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Artiče, 28.5.2020 
Štev. dok.: 31-O-1/2020 

Z A P I S N I K               

11. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 28.5.2020, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Prosvetnega 

doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Nataša Sagernik, Franc Zorko, Jernej Andrejaš, Robert Žerjav, Darja Germšek Predanič, Aleš Kukovica in 

Ksenija Satler.  

Opravičeno odsotni: Uroš Predanič 

Vabljeni: Tadeja Božičnik in Andrej Bučar, Katja Čanžar, Bernardka Ogorevc, Katja Pongračič, Alain 

Mohor, Roman - župnik, Zdenka Kurtovič, Patricija in Aleš Vučanjk.  

Od vabljenih nista bili prisotni Katja Čanžar in Bernardka Ogorevc. 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne in jih  

predstavila.    

           Ad.1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) članov, 

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

S poslanim vabilom po e.p. je bil članom sveta v obravnavo predlagan naslednji dnevni red: 

DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Predstavitev idejne zasnove za ureditev pokopališča.  
3. Potrditev predloga zapisnika 10.redne seje sveta KS Artiče z dne, 19.2.2020 in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje. 
4. Poročilo članov sveta glede na zadolžitve o zaključenih aktivnostih od prejšnje seje do 

28.5.2020. 
5. Razno 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 
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Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnega števila osem (8) 

članov, da je svet KS sklepčen in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predlaganim dnevnim 

redom.  

Ad.2 

Predstavitev idejne zasnove za ureditev pokopališča 
 

V uvodu predstavitve predsednica sveta pojasni, da je KS pristopila k pripravi idejne zasnove predvsem 
zaradi težav, ki se pojavljajo s cipresami ob povezovalni cesti (nagib cipres proti spomenikom in sušenje 
teh) ter zaradi opozoril najemnikov grobnih mest, predvsem tistih, ki imajo grobna mesta ob povezovalni 
cesti na novem in žarnem delu pokopališča. Prav tako je bil razlog priprave, da so nas najemniki grobnih 
mest že večkrat opozarjali tudi na težave v spodnjem delu pokopališča, kjer jim povzročajo škodo na 
spomenikih smreke, ki se nahajajo na sosednjem zemljišču (odpadanje iglic in smola).  
Prisotne se je seznanilo tudi s problematiko Mrliške vežice, v kateri moramo v juniju nujno opraviti 
sanacijo tal, ker je prišlo do spodjedanja le teh (očitno meteorne vode) in se objekt dobesedno poseda. 
Sanacijo bo izvajalo zunanje podjetje Euretek d.o.o.. KS je pridobila več ponudb, izbrali smo primernega 
izvajalca na priporočilo skrbnika ostalih objektov v KS Artiče iz občine Brežice. 
Trenutni lastniki zemljišča pokopališča so : Občina Brežice - stari del ob cesti,  KS – novi in žarni del ter 
Župnišče – ostali stari del pokopališča. Z vsemi lastniki se bo potrebno dogovoriti na kakšen način bomo 
pristopili k prenovi, vsekakor pa je vse povezano s financami, zato KS načrtuje fazno prenovo. Najemnine 
od grobnih mest zaračunava KS in vsa sredstva namensko porablja za urejanje pokopališča (redno 
vzdrževanje in investicije).  
V vednost se je na kratko predstavila še namera Občine Brežice, da se še v letošnjem letu pristopi k 
pripravi odloka, da celotno upravljanje vseh pokopališč (s katerimi so do sedaj upravljale krajevne 
skupnosti) predaja v upravljanje gospodarski javni službi – Komunali Brežice.  
 
Idejno zasnovo za prenovo pokopališča sta na video projektorju predstavila: Tadeja Božičnik in Bučar 
Andrej. 
S predstavljeno idejno zasnovo sta pripravljavca skušala rešiti problem več nivojsko in sicer prvo na delu 
ob povezovalni cesti s postavitvijo lamel in opornega zidu, potem na samem pokopališču z ureditvijo 
zapuščenih grobov in na južnem delu – s postavitvijo kaskadnega opornega zidu in zasaditvijo rastlin, kot 
so  bor, gaber….  v dvovišinski razliki. Dotaknila sta se tudi drugih ureditev, kot so npr. pitniki za vodo  in 
ureditev prostora, kjer so postavljeni zabojniki za smeti in ureditev dela, kjer stoji nagrobnik vaških 
župnikov .    
    
Pripombe oz. predlogi prisotnih  na predstavljeno:  
Aleš Vučanjk – se boji, da bo funkcionalnost novo zasajenih dreves na južnem delu, kjer je mejaš pozno 
dosežena (gotovo nekaj let) in se bo ponovno soočal s težavami pogledov obiskovalcev pokopališča. 
Predvsem bo problem še večji takrat, ko bojo na zasajenih drevesih odpadli listi.  Vsled tega  predlaga, 
da bi bilo potrebno razmišljati  o zasaditvi zimzelenih rastlin.  
Jernej Andrejaš – idejna zasnova je všečna in prijazna do obiskovalca pokopališča , zato meni, da bi KS, 
kljub temu, da se bo kot kaže upravljanje pokopališč v prihodnosti urejalo na drug način, morali vztrajati, 
da se predstavljeno zasnovo dejansko umesti v prostor. Edino na kar je opozoril je, da predvideva, da bi 
lahko prišlo do poškodb nameščenih lamel ob povezovalni cesti, predvsem ob pluženju …. 
Nataša Sagernik – v sodelovanje pri predlogu izbire drevesnih vrst in grmičevja je KS Artiče povabila tudi 
vrtnarja Mohorjem s katerim imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju in pozna problematiko 
vzdrževanja dreves/grmičev na pokopališčih. 
 Prav tako bo potrebno z Občino doreči kako se bo povezovalna cesta med cerkvijo in pokopališčem 
uporabljala ob skorajšnji graditvi in po izgradnji vrtca in šole.    
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V kolikor je  možno je predlagala tudi , da se v idejno zasnovo vključi širitev  parkirišča na delu proti 
zemljišču Grabnarjevih.   

 
UGOTOVITVENI SKLEP  

 
V idejni zasnovi je potrebno upoštevati pripombe oz. predloge prisotnih, kot npr. zadostna višina na 
spodnjem delu proti Vučajnkovim, stabilnost in umestitev lamel…   
Predstavljen idejni načrt bo KS  posredovala župnišču Artiče in Vučajnkovim kakor tudi Občini Brežice, 
s katero bomo še v mesecu juniju usklajevali potrebe glede povezovalne ceste ob gradnji vrtca in 
rekonstrukciji šole.  

 
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
 
 
 

Ad.3 
Potrditev predloga zapisnika 10.redne seje sveta KS Artiče z dne, 19.2.2020 in poročilo o izvršitvi 
sklepov te seje. 

 
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 10. redne seje, z dne 
19.2.2020. Člani sveta na predlog zapisnika niso podali pripomb, zato se je ta potrdil. 
Poročilo o izvršitvi sklepov:   
Ad.4 – sodelovanje KS in društev ob dogodku PGD Sp. Pohanca  - 4.7.2020 
Dogovorjeno je bilo srečanje predstavnikov društev za 21.3.2020, ki pa je zaradi razmer s koronavirusom 
odpadlo. Predsedniki društev so podali predloge sodelovanja za krajevni praznik in na Banovi domačiji 
po elektronski pošti, kot sledi:  
 
KUD Oton Župančič Artiče - so podali predloge za  sodelovanje pri krajevnem prazniku za naslednja  leta, 
ker v letošnjem letu dogodka niso prijavili v plan njihovega dela. (zato bi bil vsak strošek povezan s tem  
dogodkom minus. 
Njihov predlog je, da je nosilec krajevnega praznika KS, (posamezna društva pa prevzamejo svoj del 

nalog po vnaprejšnjem dogovoru) in da se imenuje odbor za organizacijo, ki pripravi vsebino krajevnega 

praznika (katere dejavnosti, kje, kdaj, kdo). Menijo, da bi ga v bodoče lahko razširili na dva dni (ker se 

nekateri dogodki izključujejo npr.: veselica - kulturni program, nogometni turnir - kulturni program ), 

skupaj pa gredo: turnir - veselica, vaške igre - veselica, kulturni program in predlagajo npr:  

- petek zvečer kulturni program v PD, morebiti podelitev priznanj KS, 

- sobota dopoldan: predstavitev društev na Banovi domačiji, 

- vodena vadba na prostem ali vaške igre, 

- gasilsko društvo izvede zaključek z veselico. 

V letošnjem letu so pripravljeni sodelovati v okrnjeni obliki. Ne pričakujejo, da bi dogodek izvedli v 

zgoraj predlagani obliki že letos. Svojo predstavitev bojo prilagodili predstavitvam ostalih društev. 

BANOVA DOMAČIJA - izvajali bi vsebine pod skupnim naslovom: Večeri na Banovi domačiji (IDEJE: lit. 

večer v hiši, foto delavnica, petje ob krušni peči ...) 

- 5. 9. 2020 (prvi vikend v septembru) bi organizirali prvi dogodek ta datum je KS že rezervirala, 

sodelovale bi vse sekcije). 
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Turistično društvo Artiče ni podalo konkretnega predloga, so pa na dogodku pripravljeni sodelovati. Na 

Banovi domačiji bodo pripravljali dogodke kot do sedaj (spomladanski in jesenski pohod s kuhanjem 

golaža) .   

Športno društvo Artiče ima v načrtu za ta dan turnir v nogometu, ki bi ga izvedli v Dečnem selu ali pri 

župnišču v Artičah.  

Predlog Ksenije Satler ( v njeni izvedbi): 

- joga za odrasle 

- pravljične urice za otroke 

- ustvarjalne delavnice za otroke 

- joga za otroke 

- iskanje skritega zaklada v gozdu 

- čajanka in izmenjava receptov za odrasle 

Sadjarsko društvo ni podalo konkretnega predloga za sodelovanje na dogodku, na Banovi domačiji pa 
bojo nadaljevali z začetimi aktivnostmi ( zasaditev dreves).  

Društvo kmečkih žena  se bo dogodka udeležilo v obliki stojnice na kateri bodo predstavljeni njihovi 
izdelki. 

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik 10. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje. 
Zapisnik 10. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«. 
Zaradi ukrepov povezanih z razglašeno epidemijo do nadaljnjega odpadejo vse aktivnosti povezane z 
zgoraj načrtovanim dogodkom PGD Sp. Pohanca za dne 4.7.2020.  
 
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

 

 

Ad. 4 

Poročilo članov sveta glede na zadolžitve o zaključenih aktivnostih od prejšnje seje do 28.5.2020. 
 

• Aktivnosti v zvezi z namestitvijo luči javne razsvetljave v Sp. Pohanci predstavi Robert Žerjav. Pove, 
da so do sedaj potekali dogovori o namestitvi  štirih luči, na relaciji od hišne št. Sp. Pohanca 16 do 
hišne št. Sp. Pohanca 22. KS je pridobila ponudbo s strani Elektronik Kranjc d.o.o., ki znaša 6.855,36 
eur z DDV, kakor tudi vzporedno ponudbo za postavitev solarnih svetilk s strani podjetja Efekt d.o.o., 
ki znaša 9.394,00 eur z DDV.  

• Aktivnosti v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti, vzdrževanjem Banove domačije in Prosvetnega 
doma predstavi Nataša Sagernik:  
- predstavi začete aktivnosti pri kmetiji Krošelj in potek delnega asfaltiranje JP pri hiši Kožar v 

Dečnem selu,  
- pove, da so strokovne službe občine v sodelovanju s KS rešile težave z  dostopanjem do 

obdelovalnih površin na kmetiji Črpič, kjer se je postavil betonski mostiček,  
- v Glogovem Brodu sta bili nameščeni dve AP, KS je uredila dostope z asfaltiranjem,   
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- ob avtobusnih postajališčih so bile  nameščene dogovorjene talne oznake,  
- zaradi posedanja tal v Mrliški vežici in trgovini Artiče so bile pregledane meteorne cevi ob LC. S 

strokovnimi službami občine potekajo dogovori o zamenjavi teh . 
- izvedeno je bilo gramoziranje JP ( Dolenja vas pri Artičah Rožac – Kovačič, Dečno selo – Cerjak)  
- izvedena je bila sanacija odvodnjavanje pri Črpiču - Trebež, na poti pri Levak Andreju in v Zg. 

Obrežu,  
- na Banovi domačiji smo v prisotnosti Dušana Strgarja, Kristjana Gajiča, Milana Pinteriča in 

Simone Mlakar nadaljevali z dogovori  glede urejanja sadjarske sobe,  
- v prisotnosti Mile Levec, Kristjana Gajiča, Roka Deržaniča in Simone Mlakar smo izvedli sestanek 

glede poteka »Artiške poti zdravja« in sprejeli zadolžiitve glede dogovorjenih nalog.     
- s strani podjetja Ekomot je bila zaradi trganja zastav izvedena nadgradnja drogov za zastave pred 

Prosvetnim domom  
 

• Aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javnih poti v Arnovem selu je predstavil Franc Zorko, ki je pojasnil, 
da je  zaključeno dogovorjeno odvodnjavanje pri hiši Barbič, katerega je dela nadzirala občinska 
strokovna služba, finančno pa je sanacijo po dogovoru pokrivala Občina in KS.V okviru rednega 
letnega vzdrževanja je  KS izvedla ureditev meteornih vod od hiše Bogovič do Deržaničevih in 
ureditev vstopne glave v Mrzlaku. Strokovne službe na oddelku OKIGJS je potrebno opozoriti, da 
pristopi k dogovorjenem  krpanju lukenj na LC 024461 od rondoja v Sp.Pohanci do uvoza na JP 
št526481  pri hiši  Lapuh.  

• Aktivnosti v Dečnem selu je predstavil Aleš Kukovica, ki je povedal, da je govoril z g. Neralom. Ta ga 
je opozoril na neurejeno javno dobro ob glavni cesti in mu povedal, da ima namen ta del javnega 
dobra odkupiti. Glede na to, da bo občina Brežice še v letošnjem letu pristopila k pripravi projektne 
dokumentacije za manjkajoče dele pločnika na relaciji Glogov Brod – Dečno selo, v katerem so 
vključena tudi avtobusna postajališča je o tem potrebno obvestiti strokovne službe na oddelku 
OKIGJS. Člani sveta se dogovorijo, da se v okviru rednih košenj, ki jih za KS opravlja Alain Mohor  
naroči košnja tudi tega dela javnega dobra. Ekološki otoki pri hiši Bibič se bojo prestavili na javno 
dobro pri hiši Herceg, v skladu z odločitvijo občinske strokovne službe.  

 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Člani sveta so seznanjeni z aktivnostmi, ki so se izvajale v času od 19.2.2020 do 28.5.2020.  

Člani sveta so sprejeli sklep, da se pristopi k namestitvi javne razsvetljave po predstavljeni ponudbi 
podjetja Elektronik Kranjc d.o.o., pred tem pa se o tej nameri obvesti še občinske strokovne službe 
oddelka OKIGJS– Davida Flajnika.  

Prav tako se sprejme sklep, da občinske strokovne službe opozorimo na dogovorjeno krpanje lukenj 
na LC 024461 od rondoja v Sp.Pohanci do uvoza na JP št. 526481 pri hiši Lapuh ter, da se z njimi 
dogovorimo o predlogu g. Nerala o odkupu javnega dobra 340/2 k.o. 1278 Dečno selo. 

 

Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

 

Ad.5 

Razno 

 

• Zaradi pričetka gradnje vrtca in s tem povezanim potekom gradbenih poti, parkirišč in ureditve 
prometa po zaključku gradnje vrtca in šole je potrebno čimprej organizirati sestanek na občini z 
Blaževič Brankom in drugimi predstavniki.  

• V Dolenji vasi pri Artičah na poti od Rožac – Kovačič je  potrebno v jeseni  nasuti zmletega 
asfalta. 
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• Na glavni cesti proti Dolenja vas pri Artičah je zelo velika udarna jama – občinske službe je 
potrebno opozoriti na to ( od Zorko Staneta naprej cca 150-200m ).  

• Na makadamskem cestišču ob robu gozda v Arnovem selu – nasproti turistične kmetije Suša je 
potrebno obrezati drevje, ker pot uporablja Komunala in imajo težave zaradi vej, ki segajo na 
cestišče in povzročajo škodo na vozilu. 

• Potrebno je organizirano pristopiti k pospravljanju Banove domačije – predlagan je datum 
1.8.2020. Za predmete, ki niso več za razstavo jih je potrebno ponuditi lokalnim zbiralcem starih 
predmetov .   

• Obravnavali smo prošnjo Tosič Tanje, da se očisti zaraščeno javno dobro, ki poteka vzporedno z 
javno potjo od pokopališča do spodnje ceste. Preveriti je potrebno ali je Elektro Celje na tem 
območju že izbral lokacijo za predvideno trafo postajo za nove parcele. Dogovorjeno je, da se o 
tem posvetujemo z občinskimi strokovnimi službami, saj naj bi se v prihodnosti tam nadaljevali 
začrtani projekti ( povezava na obstoječo JP).     

• Dogovorili smo se, da se izvede izobraževanje glede uporabe defibrilatorja in hkrati naredi 
manjša otvoritev le tega z vabilom, katerega bi poslali krajanom in sponzorju Triglav Krško. 
Predviden datum je 19.6.2020 v dopoldanskih urah.    

 

 

 

 

Zaključek seje ob 21:30. 

 

Zapisala: Simona Mlakar             

 

                                                                                                              Nataša Sagernik 

                                                                            Predsednica sveta KS Artiče 

 


