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Artiče, 20.9.2021 

Štev. dok.: 50-O-1/ 2021 

Z A P I S N I K               

16. redne seje sveta KS Artiče, ki je potekala v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 19. uri  v prostorih 

Prosvetnega doma Artiče 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: Nataša Sagernik, Robert Žerjav, Darja Germšek Predanič, 

Aleš Kukovica, Franc Zorko, Ksenija Satler.   

Opravičeno odsotna:  Uroš Predanič  in Jernej Andrejaš 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

           Ad.1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnega števila osem (8) 

članov,  da je sklepčnost zagotovljena 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 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 25.2.2021 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje ( zapisnik posredovan po e mail-u v pregled ) 
3. Poročilo o opravljenih nalogah v času od 25.2.2021 do 16.9.2021 in seznanitev s porabo 

sredstev in stanjem na TRR ( Kukavica Aleš, Predanič U., Sagernik) 
4. Potrditev finančnega načrta KS za l.2022 in l.2023 in sprejem predlogov za pripravo proračuna 

za l. 2022 in 2023. 
5. Banova domačija. 
6. Eko otoki. 
7. Kanalizacija. 
8. Razno 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnega števila osem (8) članov, 

da je svet KS sklepčen in da se vsi prisotni strinjajo s predlaganim dnevnim redom . 

 

Sklep je bil sprejet s šest  (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  
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Ad.2 

Potrditev zapisnika 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 25.2.2021 in poročilo o izvršitvi sklepov 
te seje ( zapisnik posredovan po e mail-u v pregled ) 

 

Člani sveta so predlog zapisnika 15. redne seje prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so se lahko 

seznanili z vsebino tega.  

Na seji so se pregledali zavzeti sklepi in izvršitev teh. Ugotovljeno je bilo sledeče: 

 Realiziran je sklep pod  Ad.4. 

 V zvezi s točko Ad.5  smo Občino – pristojni oddelek OKIGJS prosili za pojasnila/navodila kako 

bomo izvajali vzdrževanje ob/na javnih poteh z naslednjim letom.  Ali ostaja fond za vzdrževanje 

cest in ob cestah po KS enak?  Kdo bo naredil oceno stroškov in s tem plan v okviru  dodeljenih 

sredstev za KS ? Prejeli smo odgovor, da se predvideva, da bo fond sredstev ostal enak, dela se 

bodo izvajala kot doslej – po planu KS, s tem, da jih bo izvajala Komunala Brežice in ne bo 

potrebno izvajati postopkov izbire izvajalca vsako leto. 

 V  sodelovanju z občino smo  obnovili most v Dečnem selu pri hiši Krošelj.  Dela so bila izvedena 

v skladu s povpraševanjem naročnika( KS - občina) in na osnovi ponudbe izvajalca. Sredstva so 

bila zagotovljena v proračunu občine, na postavki 00155- sanacija premostitvenih objektov  v 

višini 11.396,80  eur z DDV, na PP 00300 – zimsko in letno vzdrževanje cest po KS Artiče  v višini 

4.000,00 eur z DDV in na PP 00301 – urejanje krajev v višini 1.000,00 eur z DDV, kar je zagotovila 

KS.  

 Realizirani so bili dogovori pod RAZNO  in sicer: 

- Pred Prosvetnim domom so se na podlagi v naprej zarisanih predlogov in potem usklajenih  s 

podjetjem Nomago in občino Brežice na novo zarisale označbe za BUS in parkiranje avtomobilov 

za potrebe obiskovalcev PD.  

- Table pred Mrliško vežico z opozorilom, da so parkirišča namenjena le za uporabnike pokopališča 

in mrliške vežice nismo namestili. Delavci Saramatija, ki živijo v prostorih bivše pošte, so nam 

zagotovili, da bodo parkirišča zasedali le v večernih urah.  

- Komunalo večkrat obveščamo, da so posode za odlaganje smeti na pokopališču polne in, da jih je 

potrebno prazniti. Komunala prazni posode po ustaljenem urniku, katerega se zaenkrat ne bodo 

spreminjali.          

- Turistično društvo se je z idejo za učilnico na prostem » od Banove domačije v dolino Volčjaka«  

prijavilo na razpis, ki ga je razpisala občina Brežice. Pridobili so sredstva in uredili pot,  v sklopu 

katere se je s pomočjo KS  uredil tudi tako imenovani »štumbl«.   

  

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet KS potrjuje zapisnik 15. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje. 

Zapisnik 15. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče in spletni strani občine Brežice – pod 

»javne objave«. 

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 
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Ad. 3 

Poročilo o opravljenih nalogah v času od 25. 2. 2021 do 16. 9. 2021 in seznanitev s porabo 
sredstev in stanjem na TRR ( Kukovica Aleš, Predanič U., Sagernik) 
 

Na današnji dan je stanje na računu 8.106,63 eur. Prejeli bomo še tri dvanajstine v znesku 4.358,97 eur 
in 11.700, eur na osnovi zahtevkov za vzdrževanje javnih poti in javnih površin.  
S sredstvi v višini 28.852,16 eur, ki smo jih do današnjega dne pridobili od občine iz naslova delovanja 
(dvanajstine) in z zahtevki za vzdrževanje javnih poti ter s sredstvi v višini 13.221,15 eur, ki smo jih 
pridobili iz naslova najemnin ( grobnine, najemi MV, najemi PD, najemi BD ) smo opravljali spodaj 
navedena dela. 

 

- Izbrani izvajalec za letno vzdrževanje javnih poti Dejan Lazanski je po vaseh opravil dela iz seznama, 
ki so ga člani sveta v naprej pripravili in potrdili. Vrednost vseh opravljenih del je  8.375,30 eur z DDV 
(seznam opravljenih del je priloga zapisniku) .  

- V sodelovanju z občino se je obnovil močno poškodovan in za krajane nevaren mostiček pri hiši 
Krošelj v Dečnem selu. KS je prispevala 5.000,00 eur.   

- Na južnem delu pokopališča smo zaradi vse večjih pritiskov najemnikov grobnih mest  v sodelovanju 
s krajanom  odstranili nevarne in moteče smreke, ki so delale škodo po nagrobnih spomenikih.  

- V Arnovem selu (Mrzlak) smo zaradi nevarnosti, da se drevesa podrejo na javno pot očistili  močno 
zaraščeno javno dobro.   

- Izvajale so se redne košnje po centru Artič, na Banovi domačiji, okoli avtobusnih postaj  in 
pokopališču. V sklopu tega smo na pokopališču obrezali ciprese in podrli moteči smreki.   

- Izvajalo se je redno vzdrževanje objektov  na objektih Mrliška vežica, Prosvetni dom in Banova 
domačija.   

- V aprilu se je izvedel sestanek zaradi obnove mejne ceste med občino Brežice in občino Krško -  LC 

191271 – Dolenja vas pri Artičah proti Čelam. Župan se je obvezal, da bo občina Brežice čimprej 

pridobila informacijo ali je občina Krško s sredstvi, ki jih ima rezervirana v proračunu za l. 2021 

(OB054-07-0243 - Pločnik Dolenja vas - Križišče Čele - Zdole v vred. 60.000€) še letos pripravljena 

sofinancirati najbolj kritičen odsek cestišča  v dolžini cca 500m. Dogovorjeno je bilo, da v  kolikor  je 

občina pripravljena sofinancirati kritični odsek, župan občine Brežice ne vidi ovir, da k temu pristopi 

tudi občina Brežice.   

V dneh pred sejo smo s strani vodje oddelka Davida Flajnika OKIGJS prejeli informacijo, da se 
predvideva sklenitev sporazuma o sofinanciranju obnove omenjene lokalne ceste z Občino Krško. 
Sredstva za obnovo prve faze ceste, kot je bilo dogovorjeno na terenskem ogledu v aprilu naj bi 
bila zagotovljena v proračunu za leto 2022. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta so seznanjeni z nalogami, ki so se izvajale v času od 25.2.2021 do 16.9.2021, s porabo 

sredstev ter stanjem na TRR. 

 Svet KS v točki Ad.3 ni sprejel sklepa, ker je šlo zgolj za poročilo.  
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Ad.4 

Potrditev finančnega načrta KS za l.2022 in l.2023 in sprejem predlogov za pripravo proračuna 
za l. 2022 in 2023. 
 

Z računovodstvom občine  smo uskladili možno višina odhodkov za l. 2022 in možno višino odhodkov za 
l. 2023 ter predlog finančnega načrta za l. 2022 in l. 2023. Navedeno se je predstavilo članom sveta.   

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta so seznanjeni s predlogom možne višine odhodkov za l. 2022 in l. 2023 ter predlogom 

finančnega načrta za l. 2022 in 2023 . Predloge potrjujejo v predstavljeni obliki.  

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

Ad.5 

Banova domačija 

Izvajajo se aktivnosti v zvezi z ureditvijo prostora za postavitev sadjarske zbirke v gospodarskem 
poslopju. Trenutno se gospodarsko poslopje prekriva s slamo.  Pogodbo za izvedbo teh del je podpisala 
občina Brežice z izvajalcem Golnar. Dela se morajo končati najkasneje do prve polovice oktobra.  

V prostoru za postavitev sadjarske zbirke se bo dokončno uredila električna napeljava in sanirale stene, 
na način, da se po navodilu Zavoda za kulturno dediščino in v dogovoru s Posavskim muzejem špranje 
zadevajo z mahom. Ta dela za KS opravlja Milan Pintarič. Posavski muzej Brežice (PMB) bo pričel s 
postavitvijo zbirke orodij po končanih dogovorjenih ureditvah. Predvideva se, da naj bi to bilo v drugi 
polovici oktobra.  

Obveščeni smo bili, da je zunaj razpis RRA za razvoj podeželja. Na občini bi se bilo potrebno dogovoriti, 

kako pristopiti k prijavi na razpis, saj bi bil to edini primeren način, da se pridobijo sredstva za zaposlitev 

osebe. Predstavnikom društev je potrebno predstaviti predlog, da se vse začete  aktivnosti v zvezi z 

ureditvijo in kasneje s predstavitvijo sadjarske zbirke nadaljujejo v sodelovanju s Posavskim muzejem 

Brežice. Zato se skliče sestanek s predstavniki društev  - TD Artiče, Sadjarsko društvo, OŠ Artiče, KUD 

Oton Župančič Artiče  - četrtek, 30.9.2021  - zadolžena Simona Mlakar.   

  

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predstavnikom društev je potrebno predstaviti predlog, da se vse začete aktivnosti v zvezi s 

predstavitvijo Banove domačije ciljnim skupinam nadaljujejo v sodelovanju s Posavskim muzejem 

Brežice in kasneje, če se o tem predlogu pridobi soglasje društev, predlog predstavit še občini 

Brežice.  

 

  Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

 

Ad.6 

Eko otoki 

Največ težav glede postavljenih eko otokov smo imeli v Dečnem selu. Ti so bili dolga leta nameščeni pri 
bivši trgovini »Bibič«. Zaradi stalnega nereda okoli teh otokov so lastniki zemljišča vztrajali, da se od tam 
umaknejo. Iz občine in komunale Brežice so nas pozvali, da poiščemo novo lokacijo javnega dobra za 
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prestavitev teh. Po iskanju najboljših možnih lokacij smo se skupaj s Komunalo Brežice odločili, da eko 
otok prestavimo na  avtobusno postajališče v  Dečno selo.   
Kmalu za tem smo prejeli dopis krajanov Dečnega sela, s katerim so zahtevali, da se eko otok odstrani, 
saj zabojniki ne služijo krajanom, ampak jih uporabljajo predvsem njim neznani ljudje in da se zaradi 
neprimernega odlaganja odpadkov počutijo ogrožene. Pojasnjevali so, da so nered povzročali razni 
občasni, mogoče tudi stalni prebivalci številnih vikendov, večkrat je bilo opaziti, da so se na otok 
pripeljali Romi, ki so brskali po zabojnikih in povzročali dodaten nered.  
Ker Dečno selo nima postavljenega eko otoka nekateri krajani vztrajajo, da se poišče primerna lokacija za 
postavitev tega. Predstavnik sveta za vas Dečno selo je poiskal  najprimernejšo varianto in sicer pri  
Gasilskem domu Dečno selo. Naleteli smo na  striktno neodobravanje bližnjih živečih, zato k postavitvi  
eko otoka nismo pristopili.      
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Eko otoki se v bodoče v sodelovanju s občino Brežice  in Komunalo Brežice postavljajo samo tam, kjer 

je sprejeto soglasje bližnje živečih krajanov. Komunalo  in občino je  potrebno opozoriti, da morajo biti  

odvozi iz eko otokov pogostejši ( vsaj 1x tedensko) .     

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

Ad.7 

Kanalizacija 

V naselju Artiče je bilo v preteklih letih v sklopu izgradnje pločnika in pa modernizacije ceste že zgrajen 

del fekalnega kanalizacijskega omrežja.  Da se bi zadovoljilo potrebam v celoti, je potrebno z javno 

kanalizacijo opremiti še posamezna območja. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za ureditev 

odvajanja odpadnih vod kanalizacijskega sistema za naselje Artiče ter del naselja s predvideno gradnjo . 

Občinske strokovne službe so nas seznanile, da je za izgradnjo kanalizacijskega omrežja podpisana 
pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije. Sledi izdelava geodetskega posnetka in 
nato idejna zasnova. O nadaljnjih postopkih bo svet KS obveščen preko tajnice KS.  
Svet KS v točki Ad.7 ni sprejel sklepa, ker je šlo zgolj za seznanitev.  

 

Ad.8 

Razno 

- Seznanitev članov sveta s prejetimi odgovori oddelka za gospodarsko javno službo (odgovori so 

priloga zapisniku).  Ker se z nekaterimi odgovori  člani sveta niso zadovoljili, je potrebno pripraviti 

dopise direktno na pristojne inšpekcijske službe ( problematika parkiranja tovornjakov v Trebežu) .   

     

- Cenik za uporabo Mrliške vežice  

Po veljavnem ceniku za uporabo grobnih mest in mrliške vežice zaračunavamo: 

1. Uporabo mrliške vežice z vsem inventarjem in čiščenjem v znesku 85,00 eur 

2. Uporabo zunanjega prostora – terase z uporabo ozvočenja v znesku 20,00 eur.  

Zaračunavanje pod točko 2 je bilo aktualno v času razglašene epidemije, saj je bila prepovedana uporaba 

notranjih prostorov  in strežba pijače ter hrane.  Nekateri najemniki so  dejansko uporabljali samo 

prostor terase uro ali dve pred samim pogrebom.  

Po koncu razglašene epidemije se večina pogrebov izvaja na način , da je slovo od pokojnika organizirano 

na terasi in traja cca do štiri ure, pri čemer je možno uporabljati ves inventar, ozvočenje, kuhinjo in 
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stranišča.  Za takšno uporabo smo zaračunavali 85,00 eur. Ker nekateri kuhinje niso uporabljali smo 

naleteli smo na kritike glede takšnega zaračunavanja.  

Vsled tega se je svet KS odločil, da se spremeni cenik za uporabo grobnih mest in mrliške vežice kot sledi:   

    

1. Najemnina grobnih mest, ki vključuje letno vzdrževanje pokopališča:   

-enojni grob                                                                      13,00 eur 

-dvojni grob                                                                       26,00 eur 

-žarni  grob                                                                        16,00 eur 

 2.   Uporaba mrliške vežice z vsem inventarjem in čiščenjem                                 85,00 eur                                  

3.  Uporaba mrliške vežice z vsem inventarjem (BREZ KUHINJE)                             70,00 eur                                 

4. Zakup grobnega mesta - stari del pokopališča (grob z AB okvirjem)    

                                                  -enojni grob                                                                      350,00 eur                           

                                                  -dvojni grob                                                                      450,00 eur                     

 5. Zakup grobnega mesta - novi del pokopališča (grob z granitno obrobo) 

                                                 -enojni grob                                                                       500,00 eur                             

                                                 -dvojni grob                                                                       650,00 eur                          

6. Zakup žarnega grobnega mesta (grob s kaseto in granitno ploščo)  

         - žarni grob                                                                       650,00 eur    

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Veljavni cenik se spremeni, kot je navedeno in začne veljati takoj. Objavi se na spletni strani KS Artiče.  

      Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

                                      

        Zapisala: Simona Mlakar  

 

    

                                      Nataša Sagernik 

                                        Predsednica sveta KS Artiče 

 


