnovi popisov 

del znaša 

600.00,00eur 

brez DDV 



 

 

 

pridobitev evropskih sredstev 

3.2. celovita obnova JP 526471 razširitev 

in preplastitev od križišča z LC 

191271 do križišča z JP 526481 in 

JP526472  

3.3. Ureditev izvoza  iz LC 19127 na 

državno cesto R1 220, zamenjava 

ogledala in rekonstrukcija priključka 

zaradi boljše preglednosti in 

varnosti v prometu- v sklopu 

projekta celovite obnove te 

LC191271( točka 3.1)  

3.4. Izdelava projekta za pločnika s 

kolesarsko stezo  in izvedba  - od 

uvoza na LC19127 v Dol.vas pri 

Artičah  do avtobusne postaje 

Spodnja Pohanca- povezovanje 

krajev s kolesarskimi potmi – iz 

smeri Dolenje vasi pri Krškem je ta 

povezava že narejena do uvoznega 

priključka za Dol. vas pri Artičah 

 INFRASTURKTURA 

3.5.  namestitev Javne razsvetljave ob JP 

526471 – popis del za obnovo že 

izdelan in ovrednoten ( 5- 6 luči) 

3.6.        optika 

3.7.   kanalizacija 

za l. 2019 - 2021 

 

za l.2019-2020 

cca 24.000 eur 

 

2019-2021 

 

 

 

 za l. 2021-2023 

4 

 

 

 

 

GLOGOV BROD 

 

 

 

 

 
 CESTE 

 
a. Izgradnja novega mostu na 

LC024671 ob uvozu k stan. hiši 
Lipej 

b.  Preplastitev in obnova LC 024671 in 
namestitev JR tam kjer še ni (od 
stan. hiše Ribič dalje do stan. 
hiše Kuri)-šolska pot 

 

 

 

 v. l. 2020 

 

2021 - 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INFRASTUKTURA 
4.3.  Izgradnja javne razsvetljave ob LC 

024661 in 024662 
 
4.4. Izgradnja javne razsvetljave ob LC 

024671 – Medved – Kuri 
 
4.5. Namestitev JR ob JP 526341 in    
             JP526342  
           
4.6. zamenjava dveh avtobusnih 

postajališč ob LC 024661-NUJNO! 
 
4.7. Na relaciji ob LC024671 od 

stanovanjske hiše Ribič do 
stanovanjske hiše Medved je odprt 
jarek po katerem se stekajo 
odpadne vode-smrad okoli hiš. 
Dopis krajanov s podpisi za 
položitev cevi oziroma sanacijo. 

 
4.8. Optika 
 
4.9. kanalizacija  

 

v l. 2020 – 2022 

 

v l. 2020-2022 

 

v l. 2020-2022 

v l. 2019 

5 

 

 

 

 

 

SPODNJA 

POHANCA 

 

 
 

 CESTE 

5.1.  Izdelava projekta za pločnik  ob R1 220 

od avtobusnega postajališča v Sp.  Pohanci  

do table Dolenja vas pri Artičah – zajeto že 

v točki 3.4. 

5.2. celovita obnova krožišča na republiški 

cesti -popolnoma uničeno vozišče in 

obrobe krožišča (NUJNO-NEVARNO ZA 

PROMET!) 

- sanacija problema odvodnjavanja 

meteorne vode iz tega krožišča-meteorna 

voda iz krožišča zaliva kleti sosednjih hiš 

 5.3. Izdelava projekta za obnovo RC 

R1220/1334 - vse do železniškega prehoda 

Šentlenart skupaj z izdelavo pločnika in 

kolesarske steze ter postavitev JR na 

določenih odsekih 

 

 v.l. 2020 – 2023 

 

 

v l. 2019  

 

 

 

 

v. l. 2019 in 

dalje 

 

 



 

5.4.  Izdelava projekta in ureditev dovoza iz 

JP 526431 (pri Jazbec) na R1 220-spodnji 

del vasi Spodnja Pohanca 

 INFRASTRUKTURA 

5.5. Javna razsvetljava ob JP 526431-

526432 ( večletne zahteve krajanov) 

5.6. optika 

5.7. kanalizacija 

v l. 2020 – 2021 

 

 

v l. 2020 

6 

 

 

 

 

 

TREBEŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBEŽ 

 CESTE 

6.1. Preplastitev JP 527431 proti 

vodnemu zajetju za kraj Brežice 

6.2. ureditev brežine ob LC 024671   

nasproti stanovanjske hiše Cerjak-

že poslan dopis na občino 

6.3. Ureditev izvoza iz LC024671 in JP 

526371 na R1 220 – vdiranje terena, 

velika nepreglednost in nevarnost 

vključevanja v promet iz omenjene 

LC in JP na RC 

 

 

 INFRASTRUKTURA 

6.4. odvajanje odpadnih in meteornih 

vod  od stanovanjske hiše Ribič do 

kmetije Črpič in dalje 

6.5. čiščenje potoka Volčjak 

6.6. optika 

6.7. kanalizacija 

   

v l. 2020 

 

v l. 2019 – 

NUJNO! 

 

v l. 2019 - 

NUJNO! 

 

 

 

 

v l. 2019 – 

NUJNO! 

 

 

 

7 

 

ZGORNJI OBREŽ  CESTE 

7.1. Izdelava projekta pločnika in 

kolesarske steze ob LC 024681- 

 

v l. 2020 – 2021 



 

 

 

 

 

Zgornji obrež- Zg. Lenart ( od 

križišča RC do mostička na potoku 

Močnik) in do avtobusne postaje ob 

vodnjaku 

7.2. Ureditev prepustov meteorne vode 

ob LC 024571 in  024681 – ob 

celotnih lokalnih  cestah- 

nadaljevanje sanacije 

 INFRASTRUKTURA 

7.3. Obnova travniškega vaškega igrišča 

7.4. čiščenje potoka Močnik zaradi 

poplavljanja  

7.5. optika 

7.6. kanalizacija 

 

 

 

 

 

v l. 2019 

 

 

2019 – 2020  

v l. 2019 

8 ARNOVO SELO 

 

 

 

 

ARNOVO SELO 

 

 

 

 

 

 

 
 CESTE 

 
8.1. Obnova JP 526522 proti lovski koči 

in saniranje plazu ob tej cesti ter 
odvodnjavanje meteorne vode 

 
 

8.2. Sanacija in preplastitev vseh  JP  - na 
osnovi predhodnih ogledov ( dopis s 
sestanka krajanov Arnovega sela)  
 
 

 
 INFRASTRUKTURA 

8.3. urejanje struge potoka Močnik – 
čiščenje struge in zarasti ob strugi 
po celotni dolžini potoka – 
nadaljevanje sodelovanja z direkcijo 
za vode 
 

8.4. nadaljevanje postavitve JR ob LC 

 

 

v l. 2019-2020 

 

 

terminsko 

planirati 

obnovo na 

osnovi ogledov 

 

  

v. 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

024461 Bogovič ,Molan, Koršič 
 

8.5. ureditev brežine ob LC 024461  
 

8.6. izdelava projekta za ureditev 
pločnika ob LC 024461 od 
avtobusne postaje naprej v smeri 
Sp. Pohanca 

 
8.7. Odvodnjavanje meteorne vode iz JP 

526521 in 526522 na LC 024461 
oziroma nadalje po JP 526501 – v l. 
2018 rešeno le delno  

 
8.8.  Optika 
 
8.9. kanalizacija 

v l. 2020-2021 

 

v l.2019  

 

v l. 2020-2023 

 

  

2019 do 2021 

 

9 OSTALO Predlagamo, da se na cestišču v neposredni 

bližini avtobusnih postajališč  izdelajo  

talne oznake ( zebre) in se po potrebi 

namestijo svetlobna telesa 

 

9  Namestitev defibrilatorjev   v krajih Artiče 

(Prosvetni dom) ; Arnovo selo (Gasilski 

dom) , Dečno selo (Gasilski dom) 

 

10 SPLOŠNA PRIPOROČILA 

1. Občina mora  nujno vključiti v svoje programe obnove javnih poti, saj Krajevne 

skupnosti prejemajo finančna sredstva le za zimsko in letno vzdrževanje teh poti 

ter na osnovi ogledov na terenu izdelati dolgoročni terminski plan obnove JP po 

KS. 

2. Skupna pripomba za katero ve občina in je navedena tudi v programu župana, 

se nanaša  na nezadovoljstvo vseh udeležencev v prometu zaradi vse 

pogostejših zastojev ( čakanje na železniškem prehodu tudi od 10 do 15 minut) 

tako v Brezini kot  Šentlenartu. Rešitev je potrebno iskati ali s podvozom-

Brezina ali  nadvozom in to pod nujno . Sedaj,v slučajih primerov prevozov 

nujne pomoči, lahko to pomeni za nekoga tudi smrt. 

     S strani občine je bilo v preteklosti že javno obljubljeno ,da bo ta projekt  



 

realiziran  do leta 2010. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Člani sveta potrjujejo seznam predlogov  in pobud  - investicij s predlagano prioriteto del po 

vaseh Krajevnih skupnosti Artiče za leto 2019 in nadalje. Občina Brežice naj zadeve prouči in 

pristopi  k uresničevanju navedenih predlogov  po vaseh KS Artiče . 

 

 Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

Pripravila: Simona Mlakar 

 

 

                                                                                                         Anton Gajšek 

                                                                                              Predsednik sveta KS Artiče 

 


