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ZAPISNIK
6. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila 22.6.2011 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi
Prosvetnega doma Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Janez Kastelic, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Renata Slak
Ostali prisotni:
Katja Barbič – občinska svetnica iz KS Artiče
Simona Mlakar-tajnica KS
Odsotni:
Ivan Kostevc, Bernardka Ogorevc in Uroš Predanič
Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne in ugotovil sklepčnost seje.
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku prisotnih 5 članov sveta KS, da je seja
sklepčna in da lahko nadaljujemo z delom.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Artiče z dne 23.3.2011
2. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 23.3.2011 do 22.6.2011 ter o
izvrševanju sklepov 5. seje KS
3. Obravnava in potrditev predlogov plana del KS Artiče 2012-2013
4. Vmesno poročilo o realizaciji plana del KS Artiče 2011
5. Poročilo o finančnem stanju KS Artiče na dan 22.6.2011
6. Seznanitev z » Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Brežice« - posredovane pripombe in predlogi Občini
7. Dopis KS Artiče Občini Brežice v zvezi z nevarnostmi v prometu v kraju Glogov
Brod
8. Stališče KS za spremembo statusa javnega dobra – Žgalin Anica – Artiče
9. Vloga Haler Vinka za ureditev statusa zemljišča vodohrama za kraj Artiče
10. Vloge za donacijo sredstev društvom GD Dečno selo in GD Pohanca
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
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Ad. 1
Potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Artiče z dne 23.3.2011
Vsi člani sveta KS so prejeli po e.p. predlog zapisnika 5. seje KS z dne 23.3.2011. Na
predlog zapisnika ni bilo pripomb.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 5. redne seje sveta KS v predloženi obliki z dne 23.3.2011.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 2
Poročilo predsednika KS o svojem delu od 23.3.2011 do 22.6.2011 ter o
izvrševanju sklepov 5. seje KS
Predsednik je prisotne seznanil, da je pripravil podrobno poročilo o svojem delu v
obdobju od 23.3.2011 do 26.6.2011, najbolj pomembno pa na kratko predstavi članom
sveta KS.
 Dejavnosti v zvezi z oznakami avtobusnih postajališč za šolske otroke in
označevanje le teh v KS Artiče
 Priprava plana del za izvedbo čistilne akcije v kraju Artiče v sodelovanju s
Turističnim društvom Artiče
 Ogled potrebnih del v kraju Trebež ( gramoziranje, izdelava propusta meteorne
vode, čiščenje jarkov ob JP)
 Sestanek komisije za ponudbe (zbiranje ponudb za dela po planu KS Artiče in
njihova obravnava). Izbira in določitev izvajalcev del.
 Sestanek na Občini pri g. Ireni Rudman v zvezi s problematiko najemne pogodbe
za Banovo domačijo in priprava dokumentacije v zvezi s problematiko ureditve
statusa najemne pogodbe za Banovo domačijo
 Dejavnosti v zvezi z izdajo Artiških novic (donatorska sredstva, udeležba na
sestanku odbora za izdajo AN, priprava člankov)
 Udeležba na Občnem zboru Turističnega društva - dogovori za akcije v letu
2011, na srečanju krvodajalcev Občine Brežice, na občnem zboru društva
izgnancev Artiče itd.
 Sestanek s centrom za socialno delo Občine Brežice v zvezi z opravljanjem
splošno koristnega dela v javno dobro lokalne skupnosti - podpis pogodbe o
sodelovanju
 Tehnični dogovori z izvajalci del v vseh krajih KS Artiče – podrobna navodila
izvajalcem del v zvezi z izvedbo del, medfazna in končna kontrola izvršenih del
 Priprava podatkov skupaj z vodovodnimi odbori Arnovo selo in Artiče za Občino za potrebe OPN – javna infrastruktura-podatki o vaških vodovodih.
 Aktivnosti v zvezi z obnovo avle Prosvetnega doma Artiče – navodila za izvedbo
del, organiziranje obnove in kontrola del.
 Dopis Občini glede problematike v kraju Glogov Brod
 Priprava plana invensticij skupaj s člani sveta KS za obdobje 2012 in 2013 in
dostava istega Občini Brežice
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 Pošiljanje pripomb Občini Brežice v zvezi z operativnim programom
odvodnjavanja meteornih in fekalnih odpadkov
 Organiziranje dela skupaj s tajnikom KS za opravljanje nujnih vzdrževalnih del na
objektih KS Artiče in okolice.
 Aktivnosti v zvezi s širjenjem pokopališča z žarnimi grobovi (dogovori, izvedba,
kontrola dela)
 Dopisi Občini in podpisovanje listin ter računov, spremljanje tekočega dela
tajništva, spremljanje prispele pošte
 Sodelovanje s centrom za socialno delo - mentorstvo g. Molan Borutu pri
izvajanju del za potrebe KS Artiče, kontrola del, poročilo o opravljenem delu
 Priprava gradiva za 6. sejo KS Artiče
 Sestanek s predstavnikom MC Brežice v zvezi s promocijo BD
 Prisoten na sestankih v zvezi s prikazom življenja nekoč na BD
Poročilo o realizaciji sklepov 5. seje sveta KS Artiče z dne 23.03.2011
Ad.3
Potrjen program dela KS Artiče za leto 2011 dostavljen na Občino Brežice. KS
izvaja dela po planu dela
Ad.5

Vzdrževalna in druga dela za potrebe KS Artiče opravlja po podjemni pogodbi
g. Boris Haler

Ad.6

Ni realizirano - komisija mora pripraviti predlog pravilnika v planiranem roku

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 23.3.2011 do
22.6.2011 in poročilo o realizaciji sklepov 5. seje sveta KS Artiče z dne 23.3.2011
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 3
Obravnava in potrditev predlogov plana investicijsko vzdrževalnih del za KS
Artiče za leto 2012 in 2013, ki jih izvaja Občina Brežice
Predsednik sveta in prisotni člani sveta KS Artiče pregledamo predlog plana del KS
Artiče za leto 2012-2013. Predlagamo, da je v plan potrebno dodati še izgradnjo
pločnika v Dečnem selu ( od križišča Dečno selo-Mali vrh do obstoječega pločnika-cca
350m), za katerega je bila že izdelana projektna dokumentacija, vendar projekt v letu
2009 ni bil realiziran. Predlagamo, da se doda izdelava propusta v Glogovem Brodu na
LC štev. 024661 (ob večjih količinah padavin se voda zliva v obcestni jarek, ki se hitro
zapolni z muljem, zato voda teče preko ceste v Mlinščico). Neurejen oz. zamašen in
premajhen je tudi zbirni jašek/kanal, preko katerega teče voda v Mlinščico. Ker gre za
zelo frekventno cesto, je zadeva še toliko bolj nujna.
.
Predsednik sveta KS je opozoril na neurejenost kategorizacije nekaterih LC in JP v KS.
KS bo v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih določa Statut Občine Brežice, vodila
določene aktivnosti in pisno opozorila Občino za ureditev tega stanja.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Potrdi se predlog plana investicijsko vzdrževalnih del z dopolnitvami KS Artiče
za leto 2012-2013 in se dopolnjen z zgoraj navedenimi planiranimi deli dostavi na
Občino Brežice
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad. 4
Vmesno poročilo o realizaciji plana del KS Artiče za leto 2011.
Predsednik sveta KS Artiče je prisotne seznanil z izvajanjem del po planu del za leto
2011. Evidenca vseh izvršenih del po vaseh KS se vodi v računalniku in je
dokumentirana tudi s fotografijami. Dela izvajamo v skladu z navodilom o ravnanju
naročnika v postopkih naročanja blaga in storitev Občine Brežice - dopis št. 43020/2010 z dne 21.12.2010. Za opravljena dela smo pridobili ponudbe in izbrali
najugodnejšega izvajalca. Izdane so bile naročilnice s prilogami z natančnim opisom
del in dogovorjeno ceno. Pred pričetkom del so bili z izvajalcem del opravljeni podrobni
pogovori. Dela smo kontrolirali med izvajanjem ter ob zaključku. Izvedena so bila
naslednja dela :





ARNOVO SELO
sanacija poti v potoku Močnik
sanacija propusta Deržanič
gramoziranje in urejanje JP poti Geršak-Suša
čiščenje jarkov na JP- odsek Mlakar Pepi-Ostrelič Jože

Nedokončana dela: postavitev jeklene varovalne ograje ob JP – Balas Rezika






ARTIČE
drenaža JP za pokopališčem
izdelava mulde ob JP – na odseku pri hiši Bevc
sanacija vodnjaka na pokopališču
gramoziranje JP za šolo
asfaltiranje parkirišča pri pokopališču

DEČNO SELO
 obsekovanje grmovja ob JP pri hiši Pribožič
 čiščenje obcestnega kanala pri hiši Herceg
 postavljanje robnikov v dolžini 30m pri gasilskemu domu
 gramoziranje in utrjevanje JP do hiše Krošelj Pepi
 gramoziranje JP 526313 na odseku proti hišama Mavsar – Cerjak in sekanje vej ob
cesti
Nedokončana dela po planu:
Sanacija propusta pri hiši Petan
Dokončanje jaška pri Kostevcu
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GLOGOV BROD
Gramoziranje JP Lipej – Lapuh
Dopisi naslovljeni na Občino Brežice, v katerih opozarjamo na nevarnosti : križišče
pri stanovanjski hiši Kuri, opozarjanje na nevarnosti pri odvijanju prometa čez
mostiček na LC 24671 pri hiši Lipej, dotrajanost lesenih električnih drogov, ki so
nevarni za promet na tej cesti, kakor tudi za prebivalce,ki živijo v neposredni bližini.

Nedokončana dela po planu:
Propust pri hiši Medved
ZGORNJI OBREŽ
 Zamenjava obstoječe betonske kanalizacije – odvoda meteorne vode pri
hiši Šepetavc
 Polaganje cevi v dolžini 230 metrov
 Postavitev jaškov




TREBEŽ
Gramoziranje poti proti hiši Črpič - Slopšek
Poglobitev odvodnega kanala meteorne vode pri hiši Deržanič
Propust meteorne vode pri hiši Kink






DOLENJA VAS PRI ARTIČAH
Čiščenja jarka odvoda meteorne vode pod hišo Rožac Tone - do malega potoka
Čiščenje kanala ob JP - nasproti hiše Senica
Gramoziranje JP Zakšek – Rudman
Gramoziranje JP poti Rožec - Kovačič



SP. POHANCA
Urejanje poti na relaciji Sp. Pohanca - Pesje pri hiši Zorko

UGOTOVITVENI SKLEP
Vmesno poročilo o realizaciji plana del KS Artiče v letu 2011 se potrdi. Dela se
nadaljujejo po planu, v kolikor bodo finančna sredstva.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad. 5
Poročilo o finančnem stanju KS Artiče od 01.01.2011 do 22.06.2011
( podatki iz računalniško vodenega sistema javnih vplačil – UJP net)





promet v dobro…………..............................43.007,80€
promet v breme …………............................32.214,77€
obveznosti na dan 22.6.2011 ……................3.022,46€
stanje 22.6.2011……………….....................10.793,03€

KS je izstavila naročilnice za določena dela po planu del, za katere še niso dospeli
računi.
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Predsednik sveta seznani prisotne, da je izdelano podrobno finančno poročilo
računovodskega servisa Nevtrom za obdobje od 01.01.2011 do 30.05.2011 po kontnih
postavkah. Vse izdane naročilnice podrobno vsebujejo opis naročenega dela in so
podpisane s strani predsednika sveta KS. Vsi dospeli računi so podrobno pregledani,
zavedeni v evidenco prispelih računov ter podpisani s strani predsednika sveta KS.
Prav tako je poudaril, da tajništvo KS Artiče redno in v zakonitem roku poravnava vse
finančne obveznosti. Vsi lastni prihodki KS (npr. najemnine za mrliško vežico, najem
grobov, najemnine prostorov Prosvetnega doma, Banove domačije itd. se izvajajo
izključno preko položnic na račun KS Artiče in predstavljajo lastna finančna sredstva tako imenovana PIP sredstva, ki se uporabljajo v skladu s finančnim planom KS Artiče
za leto 2011). Prilivi proračunskih sredstev Občine Brežice so v skladu s finančnim
načrtom KS Artiče 2011.

UGOTOVITVENI SKLEP
Poročilo o finančnem stanju KS Artiče od 01.01.2011 do 22.6.2011 se potrdi.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad. 6
Seznanitev z »Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Občini Brežice«- posredovane pripombe in predlogi Občini Brežice
Predsednik KS Artiče je dne 07.06.2011 na Občino Brežice poslal dopis ( priloga dopisa
je bila članom sveta KS poslana po elektronski pošti ), v katerem navaja naslednje
predloge oz. pripombe:
- v operativnem planu bi bilo potrebno natančneje prikazati območja, kjer bo potrebno
zgraditi kanalizacijsko omrežje in območja, kjer se to lahko reši na drug ustrezen
način. Za primer se je navedlo strnjeno naselje v Artičah pod AGLOM_ID12188, ki
je vključeno v osnovni program izvedbe. Iz dokumentacije, ki je na vpogled, ni
dovolj jasno razvidno, kako in kje bi potekala trasa glavnega kanalizacijskega
omrežja in kateri objekti bi bili priključeni na ta cevovod.
- predlaga tudi, da se pripravi zgibanka, s katero bi obvestili vse krajane Občine
Brežice, kjer še ni rešen sistem čiščenja odpadnih komunalnih voda, da se na ta
način predstavi, kaj nas čaka na tem področju in kako ter kdaj namerava Občina
Brežice skupaj z lastniki stanovanjskih hiš reševati ta problem.
-

glede na zakonodajo, ki zahteva rešitev za vse objekte, predlagamo Občini Brežice,
da bi bilo potrebno razdelati sistem po objektih in ustrezno označiti konkretno za
vsak objekt-hišo, kakšna rešitev se predvideva.

Katja Barbič, ki je na seji sveta prisotna kot predstavnica Občinskega sveta Brežice,
pove, da so za vasi, ki niso zajete v osnovnem programu, predvidene npr. za vas
Arnovo selo in tudi druge vasi male čistilne naprave, ki bodo zajemale nekje od 3-5 hiš
na eno čistilno napravo.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani so z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Občini Brežice v grobem seznanjeni. Strinjajo se s poslanimi pripombami
KS Artiče. Prav tako so poudarili, da zaradi problematike, ki zadeva vsakega
krajana, želijo, da so s strani Občine pravočasno in podrobno seznanjeni z
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nadaljnjimi aktivnostmi, da bodo lahko kot predstavniki vasi seznanjali svoje
krajane.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad. 7
Dopis KS Artiče Občini Brežice v zvezi z nevarnostmi v prometu v kraju Glogov
Brod
Predsednik KS Artiče je dne 27.5.2011 na Občino Brežice poslal dopis, v katerem
opozarja na nevarnosti v prometu v kraju Glogov Brod. V dopisu opozarjamo na:
( članom sveta KS Artiče je bil poslan dopis v vednost po elektronski pošti. )
-

-

-

nevarnost križišča pri stanovanjski hiši Kuri – LC 02461 in LC 024671 – iz
smeri Brežic proti Glogovem Brodu je zaradi nepreglednega ovinka nevarno zaviti v
vas Glogov Brod, zato je potrebno za navedeno problematiko poiskati sistemsko
rešitev .
nevarnost prometa čez mostiček na LC 24671 pri hiši Lipej. Vprašljiva je
varnost vožnje čez omenjeni mostiček, zato predlagamo, da se v prvi fazi namesti
varnostna ograja in utrdijo bankine, v drugi fazi pa bi bilo potrebno pristopiti k
izdelavi projekta in izgradnji novega mostička, ki bi bil bolj primeren za današnji
promet, ki se je v zadnjih letih zelo povečal.
problematika lesenih drogov ob LC št. 024661 – ob omenjeni cesti je nameščeno
devet lesenih drogov za razsvetljavo, ki zaradi dotrajanosti predstavljajo nevarnost
za promet, ki se odvija na tej cesti. (visijo proti cesti ) Nujno bi bilo pristopiti k
reševanju te problematike in sicer zamenjati dotrajane stebre s kovinskimi in
zamenjati luči za razsvetljavo z varčnimi žarnicami.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta podpirajo način opozarjanja na problematiko v naši KS in
pričakujejo, da nam Občina odgovori na naša opozorila.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad. 8
Stališče KS za spremembo statusa javnega dobra – Žgalin Anica- Artiče
Dne 02.03.2011 smo na KS Artiče s strani Žgalin Anice prejeli vlogo, v kateri prosi
za ureditev zemljiškoknjižnjega stanja oz. predlog menjave zemljišča. Gospa je
zemljiškoknjižna lastnica stanovanjske hiše na naslovu Artiče 15. Pred leti je
ugotovila, da del njenega dvorišča predstavlja parc. št. 948/8, k.o. Volčje, ki je v
zemljiški knjigi vknjižena kot javno dobro. Navaja, da je predmetna parcela nastala s
parcelacijo zemljišča po dejanskem poteku meje dvorišča oz. po uživalni meji.
Gospa Žgalinova predlaga, da se izvede menjava zemljišč, tako, da se parc. št.
948/8 k.o. Volčje v izmeri 327 kvadratnih metrov zamenja z delom parc. št. 251/2
k.o. Artiče v ustrezni površini.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče se načeloma strinja z zamenjavo zemljišča Javnega dobra s
parc. štev. 251/2 lastnika Žgalin Ane za potrebe Banove domačije, vendar je
potrebno počakati, da se predhodno primerno uredi status Banove domačije
z novim dedičem g. Renato Hribar, KS Artiče in z Občino Brežice. Potrebno
bo tudi preveriti ali bo možno na parc. štev. 251/2 pridobiti soglasje za
postavitev parkirišča.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 9
Vloga Haler Vinka za ureditev statusa zemljišča vodohrama za kraj Artiče.
Dne 13.06.2011 smo na KS Artiče prejeli zahtevek s strani Haler Vinka, v katerem
navaja, da na parc. št. 250/2, katere lastnik je, in na kateri je postavljen rezervoar za
pitno vodo (vodohram), iz katerega se napaja celoten vodovodni sistem za kraj Artiče,
vse do danes ni pravno urejen lastniški odnos med vodovodnim odborom Artiče in
lastnikom parcele. V dopisu navaja, da se je z vodovodnim odborom, katerega zastopa
g. Volčanšek Franc in s posvetom notarja dogovoril za odkup trajne služnostne pravice
in sicer po ceni 30€ za kvadratni meter, ki naj bi se plačal iz sredstev vodovodnega
odbora. Za omenjeno je predsednik vodovodnega odbora Artiče g.Volčanšek Franc
pripravil služnostno pogodbo, katero je dostavil na KS, da jo pri notarju podpiše
predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton.
Predsednik KS Artiče je prisotne obvestil, da je predsednika vodovodnega odbora
seznanil, da lahko omenjeno pogodbo podpiše le ob predhodnem soglasju župana v
skladu z 2.odstavkom 74. čl. Statuta Občine Brežice (Ur.l.RS št.10/2009;3/2010), vsled
česar mora pogodbo pred podpisom dostaviti na Občino Brežice in pridobiti pisno
soglasje župana. Ker je vodovodni odbor zgoraj navedeno pogodbo nato umaknil, se
predmetna zadeva ni reševala naprej na KS.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče se strinja z ugotovitvami predsednika KS Artiče glede
podpisovanja pravnih poslov krajevne skupnosti v skladu z 2. odstavkom 74.čl.
Statuta Občine Brežice (Ur. L. RS št.10/2009; 3/2010), v katerem je eksplicitno
navedeno, da so pravni posli KS veljavni le ob predhodnem soglasju župana.
Smatramo, da mora vodovodni odbor nujno rešiti lastniški odnos z g. Vinkom
Halerjem na parceli, na kateri stoji vodohram za kraj Artiče. Vodovodnemu
odboru Artiče predlagamo, da pripravi pogodbo o nakupu zemljišča, na katerem
stoji vodni hram, kar bi predstavljalo trajno rešitev problema. V pogodbi je
potrebno med drugim natančno definirati lastništvo te parcele (KS ali Občina).
Gornje je v skladu z navedbami v zapisniku vodovodnega odbora z dne
23.03.2011 pod točko Ad3, kjer je navedeno, da lastnik parcele nudi isto v trajno
služnost ali v odkup. KS Artiče bo sopodpisala kupoprodajno pogodbo oziroma
služnostno pogodbo le po predhodnem pisnem soglasju župana Občine Brežice v
skladu s 74. čl. Statuta Občine Brežice.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.10
Dodatna točka: Vloge za donacijo sredstev GD Pohanca in GD Dečno selo.
GD Dečno selo in GD Pohanca sta na naslov KS Artiče naslovili vlogi, v katerih prosijo
za pomoč. GD Pohanca KS Artiče naproša za pomoč pri nakupu novega gasilnega
avtomobila. GD Dečno selo pa naproša KS Artiče za pomoč pri izvedbi udeležbe na
prireditvi SELA- SELE.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče potrjuje, da se društvom s strani KS Artiče nudi finančni
prispevek in sicer GD Dečno selo za izvedbo udeležitve na prireditvi SELA SELE se nakaže donacija v vrednosti 30€. GD Pohanca se za nakup gasilnega
avtomobila nakaže donacija v vrednosti 300 €.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Pod točkama 11 in 12 ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
Zapisnikar: Simona Mlakar
Artiče, 22.6.2011
Predsednik sveta KS Artiče
Anton Gajšek, l.r.
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