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Artiče, 16.12.2020 

Štev. dok.: 76-O-1/ 2020 

Z A P I S N I K               

13. redne seje sveta KS Artiče, ki je potekala v sredo, 16. 12. 2020, ob 16. uri  preko videokonferenčne 

aplikacije Zoom. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: Nataša Sagernik, Franc Zorko, Robert Žerjav, Ksenija 

Satler, Aleš Kukovica, Darja Germšek Predanič  in Uroš Predanič.  

Opravičeno odsoten: Jernej  Andrejaš 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

           Ad.1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnega števila 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. Potrditev zapisnika 12. redne seje sveta KS Artiče z dne, 21.9.2020  in poročilo o izvršitvi   

sklepov te seje . 

3. Predlogi za dela v sklopu rednega vzdrževanja KS  po vaseh v l. 2021.  

4. Predlogi za dela – občina, v sklopu rednega vzdrževanja na občinskih cestah v l. 2021.  

5. Ureditev pokopališča – obnova severnega  in južnega dela po izdelani idejni zasnovi.   

6. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za l. 2020. 

7. Razno. 

 

Na pobudo predsednice sveta se je  pod točko 7 obravnavala  točka o Oddaji  prostorov tajništva za 

potrebe pošte Artiče in nato pod točko 8 točka Razno.  

   

UGOTOVITVENI SKLEP 

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 in umestitvijo točke 7 o oddaji prostorov tajništva v najem za potrebe pošte Artiče.   
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Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti 

Ad.2 

Potrditev predloga zapisnika 12.redne seje sveta KS Artiče z dne, 21.9.2020  in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje 

Pregledali so se sklepi o izvršitvi te seje, ugotovljeno je bilo sledeče: 

 Ad.4 – Priprava predlogov za rebalans proračuna za leto 2021 in priprava predloga proračuna za 

leto 2022 – realizirano.   

 Ad.5 - Umestitev bronastega odlitka Rada Drnača na zelenico Prosvetnega doma ob 90. obletnici 

KUD Oton Župančič Artiče – aktivnosti v sodelovanju s KUD še potekajo.  

 Ad.6 - Obvestilo o investiciji ter potrditev  projektne naloge za  pločnik ob R3-676 Glogov brod-

Dečno selo-Mali vrh – aktivnosti so v teku .  

Z Občino Brežice – oddelkom OKIGJS – Tejo Leben je bilo dogovorjeno, da se projekt predstavi 

članom sveta in krajanom, ki jih ta projekt najbolj zadeva. Zaradi trenutnih razmer predstavitve ni 

bilo moč izvesti, zato smo projektno nalogo v obravnavo prejeli v pisni obliki in je bila predana Alešu 

Kukovici – predstavniku vasi Dečno selo. Aleš je v sodelovanju s krajani Dečnega sela pripravil 

vprašanja oz. pobude, ki so bile potem v pisni obliki podane občinskim strokovnim službam – Teji 

Leben. Na zastavljena vprašanja oz. pobude smo že prejeli odgovore občinskih strokovnih služb in 

podjetja Dromos, ki je pripravljavec projektne dokumentacije. V odgovorih je pojasnjeno, da se bodo 

vsi obstoječi dovozi ohranili na obstoječih mestih oz. v bližini in bodo izvedeni preko spuščenih 

robnikov, predlagan prehod za pešce pri GD Dečno selo ni bil predmet projektne naloge, v kolikor 

se bo zahtevala izvedba tega dodatnega prehoda pri parc. št. 715, bo to potrebno preučiti v 

naslednji fazi.  Prav tako se bo v naslednji fazi obravnavalo območje križišča pri » Bubki«.   

 Ad.7 -Izvedba javnega naročila za obdobje dveh let po postopku zbiranja ponudb za zimsko 

vzdrževanja javnih poti – realizirano. 

Krajevna skupnost Artiče je v skladu z internimi Navodili občinske uprave Občine Brežice o ravnanju 

v postopkih javnih naročil male vrednosti z dne 29.3.2016, štev. dok. 007-3/2016 k oddaji ponudbe 

za izvajanje zimske službe na javnih poteh v KS Artiče, v sezoni 2020/2021 in 2021/2022  pozvala tri 

potencialne ponudnike. Povabilo je bilo poslano po elektronski pošti, trem zainteresiranim 

ponudnikom :  

- HPG – BREŽICE d.o.o., Gornji Lenart 28, 8250 BREŽICE (info@hpg-brezice.si) 

- DEJAN LAZANSKI s.p., Dečno selo 10 b, 8250 BREŽICE ( lazanski@sol.net) 

- KOSTEVC MATEJ s.p., Mali vrh 17, 8254 GLOBOKO (kostevc.m@gmail.com) 

Odpiranje ponudb je bilo opravljeno dne 16. 10. 2020 v prostorih občine Brežice – na OKIGJS, v 

prisotnosti vodje oddelka Davida Flajnika in tajnika za KS Artiče Simone Mlakar. Komisija je 

ugotovila, da je najugodnejši ponudnik  Matej Kostevc s.p. 

KS Artiče bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo za zimsko vzdrževanje javnih poti za l. 

2020/2021 in 2021/2022 

 Ad.8 – Razno 

- RUNE – izgradnja optičnega omrežja 

Zaradi prejetega dopisa o gradnji odprtega optičnega omrežja Rune, ki je bil poslan v vsa gospodinjstva 

po KS, smo v tajništvo KS prejeli več klicev krajanov, ki so bili po prejetju tega dopisa zmedeni in se 

mailto:info@hpg-brezice.si
mailto:lazanski@sol.net
mailto:kostevc.m@gmail.com
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nikakor niso strinjali, z dejstvom, da morajo za zagotovitev optičnega priključka do svoje hiše plačati 150 

eur. Vsled tega smo v tajništvo KS 23.10.2020 povabili predstavnika Telekoma, da nam tudi oni 

predstavijo načrte gradnje širokopasovnega omrežja po vaseh KS Artiče, kjer krajanom še to ni 

zagotovljeno.  

11.11.2020 smo prejeli dopis Telekoma s katerim smo bili obveščeni, da nameravajo izgradnjo optičnega 

omrežja v naši KS popolnoma brezplačno nadaljevati tudi v prihodnjih letih in da so pričeli pripravljati 

tehnično dokumentacijo za naselji Dečno selo in preostanek Glogovega Broda. Dopis smo objavili na 

spletni strani KS Artiče in o tem obvestili po e.p. tudi nekaj krajanov.     

- Na objavljen razpis občine Brežice za raziskovalno-izobraževalne projekte se je prijavilo TD Artiče in 

pridobilo sredstva. V teku je projekt, ki ga je TD imenovalo  DOŽIVETJA NARAVE ARTIČ in bo v 

sodelovanju s Krajevno skupnostjo Artiče in OŠ Artiče zajemal predstavitev kulturne dediščine  - Banova 

domačija, predstavitev voda (mlaka, štumb, okluki, ribniki, studenci…),rekreacija ( sadjarska pot, 

orientacijska pot, pot zdravja z vadbenimi otoki) in energetske točke.        

- Problematika parkiranja tovornjakov ob LC Trebež je rešena.  

- Parkiranje avtomobilov pred MV je delno rešeno. Z novim lastnikom prostorov pošte je dogovorjeno,  

da se avtomobili parkirajo samo v večernih urah in čez noč. Zadevo bomo spremljali .    

-  V Zg. Obrežu je  na igrišču dokončano kabliranje električnega voda.  

- S krajani sp. Pohance je dogovorjeno, da se spremlja  odlaganje smeti na eko otoku in po potrebi 

obvešča Komunalo Brežice o bolj pogostem praznjenju otokov. 

- Problematika glede  odvodov fekalij podjetnika  v Zg. Obrežu in Arnovem selu še ni rešena, Uroš 

Predanič se namerava najprej pogovoriti z lastniki enako predlagamo za Arnovo selo 

  

                         

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik 12. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje. 

 

Zapisnik 12. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče in spletni strani občine Brežice – pod 

»javne objave«. 

 

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

 

Ad.3 

Predlogi za dela v sklopu rednega vzdrževanja KS  po vaseh v l. 2021. 

 

Na prejšnji seji sveta so člani sveta sprejeli dogovor, da se predlog letnega vzdrževanja za l. 2021 na/ob 

JP poteh po vaseh – vsak predstavnik za svojo vas ter načrt porabe po objektih katere vzdržujemo.  

Od predstavnikov vasi smo v tajništvo KS prejeli predloge po vaseh in objektih in si na osnovi teh 

pridobili informativne izračune z vrednostmi, kot sledi:    

      

DEČNO SELO  

 Ureditev javnega dobra pri Neralu -odstranitev drevesa….610,00 eur   

 Gramoziranje poti poti Matjašič …. 683,20 eur 

 Gramoziranje poti Mavsar – Cerjak... 488,00 eur 

 Obnova mostička pri hiši Krošelj……19.221,47 eur ( pridobljen predračun  s strani občine  - HPG)  
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ARNOVO SELO 

 Ureditev lesenega mostička čez Močnik  

 Asfaltacija javnega dobra  957/2 proti vikendom Ban-Cerjak-Pinterič …….25.426,02eur 

 Postavitev jaška in cevi ob cesti Deržanič – potok ……. 

 Uredite meteornih vod z polaganjem pvc cevi Bračun, Zorko – Gorišek ….. 

 Nasip gramoza na cesti Suša - Krošelj (Mrzlak) … 

 Čiščenje obcestnih jarkov po potrebi 

 

DOLENJA VAS PRI ARTIČAH  

 Očistiti jarke ob cesti ali vsaj pokositi na spomlad…. 536,80 eur 

 Tovornjak odpadnega asfalta na začetku poti Kovačič – Rožac  …… 195,20 eur 

 Do asfaltiranje  mostička, ki je blizu hiše Kovačič…. 878,4eur 

  

OBREŽ  

 Postavitev  kozolca na igrišču 10mx 5m   

 Obnova travnatega igrišča: izkop, nasutje zemlje, setev trave, postavitev zaščitnih ograj za goli, 

postavitev ograje okoli igrišča in postavitev klopi 4 x ob igrišču 

V letu 2021 je predvidena predvsem pridobitev potrebnih dovoljenj  

   

TREBEŽ  

 Gramoziranje makadamske poti proti Črpič …..585,6 eur 

 Preplastitev ceste Rožman –Štarkl ….. 28.582,16 eur 

  

GLOGOV BROD  

 Ob JP 526342 postavitev cestnega ogledala (hiša Lubšina)  

  

POHANCA  

 Plačilo postavljenih  4 kos luči javne razsvetljave z vsemi spremljajočimi deli v l. 2019 …..5.808,43 eur 

 Asfaltacija cestišča JP 526451  Kostrevc….10.421,24 

 

 

POKOPALIŠČE  

 Ureditev severnega dela pokopališča - odstranitev obstoječe škarpe in cipres, izkop za temelje, 

dobava in vgradnja AB elementov…. 23.077 eur 

 Izdelava novih  žarnih grobov 5 kos s ploščami, preureditev obstoječih žarnih grobov v krogu, 

preureditev dvojnega groba in namestitev dveh enojnih mest z AB ploščo …..835,00 eur 

 Beljene mrliške vežice - zadnjega dela, kjer je garaža …….500,00 eur 

 Nabava sožalnice…. 1.210,00 eur 

  

BANOVA DOMAČIJA   

 Dobava in montaža pitnika ……  500,00 eur 

 Ureditev poti in parkirišča…….  2.122,80 eur 

 Ureditev sadjarske sobe …… . …  400,00 eur 
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 Izdelava lesenega dela »štumbla«……   500 eur 

 

PROSVETNI DOM  

 Sofinanciranje postavitve spomenika KUD Rado Dernač ……. 400,00 eur 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Po pregledu in razpravi o navedenih delih svet KS ugotavlja, da se glede na dejstvo, da imamo  v l. 

2021  na proračunski postavki  za zimsko in letno vzdrževanje JP rezerviranih 28.384,06 eur  lahko 

pristopi  k rednemu letnemu  vzdrževanju javnih poti, kot je gramoziranje, doasfaltiranje , čiščenje 

jarkov,  mulčanju zarasti in  urejanju meteornih voda. V okvirih finančnih zmožnosti se pristopi k 

plačilu že izvedene JR v Sp. Pohanci in v sodelovanju z občino in kmetijo Krošelj pristopi k sanaciji 

nevarnega mostička v Dečnem selu. 

 Svet KS je seznanjen z izvedbo načrtovanih del v okvirih finančnih zmožnosti v l. 2021 in potrjuje 

načrtovano porabo sredstev. Iz zgoraj navedenega se pripravi čistopis vzdrževanja za leto 2021, ki 

je izvedljiv z razpoložljivimi sredstvi in se posreduje v potrditev članom KS Artiče. 

 

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

 

Ad. 4 

Predlogi za dela – občina, v sklopu rednega vzdrževanja na občinskih cestah v l. 2021. 

 

Predsednica sveta pove, da smo na osnovi prejetega povabila občine, da pred drugo obravnavo 

»Predloga o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice«  pripravimo predloge oz . pobude  za 

spremembo npr. enosmerne ceste, območje umirjenega prometa …te pripravili v sodelovanju z 

g . Gajškom in jih posredovali občinskim strokovnim službam.  

Poslane so bile sledeče pobude  

 na LC 024472 se naj  podaljša območje omejene hitrosti (30km/h) do stanovanjske hiše št. 

59 

 na JP 526241 se  naj uvede območje omejene hitrosti (do 30km/h) od križišča z državno 

cesto RIII 676 od kapelice do stavbe štev. 28 

 

V nadaljevanju obravnavane točke so se predstavile pobude članov sveta za dela, ki jih izvaja občina v 

sklopu rednega vzdrževanja na občinskih cestah v l. 2021– vsak predstavnik je predlagal dela na 

občinskih cestah za svojo vas, kot sledi:   

 

TREBEŽ 

 Čiščenje vseh kanalov za meteorne vode ob cesti št. 024671  proti  Glogovem Brodu . 

 Čiščenje vseh kanalov za meteorne vode ob cesti št. 024671  proti  Brežicam.  

 Krpanje večje udarne jame pri hiši Bajraktari  na cesti št. 024671 proti Brežicam. 

 Krpanje udarne jame na cesti  št. 024672 pri hiši Rupar. 
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 Označitev jarka na cesti št. 024671  proti  Glogovem Brodu pri mostičku pod Artičami... 

 

ARNOVO SELO 

 Namestitev javne razsvetljave pri  avtobusni  postaji  (Cerjak ). 

  –  predlogu proračuna za leto 2022Popravilo udarnih jam na  cestišču  Arnovo selo - Spodnja 

Pohanca. 

 

POHANCA 

 Ureditev  varnega dostopa iz JP št. 526431 na glavno cesto R1 220/1334 –predlog proračuna za leto 

2022 

 Namestitev avtobusne hišice na AP pri hišni št. Trebež 18 

 

DOLENJA VAS PRI ARTIČAH  

 Nujna preplastitev cestišča LC 191271 in ureditev meteornih vod ob tej cesti- že v predlogu 

proračuna za leto 2022 

 

GLOGOV BROD 

 LC 024671 – sanacija mostu (pri hiši Lipej) in krpanje udarnih jam ter urejanje bankin na celotni 

dolžini ceste od Trebež - Kuri 

 ob JP 526342 in 526341- izgradnja javne razsvetljave za naselje Glogov Brod- v predlog proračuna za 

leto 2022 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta predlagajo, da se v tajništvu KS pripravi dopis, v katerem se navedejo zgoraj  opisana 

vzdrževalna dela kot pobude KS občini  za l. 2021.    

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

 

 

Ad.5 

Ureditev pokopališča – obnova severnega  in južnega dela po izdelani idejni zasnovi.   

Predsednica sveta je prisotnim pojasnila, da je v sredo 25. 11. 2020 preko videokonferenčne aplikacije 

potekal sestanek s predstavniki občinske uprave, katerega glavna tema je bila podani predlogi KS za 

rebalans proračuna 2021. KS je občini podala predlog, da se v prihodnjem letu v sklopu PP za 

sofinanciranje obnov mrliških vežic v znesku cca 15.000 eur zagotovijo sredstva za odstranitev dotrajanih 

cipres in sanacijo oz. obnovo dela opornega zidu na pokopališču Artiče. KS je pojasnila, da bi zaradi 

obsežne investicije dela razdelili na dva fazi  (24.000 EUR 1. faza in 32.000  EUR 2. faza). Občina je 

predlog KS zavrnila in pojasnila, da so sredstva v okvirih 20.000 eur v proračunu 2021  na omenjeni 

postavki na voljo za vse KS. Še vedno pa obstaja možnost, da oddamo vlogo, vendar je treba poudariti, 

da so zneski sofinanciranja do par tisoč eur in nikakor ne 15.000 eur.  

Vsled podane obrazložitve je predsednica sveta predlagala, da KS k sanaciji ograje pristopi s svojimi 

sredstvi in to deli na več let, najprej severni del (ker je ta najbolj kritičen) in kasneje  še  južni del. To bi 

lahko izvedli na način, da se prihranijo  sredstva od prejetih najemnin za grobna mesta  iz l. 2021 in 2022 
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in k sanaciji severnega dela pristopili v l. 2022 in potem južni del obnovili iz prihranjenih sredstev 

predvidoma v l. 2025.   

 

 

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta se strinjajo s podanim predlogom predsednice sveta in sicer, da Krajevna skupnost Artiče 

pristopi k investiciji v okvirih lastnih sredstev iz naslova grobnin. Severni del ograje se predvidi na ta 

način  gradit v letu 2022, ko zberemo prihodke dveh let in južni zid predvidoma leta 2025. 

 

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

 

Ad.6 

 Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za l. 2020. 

Sklenjen je dogovor, da se inventurna komisija imenuje v sestavi tistih članov, ki so že prejšnja leta 

sodelovali pri teh popisih. Predlagano je, da se za predsednika komisije imenuje Uroša Predaniča, z 

dvema članoma komisije: Darjo Germšek Predanič in Simono Mlakar.  

O točnem datumu izvajanja inventure se imenovani člani dogovorijo, da ga določijo naknadno, saj 

morajo s strani občine najprej  prejeti popisne liste. Prav tako so se člani inventurne komisije dogovorili, 

da se inventurni popisi izvedejo skladno s prejetim terminskim planom, ki ga je tajnica KS prejela v 

tajništvo KS s strani oddelke za proračun in finance. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS za izvedbo inventurnih popisov potrjuje člane inventurne komisije v naslednji sestavi: 

- Uroš Predanič – predsednik komisije 

- Darja Germšek Predanič – član komisije  

- Simona Mlakar –član komisije  

 

Inventurni popisi se bodo izvedli skladno s prejetim terminskim planom, ki ga je tajnica KS po e.p. 

prejela v tajništvo KS s strani oddelke za proračun in finance.  

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

 

Ad.7 

Oddaja prostorov tajništva za potrebe pošte Artiče 

 

Predsednica sveta je prisotnim pojasnila, da smo pred  časom izvedeli, da se bo pogodbena pošta na 

zdajšnjem  naslovu trgovine Artiče ukinila in da bomo v Artičah  po vsej verjetnosti ostali brez pošte. 
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Ker morajo  bit prostori pošte  v središču naselja, v pritličju stavbe, z urejenim dostopom za invalide ter 

parkirnimi prostori za stranke…  vse našteto pa je zaenkrat možno zagotoviti samo v Prosvetnem domu 

smo kot lastnico objekta o tem povprašali najprej Občino Brežice, ki nam je podala soglasje k oddaji 

prostora v najem. Prostore prosvetnega doma bo  najemala krajanka Tatjana Panjan. 

Pogovarjali smo se, da bi KS oddala prostor, kjer je trenutno tajništvo (edino ta prostor je bil za pošto  

sprejemljiv, kar so nam potrdili v tem tednu )  tajništvo  pa se prestavi v sejno sobo. 

V ponedeljek se bomo dogovarjali tudi glede cene najema in upamo, da bomo dosegli za obe strani 

sprejemljivo ceno.  

Predsednica sveta smatra , da bi bilo škoda, da nimamo več pošte v Artičah in da  bi nam vsak prihodek 

prišel prav za pokrivanje stroškov, zato je predstavljen predlog dala na glasovanje.   

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje, da se prostori tajništva v priemru sprejemljivega dogovora o ceni oddajo v najem za 

potrebe pošte zainteresirani najemnici Tatjani Panjan.   

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

 

Ad. 8 

Razno 

Dogovori:  

- Za sanacijo mostička pri kmetiji Krošelj se pridobi ponudba s strani podjetnika Travnikar – 

zadolžen Aleš Kukovica. 

-  Za ureditev igrišča v Zg. Obrežu se v letošnjem letu pripravi dokumentacija in potem 

ureditev, nabava golov…  poda za predlog k participativnemu proračunu za l. 2022. 

- V. l 2021 se v sodelovanju  Z OŠ Artiče, TD Artiče in KS izvede obnovitev štumbla v okviru 

projekta Doživetje narave Artič  dolini Volčjaka. KS Artiče  bo prispevala 500 eur.  

- KS je na spletni strani objavila povabilo za otroke, da pošljejo fotografijo voščilnice, ki so jo 

izdelali doma. Prve tri najboljše voščilnice bo KS nagradila s praktičnimi darili, ki jih bo 

nabavila v naslednjem tednu.  Najboljša voščilnica bo krasila tudi našo spletno stran med 

prazniki. 

Zapisala: Simona Mlakar 

                                                                                    Predsednica sveta KS Artiče 

                                                                                                 Nataša Sagernik 

 


