
 

 

 

 

 

 

Artiče, 25. 4. 2022  

Štev. dok.: 20-O/2022 

 

Spoštovani, 

zahvaljujemo se vam za vaše predloge glede izboljšave obstoječe infrastrukture na območju KS Artiče, ki 

smo jih posredovali na Oddelek za komunalno infrastrukturo gospodarske in javne službe Občine  

Brežice. 

Po sprejetem odloku Občine Brežice z letošnjim letom urejanje bankin, košnjo bankin, obsekovanje 

zarasti, zalivanje razpok, krpanje udarnih lukenj, urejanje makadamskih poti in podobno na občinskih in 

javnih cestah opravljala Komunala Brežice.  

Komunala bo letos prioritetno izvajala le košnjo ob cestah, obrezovanje vegetacije in čiščenje obcestnih 

jarkov. Glede izvajanja drugih del na javnih poteh (krpanje udarnih lukenj, peskanje makadamskih cest, 

preplastitev oz. asfaltiranje določenih odsekov cestišč… ) so sporočili, da imajo za ta dela v teku javno 

naročilo za izbiro podizvajalcev. 

Komunalo čakamo, da vaše/naše predloge stroškovno ovrednoti in da izberemo kaj lahko letos 

izvedemo v okviru razpoložljivih sredstev. KS Artiče je na to obvestilo izrazila svoj pomislek, predvsem  

glede pravočasne izvedbe del v okviru sredstev, ki pripadajo KS Artiče. Prejšnja leta smo ravno zaradi 

zasedenosti izvajalcev naročilo posredovali že v začetku leta. 

S svojimi predlogi ste še podkrepili več kot 20 letna prizadevanja sveta KS Artiče glede ureditve: 

- ceste na relaciji Sp. Pohanca – Šentlenart z izgradnjo kolesarske poti in ureditvijo križišča z LC 

024671 in JP na državno cesto R1 220/1334 Brežice -Krško,  

- kanalizacijskega omrežja za naselje Artiče zaradi bližine zajetja pitne vode, 

- podvoza ali nadvoza čez železniško progo.  

 

Občina Brežice nam že vrsto let odgovarja, da se za naštete investicije pripravljajo dokumentacije 

(izdelava idejne zasnove in izdelava projekta za izdelavo ) in da se bo z deli pričelo v naslednjih letih.  

Predstavnici v občinskem svetu, gospo Bernardo Ogorevc in Katjo Čanžar redno obveščamo o naših 

predlogih. Na sestanku v Artičah so nas obvestili, da je od zgoraj navedenih predlogov prvi (1.) v 

izvajanju: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO je v marcu objavila 

javni razpis za izdelavo IZP in PZI za rekonstrukcijo ceste R1-220/1334 Sp. Pohanca- Brežice od km 7.200 

do km 9.785, ki je bil odprt 4.4.2022.   
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