ZAPISNIK

16. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 12.12.2013, s pričetkom ob 18.35 uri v sejni sobi
Prosvetnega doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Uroš Predanič, Renata Slak in Maša Lileg - Senica
Predstavnica občinskega sveta: Katja Čanžar
Seje se niso udeležili:
Ivan Kostevc, Janez Kastelic in Bernardka Ogorevc, ki so odsotnost opravičili.
Zapisnikar: Simona Mlakar
Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in
ugotovil sklepčnost seje.
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih pet (5) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8)
članov, da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom.
Vsi prisotni se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
DNEVNI RED:
1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,
2. potrditev predloga zapisnika 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.09.2012 ,
3. poročilo predsednika KS o svojem delu od 25.09.2013 do 12.12.2013 ter o izvrševanju
sklepov 15. seje sveta KS,
4. poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po 25.09.2013,
5. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2013 ( seznanitev s planom
prihodkov in odhodkov do konca leta 2013 ter zneskom prenosa lastnih sredstev v
proračunsko leto 2014 ),
6. podaljšanje podjemne pogodbe g. Simoni Mlakar za opravljanje tajniških in drugih
del po nalogu predsednika sveta KS do konca leta 2014,
7. imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2013, določitev
roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2014,
8. potrditev cenikov KS za leto 2014 ( PD, MV - pokopališče - priporočila občine, BD),
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9. obravnava vlog za sofinanciranje - rdeči križ, šola,
10. podpis tripartitne pogodbe za urejanje okolice pokopališča ( razširitev povezovalne
poti in nujno odvodnjavanje povezovalne ceste, zalednih meteornih vod in objektov
okoli pokopališča ( vdiranje zemlje na pokopališču) – vezano na sklep 15. seje sveta
KS Artiče, z dne 25.09.2013 pod zap. št. 6,
11. obrazložitev in potrditev dopolnjenega finančnega plana del KS Artiče za leto 2014,
12. informacija v zvezi s planiranimi investicijami Občine Brežice v Krajevni skupnosti
Artiče v letu 2014 v skladu s potrjenim proračunom Občine za leto 2014,
13. vprašanja in pobude,
14. razno – informacije o:










situaciji v zvezi z Banovo domačijo,
prijavi PD Artiče na javni razpis Ministrstva za kulturo za kompletno prenovo PD,
izdelavi projektne dokumentacije za obnovo LC024472 v centru Artič,
o projektu obnove odseka republiške ceste R3 676 v kraju Trebež – Spodnja
Pohanca,
namestitvi dveh novih avtobusnih postaj ob LC024662 v Glogovem Brodu,
dopisu krajanov Dečnega sela in Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo
( poslan dopis na Občino Brežice štev. 55/2013, z dne 27.8.2013 in prošnja za
sestanek pri županu, dopis št. 75-2013, z dne 22.10 .2013),
obnovi mostička Zgornji Obrež,
čistilni napravi za kraj Artiče na relaciji v centru Artič –» kanalizacija za fekalne
odpadke - pločnik Artiče «,
spremembah na področju evidenc in računalniških aplikacij za pokopališča.

UGOTOVITVENI SKLEP
Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih pet (5) članov sveta KS Artiče od skupno 8 članov, da
smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predloženim dnevnim redom 16.
redne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 2
Potrditev predloga zapisnika 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 25.9.2013.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 15. redne seje
sveta KS, z dne 25.9.2013. Na predlog zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato
predsednik sveta zapisnik 15. redne seje predlaga v potrditev.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 15. redne seje sveta KS Artiče. Zapisnik 15. redne se objavi na internetni
strani KS Artiče – pod » javne objave «.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.3
Poročilo predsednika KS o svojem delu od 26.9.2013 do 12.12.2013 ter o izvrševanju sklepov
15. redne seje sveta KS Artiče
Predsednik sveta KS Artiče g. Anton Gajšek je člane sveta na kratko seznanil z aktivnostmi, ki jih
je izvajal v zgoraj omenjenem obdobju:

















aktivnosti v zvezi s prijavo Prosvetnega doma Artiče za kompletno prenovo na razpis
Ministrstva za kulturo – podpisovanje pogodbe in sodelovanje s projektanti ter Občino
Brežice – Patricijo Čular in Katjo Čanžar,
kontrola del, katerih naročnik je KS Artiče na terenu, redni nadzor, fotografiranje
opravljenih del, priprava prevzemnih zapisnikov o dokončanju in obračunu del - v
sodelovanju s tajništvom,
aktivnosti v zvezi z administracijo spletne strani KS Artiče – objave prireditev,
večkratna srečanja s predstavniki Občine Brežice ( oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve) v zvezi z izdelavo projekta obnove LC 024472 v centru Artič,
aktivnosti v zvezi z nabavo in montažo grelnih teles in indukcijske pečice za mrliško
vežico – napeljava instalacij ter montaža grelnih teles in kuhalnika zaradi dotrajanosti
obstoječih,
aktivnosti v zvezi z odvodom meteorne vode od mrliške vežice – načrtovanje namestitve
žlebov, montaža žlebov in popravila lesenega opaža ter zamenjava polomljenih
strešnikov in namestitev snegobranov (preprečevanje škode na objektu mrliška vežica
zaradi neurejenega odvodnjavanja) ,
aktivnosti v zvezi z nameščanjem dveh novih avtobusnih postaj v Glogovem Brodu,
v sodelovanju s tajnico priprava finančnega plana za l. 2014,
v sodelovanju s tajnico finančno načrtovanje porabe sredstev do konca leta 2013,
pregled in podpisovanje dokumentacije za računovodstvo Občine Brežice, pregled in
podpisovanje obračunskih dokumentov,
prisotnost na sestanku v Brežicah - Mladinski center v zvezi s spremembami pri vodenju
pokopališč za vsa pokopališča v Občini Brežice - nova aplikacija PISO in dogovori o
poenotenju cen za vzdrževanje pokopališč,
aktivnosti v zvezi z obnovo » stare mlekarne« v Zg. Obrežu ( obnova strehe, opaža in
žlebov),
aktivnosti v zvezi s pričetkom del na obnovi povezovalne ceste med cerkvijo in
pokopališčem v centru Artič,
predstavitev KS Artiče na pobudo uredništva Dolenjskega lista v sejni sobi PD s
prisotnimi predstavniki društev KS Artiče ( za objavo v Dolenjskem listu predstavimo
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delovanje KS in delovanje društev ter obudimo spomine na pestro zgodovino kraja
predvsem na kulturnem področju ),
aktivnosti v zvezi s pripravo na sestanek s krajani za obnovo ceste in pločnika TrebežPohanca ( predstavitev projekta s strani Občine Brežice in projektantov ).
priprava gradiva za promocijo KS Artiče na obrtniškem sejmu v Brežicah – kuhanje
županovega golaža,
pomoč tajnici pri izvajanju logistične podpore za izvedbe raznih prireditev v Prosvetnem
domu Artiče ( priprava dvorane, prisotnost na prireditvah kot upravljalec doma, iz
varnostnih razlogov itd.) ob 80.obletnici tamburaštva v Artičah, koncertu ansambla
bratov Žerjav, koncertu v dobrodelne namene Karitas Sromlje - Artiče, 45. obletnici
delovanja folklorne skupine…,
dnevne aktivnosti v zvezi s tekočim delovanjem Krajevne skupnosti

Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 25.9.2013
Predsedujoči pove, da na 15. redni seji nismo sprejemali sklepov, ki bi bili potrebni posebnih
obravnav, da je KS delovala v skladu s pobudami in pripombami, ki so bile dane na seji sveta.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 26.9.2013 do 12.12.2013 in
poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 25.9.2013. Prav tako se
prisotni strinjajo z načinom dela, ki ga je predsedujoči predstavil.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.4
Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih v KS od 26.9.2013 do 12.12.2013
Predsednik sveta KS na kratko predstavi dela, ki so se izvajala v zgoraj omenjenem
obdobju oziroma so trenutno v izvajanju:




KS Artiče je z najbolj ugodnim ponudnikom del - g. Škofljanc Vinkom izvajala
krovsko - kleparska dela na objektu Mrliška vežica, izvajalo se je nameščanje
žlebov in snegobranov ter zamenjava polomljenih strešnikov, zamenjal se je del
uničenega lesenega opaža,
na pokopališču smo obrezovali živo mejo iz cipres in nekatere smreke, ki so z
vejami segale na grobna polja ter urejali vmesne poti med grobovi ( čiščenje poti
in nasutje novega peska, urejanje žarnega dela pokopališča - nasutje lubja , nasip
novega gramoza, vzdrževanje grmičevja ), popravljali vdrtine zaradi škodljivega
delovanja meteornih vod,
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v Zg. Obrežu smo prenovili propadojočo streho iz azbesta »stare mlekarne« s
kompletno prenovo lesenega dela ostrešja in namestitvijo žlebov ( objekt je v
lasti KS in smo ga na željo krajanov Zgornjega Obreža, ki objekt uporabljajo v
družabne namene, obnovili ),
v Mrliški vežici smo obnovili del elektroinstalacije in namestili nova grelna telesa
( dotrajanost obstoječih in velika poraba električne energije ) - zamenjava z
novimi varčnejšimi radiatorji,
v sejni sobi Prosvetnega doma, ki ga po preselitvi tajništva uporabljajo tudi
društva, smo zamenjali svetila ( dotrajanost starih in nedelovanje – bilo je samo
eno svetilo – drugo svetilo je manjkalo),
pri Mrliški vežici smo izvedli kompletno odvodnjavanje iz objekta in odvedli iste v
kanalizacijo meteornih vod, ki poteka ob obstoječi lokalni cesti,
izdali 10. številko Artiških novic,
v Dečnem selu se je izvedlo čiščenje kanala in odstranitev porušene betonske
stene na sistemu odvodnjavanja na parc. št. 1365 k.o. 1282 Brezina in parc. št.
674 k.o. 1278 Dečno selo ( dela je bilo potrebno nujno izvesti zaradi škode po
neurju in zapore pretoka vode zaradi porušitve betonske stene ), prav tako smo v
Dečnem selu na JP št. 526221 pri hiši Herceg uredili robove cestišča in nasuli ter
utrdili gramoz,
v izvajanju je obnova oz. razširitev cestišča med cerkvijo in pokopališčem, (
tripartitna pogodba - Občina, Krajevna skupnost, izvajalec HPGBrežice) . S pisnim
dogovorom župnije Artiče bo Občina Brežice odkupila del zemljišča za potrebe
omenjene razširitve - razširitev predstavlja prvo fazo realizacije projekta celostne
prenove LC 024472 v centru Artič s sistemom odvodnjavanja, obnovo pločnika,
namestitvijo novih naprav za umirjanje prometa, izgradnjo določenih škarp na
tem odseku, razširitev cestišča pri Osnovni šoli itd. Projektna dokumentacija je še
v izdelavi.
UGOTOVITVENI SKLEP

Svet KS soglaša z izvajanjem zgoraj navedenih del, prav tako se strinja z načinom dela in
potrjuje poročilo predsednika sveta KS o opravljenih delih v tem obdobju.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi » ZA « in » 0 « glasovi proti.
Ad.5
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2013 ( seznanitev s planom prihodkov in
odhodkov do konca leta 2013 ter zneskom prenosa lastnih sredstev v proračunsko leto 2014),
Predsedujoči prisotne seznani s stanjem sredstev na TRR na dan 12.12.2013:
PREJETIH SREDSTEV NA TRR DO 12.12.2013

81.537,86 €

PLAČANIH OBVEZNOSTI

72.779,26 €

STANJE NA DAN 12.12.2013

8.758,60 €
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V nadaljevanju predsedujoči obrazloži, da je KS Artiče s proračunskimi sredstvi in lastnimi
sredstvi razpolagala v skladu s sprejetim finančnim načrtom KS za leto 2013. Veliko del se
je izvedlo predvsem iz razloga transparentne in nadzorovane porabe vseh fiksnih stroškov,
določene večje projekte (asfaltiranje JP) pa smo izvedli tudi s sofinanciranjem krajanov.
Finančni načrt KS je sestavni del proračuna Občine Brežice, zato je potrebno porabo
sredstev nadzorovati in se z Občino usklajevati skozi vse leto. Pojasni še, da pa med letom
prihaja do nujnih vzdrževalnih del, ki jih je potrebno izvajati tako na objektih ali na javnih
poteh, katerih vzdrževanje je v naši obveznosti.
Zgoraj izkazano stanje finančnih sredstev na dan 12.12.2013 se bo v večji meri do 31.
12.2013 porabilo za neplačane obveznosti do dobaviteljev, katere zapadejo koncem leta.
Predvidena lastna sredstva, ki naj bi se prenašala v proračunsko leto 2014, so v višini cca
3.000,00 eur in bodo služila za poravnavo obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje iz leta
2013.

UGOTOVITVENI SKLEP
Prisotni so seznanjeni s finančnim stanjem KS Artiče in soglašajo s finančnim poslovanjem
KS Artiče ter predvidenim zneskom prenosa sredstev v l.2014.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 6
Podaljšanje podjemne pogodbe g. Simoni Mlakar za opravljanje tajniških in drugih del po
nalogu predsednika sveta KS do konca leta 2014
Predsednik sveta prisotne seznani, da je delo tajnice po podjemni pogodbi za KS Artiče ( z
devetimi vasmi in cca 1800 prebivalci ) slaba rešitev, tako za KS kot za Občino Brežice.
Takšen način delovanja KS je nestabilen in finančno manj ugoden. Obrazloži, da se v
tajništvu opravljajo naloge v zvezi z vsakodnevnim tekočim delovanjem KS, komuniciranjem
s krajani, z OŠ, z upravljanjem Prosvetnega doma, Mrliške vežice, pokopališča, vodenje
evidenc pokopališke dejavnosti je v celoti v upravljanju KS, prav tako se vodijo evidence o
zimskem pluženju JP po KS Artiče, evidence o delih, ki jih izvaja KS, vodi se celotna poslovna
dokumentacija. Gre za organiziran sistem delovanja KS, v vseh njegovih podrobnostih in
zahteva profesionalno delovanje tajništva, kar je možno zagotoviti z redno zaposlitvijo
preko Občine Brežice za 6 ur , kot je to bilo v naši KS vse do leta 2008 takrat celo za polni
delovni čas. Obstoječi sistem lahko privede hitro do labilnega delovanja KS. Kot do sedaj se
bo še v nadaljnje zavzemal, da bi Občina Brežice zagotovila zaposlitev tajnika iz domačega
okoliša ( nujno zaradi poznavanja okolice in prebivalstva, logistika tako krajanom,
ustanovam, društvom v vseh oblikah in času), saj bi se na ta način vsa dela v tajništvu
izvajala transpatentno, bolj strokovno in v skladu z merili, ki jih Občina Brežice od krajevne
skupnosti pričakuje in tudi zahteva.
Pove še, da ima KS Artiče v skladu s soglasjem Občine Brežice sklenjeno podjemno pogodbo
s Simono Mlakar od leta 2011. Podjemna pogodbo sklepamo po navodilu Občine za določen
6

čas, in sicer za dobo enega leta ter možnostjo podaljšanja. Za podaljšanje podjemne
pogodbe KS pridobi pisno soglasje župana. Statuta Občine Brežice Predsedujoči predlaga, da
se obstoječa podjemna pogodba s Simono Mlakar podaljša do konca leta 2014. En izvod
pogodbe se pošlje na Občino Brežice ( oddelku za splošne in pravne zadeve ).
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje podaljšanje podjemne pogodbe Simoni Mlakar do konca leta 2014 in
ugotavlja, da bi KS Artiče glede na svojo velikost in stabilnost delovanja KS morala imeti
tajnika zaposlenega preko Občine Brežice.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 7
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2013, določitev roka
izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2014
Predsednik sveta predlaga, da se inventurna komisija imenuje v sestavi : za predsednico
komisije Renato Slak z dvema članoma: Urošem Predaničem in Simono Mlakar. O točnem
datumu izvajanja popisa inventure se imenovani dogovorijo naknadno, vsekakor pa se morajo
inventurni popisi opraviti v skladu s predpisi do 31. januarja 2014. Poročila o popisu inventure
mora inventurna komisija posredovati v sprejem svetu KS do 12. februarja 2014.
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje predlagano sestavo inventurne komisije kakor tudi njeno terminsko izvedbo.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.8
Potrditev cenikov KS za leto 2014 ( PD, MV - pokopališče - priporočila občine, BD)
Predsednik sveta prisotne seznani, da je Občina Brežice vsem Krajevnim skupnostim, ki
samostojno upravljajo svoja pokopališča, predlagala poenotenje cenikov glede pokopaliških
storitev ( ceniki glede vzdrževanja in odkupa grobnih polj ) že v začetku letošnjega leta. Na
sestanku dne 11.11.2013, kjer je bilo izvedeno krajše usposabljanje za novo aplikacijo
preglednega izvajanja pokopaliških evidenc (najemniki ,najemnine…) nas je Občina Brežice
opozorila, da čimbolj poenotimo cene po vseh KS Občine Brežice. Zaradi večkratnega
opozarjanja na priporočene spremembe s strani Občine Brežice predsednik predlaga, da se na
ceniku pokopaliških storitev za leto 2014 cene spremenijo in poenotijo na predlagane:



cena letnega vzdrževanje pokopališča za enojno grobno polje je 13,01 eur ( prej
15,59eur ) ,
cena letnega vzdrževanja pokopališča za dvojno grobno polje je 26,00 eur ( prej
22,19eur ),
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cena letnega vzdrževanja pokopališča za žarno grobno polje je 16,00 eur ( prej 15,59eur)

Cene drugih pokopaliških storitev,ki jih KS Artiče kot upravljalec pokopaliških storitev tudi
zaračunava, ( zakupi pripravljenih grobnih polj za nove najemnike, uporaba mrliške vežice. )
ostanejo enake kot prejšnja leta.
Prav tako predsednik predlaga nekaj sprememb v ceniku uporabe Prosvetnega doma. V cenik se
doda izposoja inventarja – piknik miz za ceno 3€ /komplet in sprememba cene uporabe
prostorov Prosvetnega doma v zimskih mesecih. Po novem ceniku naj bi se uporaba dvorane v
zimskih mesecih zaračunavala 80,00 eur/dan za društva s sedežem v KS, za ostale uporabnike
pa 100,00 eur /dan. Pojasni še, da se vsi prihodki od zaračunanih uporab prostorov Prosvetnega
doma porabijo izrecno za tekoče vzdrževanje tega.
Glede na dejstvo, da smo še vedno upravljalci Banove domačije, katero obiskovalcem na
njihovo željo tudi občasno predstavimo, predsednik predlaga , da se na cenik uporabe Banove
domačije doda voden skupinski ogled z manjšo pogostitvijo ( sok, štrudelj, jabolka) za ceno
3,00eur /osebo. V prejšnjem ceniku ni bilo definirane cene za predstavitev in pogostitev.
Predsednik sveta predlaga da se vnese v cenik izposoja kotla za kuhanje golaža v znesku 15,00
eur/ dan
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta se strinjajo s predstavljenimi spremembami cenikov za leto 2014 za Prosvetni
dom, pokopališče, Banovo domačijo, izposojo klopi in kotla za kuhanje golaža. Na osnovi
sprejetih sprememb se izdela čistopis cenika, določijo se pogoji izposoje.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.9
Obravnava vlog za sofinanciranje - rdeči križ, šola Artiče
Predsednik sveta pojasni, da smo tudi v l. 2013 dobili kar nekaj prošenj za pomoč ali
donatorstvo društvom in drugim organizacijam. Po navodilih Občine Brežice Krajevne skupnosti
lahko sofinancirajo dogodke, ki jih organizirajo društva in drugi subjekti, vendar le na osnovi
pravilnika, kjer so določeni pogoji in merila za sofinanciranje ter sklepa seje sveta KS. Predlog
pravilnika bo krajevnim skupnostim posredovan s strani Občine. Zato predsednik sveta
predlaga, da se v letošnjem letu do sprejetja pravilnika sofinancira na osnovi predloženih
računov le obdarovanje starejših oseb (ob 90.letnici rojstva) Rdečemu križu okraja KS Artiče v
znesku 85,00 eur, kar predstavlja polovico zneska prejetih računov s strani predsednice RK
Artiče ga. Zofije Godec in sofinancira prireditev obdarovanja šolskih otrok na podlagi prošnje OŠ
Artiče ob prihodu dedka Mraza v znesku 100,00 eur.
UGOTOVITVENI SKLEP

8

Člani sveta se strinjajo s predlaganim sofinanciranjem Rdečemu križu in OŠ Artiče v
omenjenih zneskih.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.10
Podpis tripartitne pogodbe za urejanje okolice pokopališča ( razširitev povezovalne poti in
nujno odvodnjavanje povezovalne ceste, zalednih meteornih vod in objektov okoli
pokopališča ( vdiranje zemlje na pokopališču) – vezano na sklep 15. seje sveta KS Artiče, z dne
25.09.2013 pod zap. št. 6,
Predsednik sveta prisotnim pojasni, da smo dne 7.11.2013 s strani Občine Brežice, KS Artiče in
Župnije Artiče podpisali dogovor o razširitvi cestišča in izgradnji pločnika med cerkvijo in
pokopališčem v Artičah. Občina Brežice je na osnovi plana investicij v KS Artiče in postavke v
proračunu Občine Brežice za leto 2013 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo lokalne ceste LC 024472 Artiče ( center ), v kateri je predmet rekonstrukcije tudi
povezovalna cesta med lokalno cesto LC 024472 in javno potjo JP 526221 ( 1.faza del).
Obstoječa asfaltirana povezovalna cesta poteka po zemljišču s parc. št. 269/4 k.o. Artiče, ki je v
lasti Župnije Artiče, zato je Občina Brežice za omenjeno zemljišče naročila uradno cenitev pri
sodnem cenilcu in se zavezala za nakup zemljišča, prav tako pa se je zavezala skupaj s Krajevno
skupnostjo za izvedbo razširitve povezovalne ceste in izgradnjo pločnika ter ureditvijo okolice
ceste. Župnija Artiče, kot lastnica zemljišča, s podpisom tega dogovora dovoljuje razširitev ceste
na omenjenem zemljišču in se obvezuje, da bo Občini Brežice prodala del zemljišča, na katerem
bo cesta oz. pločnik.
Ker so v sklopu omenjenega projekta predvidena še druga nujna dela, kot je odvodnjavanje
meteornih vod iz parc. št. 269/1 k.o. Artiče, na kateri stoji cerkev in s tem preprečitev odtekanja
meteornih voda na pokopališče, se je KS obvezala, zaradi preprečitve nadaljnje škode, ki nastaja
ne tem območju zaradi posledic neurejenega odvodnjavanja meteornih vod, da na svoje stroške
uredi del odvodnjavanja iz omenjenih parcel ter druga dela povezana z razširitvijo ceste in
kompleksne ureditve okolice, vključno z odvodnjavanjem iz Mrliške vežice.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta soglašajo s podpisom tripartitne pogodbe št.P-741-2013, z dne 18.11.2013 in s
predstavljenim načinom izvedbe ter financiranjem prenove - razširitve povezovale ceste med
cerkvijo in pokopališčem, vključno z izvedbo odvajanja meteornih vod in ureditvijo okolice.
projekta – 1.FAZA projekta prenove LC024472
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.11
Obrazložitev in potrditev dopolnjenega finančnega plana del KS Artiče za leto 2014
Predsedujoči pove, da bo KS Artiče v letu 2014 razpolagala z denarnimi sredstvi v višini
68.302,47eur. V tem znesku je predvideno 50.152,47 eur proračunskih sredstev, 15.550,00 eur
9

planiranih lastnih sredstev in predviden prenos lastnih sredstev iz. l. 2013 v leto 2014 v višini
2.600,00 eur za pokrivanje obveznosti iz decembra 2013.
Vsa sredstva bodo namensko porabljena, v skladu s finančnim načrtom KS Artiče za l. 2014,
katerega osnutek smo obravnavali na 15. redni seji sveta KS Artiče, z dne 25.9.2013 in katerega
smo poslali na Občino Brežice – oddelek za proračun in finance. Na predlagan osnutek
finančnega načrta za l. 2014 člani sveta niso imeli pripomb, zato predsednik sveta predlaga
potrditev dopolnjenega finančnega plana.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo predstavljen dopolnjen finančni plan del KS Artiče za leto 2014, kot je
bil predlagan v osnutku plana, katerega smo podrobno predstavili na 15. redni seji sveta KS
Artiče, dne 25.9.2013.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad. 12
Informacija v zvezi s planiranimi investicijami Občine Brežice v Krajevni skupnosti Artiče v letu
2014 v skladu s potrjenim proračunom Občine za leto 2014
Predsednik sveta KS na kratko predstavi planirane investicije Občine Brežice , ki naj bi se za KS
Artiče izvajale v l. 2014.
Izpostavi nekatere pomembnejše,kot so:
 v septembru 2014 pričetek del – izvedba pločnika na odseku republiške ceste
R3676 v kraju Trebež - Sp. Pohanca,
 obnova mostička čez potok Močnik , ki meji z občino Krško v kraju Zg. Obrež,
 biološka čistilna naprava, ki je bila v Artičah predvidena za postavitev že v l. 2012
in 2013 ter do sedaj ni bila realizirana ,
 obnovitev asfaltne prevleke na JP št. 526241 ob kapelici do Levak Jožeta
 prenova PD Artiče, v kolikor bomo uspeli na javnem razpisu

Vprašanja in pobude
Ga. Suzana Bogovič daje pobudo glede ureditve žive meje ob žarnem delu pokopališča:
meni, da glede na to, da se okoli pokopališča urejajo poti in infrastruktura, bi bilo
smiselno na žarnem delu pokopališča odstraniti živo mejo iz cipres, saj se je teh že kar
nekaj posušilo in na žarnih grobovih delajo nesnago (ciprese so prevelike, ljudje na svojih
grobovih ne morejo zasajati cvetlic ). Z obstoječimi cipresami je problem obrezovanja, saj
izvajalci del nimajo pravega dostopa do njih, predvsem iz notranje strani žarnega dela in
morajo stopati tudi po grobovih. Predlaga drugo obliko ograje, ki bi bila lažja za
vzdrževanje.
Istočasno vprašuje, če bo v prihodnje možna osvetlitev vsaj glavne poti na pokopališču.
Predsedujoči pove, da vemo za problem sušenja žive meje in ga bo potrebno v doglednem
času rešiti. Mnenja ljudi so različna - eni želijo zeleno živo mejo, drugi spet drugače.
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Vsekakor je potrebno dela predhodno načrtovati, poiskati konsenz, ovrednotiti zamenjavo
žive meje na žarnem delu pokopališča ob povezovalni cesti, predvsem pa poiskati
ustrezno strokovno rešitev. V letošnjem letu so se intenzivno izvajala tekoča dela
vzdrževanja pokopališča, izvajali smo nujno potrebna dela v zvezi z odvajanjem meteorne
vode od mrliške vežice, ki smo jo načrtovali v planu del KS za leto 2013, obnovili sistem
gretja v MV, nabavili nekaj opreme, zasadili manjkajoče ciprese itd, urejali okolico
pokopališča. Pove, da smo v času sestave našega sveta KS postorili precej obnovitvenih
del, vključno z obnovo fasade MV, izdelavo škarpe, ki je preprečila nadaljnje plazenje
zemljine na pokopališče, namestitvijo žlebov na MV, ureditvijo okulir plošč okoli MV,
zaščito lesenih opažev, odvodnjavanje, urejanje okolice itd. Istočasno pove, da smo sedaj
ob rekonstrukciji cestišča napeljali električni kabel na pokopališče. Osvetlitev glavne poti (
namestitev treh lučk ) bomo poiskušali izvesti v letu 2014, v kolikor bodo to dopuščala
finančna sredstva.
Ga. Katja Čanžar pove, da je na Občino Brežice že podala pobudo za postavitev avtobusnih
postajališč v vasi Sp. Pohanca. Obrazloži, da šolarji, ki obiskujejo OŠ Artiče ali srednje šole
v Brežicah in Krškem, dejansko nimajo kje čakati na avtobus. Smiselno bi bilo, da jim s
sodelovanjem KS omogočimo primeren prostor.
Predsedujoči se s predlagano pobudo strinja in vsekakor potrjuje sodelovanje KS Artiče.
Ga. Renata Slak pove, da v vaseh Glogov Brod in Trebež še vedno niso popravljene luči JR,
o katerih nas je obveščala že v mesecu novembru ( 19.11.2013).
Predsedujoči obrazloži, da smo iz tajništva o napaki na JR obvestili Občino - g. Davida
Flajnika še istega dne po elektronski pošti. KS bo ponovno obvestila g. Davida Flajnika.

Razno
Predsednik sveta poda informacije o:
 o situaciji v zvezi z Banovo domačijo
V zvezi s tožbo g. Renate Hribar čakamo na obravnavo na sodišču. Naroki za obravnave se v
večji meri prestavljajo na kasnejše datume. Sedaj je razpisan narok za 09.01.2014. V kolikor se
bo našla ustrezna dolgoročna rešitev, bo KS nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi
prijavi PD Artiče na javni razpis Ministrstva za kulturo za kompletno prenovo PD
Občina Brežice je pripravila kompletno projektno dokumentacijo za prijavo Prosvetnega doma
Artiče na tretji javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj in dokumentacijo pravočasno oddala. Prav tako so se že
izbrali določeni izvajalci del. Žal pa še nimamo podatka o uspešnosti prijave in izboru
prijaviteljev s strani omenjenega ministrstva.


izdelavi projektne dokumentacije za obnovo LC024472 v centru Artič
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Občina Brežice je pri podjetju TRASA d.o.o naročila izvedbo projektne dokumentacije za celotno
obnovo omenjene ceste, škarpe pri OŠ in rekonstrukcijo povezovalne ceste pri pokopališču z
JP526221 med cerkvijo in pokopališčem.
V mesecu novembru je bil podpisan dogovor s strani Občine Brežice, Župnije Artiče in KS Artiče
glede odkupa zemljišča, razširitvi cestišča, nameščanja odvodnih kanalov in izgradnji pločnika.
Dela se izvajajo v skladu z dogovori in so že pri koncu. V začetku naslednjega tedna se
predvideva asfaltiranje in zaključek del. Po končanih delih mora Občina Brežice pristopiti k
geodetski odmeri v skladu s podpisanim dogovorom in nadalnjimi aktivnostm za odkup
zemljišča. Celoten projekt mora Občina Brežice in projektant predstaviti KS, krajanom in
ustanovam, ki so na tem območju.


o projektu obnove odseka republiške ceste R3 676 v kraju Trebež – Spodnja
Pohanca
KS Artiče je dne 7.5.2013 podala izjavo krajanov glede strinjanja z izdelano projektno nalogo za
izdelavo projektne dokumentacije FAZA IDZ in PDZ za ureditev republiške ceste R3-676/2204 od
cca km 0,060 do cca km 0,710 čez Trebež.
Projektno nalogo je predsednik sveta Gajšek v soglasju z občino predstavil krajanom stanujočim
ob tej cesti na sestanku v Prosvetnem domu Artiče, dne 05.05. 2013. Dne 3.12.2013 pa je
Občina Brežice v sodelovanju s KS Artiče in projektantom, vsem krajanom stanujočim ob tej
cesti še podrobneje predstavila celotni projekt in izvajanje tega. Občina Brežice predvideva
izgradnjo pločnika na celotnem obravnavanem odseku. Direkcija za ceste pa sanacijo vozišča na
celotnem odseku ter obnovo mostička čez potok Volčjak. Izgradnja pločnika naj bi se pričela v
drugi polovici l. 2014 v septembru ter se nadaljevala v letu 2015, s sanacijo vozišča pa naj bi se
pričelo v začetku leta 2015.
 namestitev dveh novih avtobusnih postaj ob LC024662 v Glogovem Brodu
Občina Brežice je izvedla pripravljalna dela glede postavitve dveh avtobusnih postajališč (
izdelava betonskega tampona) v vasi Glogov Brod. Potrebno je še postaviti avtobusna
postajališča. Po razgovoru ga. Katje Čanžar z g. Flajnik Davidom se postavitev avtobusnih
postajališč predvideva v teh dneh.


dopis krajanov Dečnega sela in Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo –
dopis na Občino Brežice
Dne 26.8.2013 je g. Petan Jože, Dečno selo 22/a, ki zastopa vaščane Glogovega Broda in
Dečnega sela, v tajništvo KS Artiče osebno dostavil podpise skupine vaščanov vasi Glogov Brod
in Dečno selo s prošnjo za ureditev oz. popravilo javne razsvetljave, ki jo je neurje v mesecu
avgustu 2013 v vasi Glogov Brod ob LC štev. 024661 povsem porušilo.
Na dotrajanost javne razsvetljave devetih lesenih drogov, ki so predstavljali nevarnost za
promet na omenjeni lokalni cesti, smo Občino Brežice večkrat obvestili z dopisi. KS Artiče je dne
27.8.2013 na Občino Brežice – kabinet župana poslala dopis, v katerem poudarjamo in
navajamo, da je JR na tej lokaciji nujno potrebna za osvetlitev določenih nevarnih odcepov cest,
za osvetlitev dveh avtobusnih postajališč, na katera je vezano več otrok OŠ Artiče in drugih
srednjih šol, istočasno pa javno razsvetljavo koristijo tudi okoliški prebivalci. Z odstranitvijo teh
devetih drogov JR sedaj ne deluje več JR v delu vasi Dečno selo, ker je šlo za povezan tokokrog,
ki je sedaj prekinjen. Po ustnem pojasnilu občine zamenjava oziroma obnovitev JR na tem
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območju ni predvidena. Ker krajani tega območja zahtevajo sestanek pri županu, se
dogovorimo, da se ponovno pošlje zahteva za sklic sestanka pri županu, na katerem želi
sodelovati tudi g. Petan Jože, ki po civilni iniciativi zastopa krajane.
Predsedujoči pojasni, da je KS Artiče na Občino Brežice zahtevo po sestanku poslala dne
24.10.2013, vendar pisnega odgovora o odobritvi tega še nismo dobili. Po besedah g. Katje
Čanžar bo glede tega župan zavzel stališče v mesecu januarju in na naš dopis pisno odgovoril.
 obnova mostička Zgornji Obrež
Občina Brežice naj bi še v letošnjem letu ali v začetku prihodnjega leta organizirala sestanek s
krajani živečimi ob omenjenem mostičku in jim v sodelovanju s KS Artiče predstavila projektno
dokumentacijo.


čistilni napravi za del kraja Artiče ob RC R3 676 –» kanalizacija za fekalne
odpadke « - pločnik Artiče

Kljub planiranim sredstvom v proračunu občine Brežice že v letu 2012 in 2013, še vedno ni
prišlo do realizacije omenjene čistilne naprave. Po pojasnilu Občine Brežice bo realizacija tega
projekta v letu 2014.

 spremembah na področju evidenc in računalniških aplikacij za pokopališča
Občina Brežice želi na področju izvajanja pokopaliških storitev z vsemi krajevnimi skupnostmi, ki
imajo v upravljanju pokopališča, poenotiti poslovanje na tem področju. V okviru te naloge je pri
podjetju PISO naročila izdelavo aplikacije za vodenje pokopaliških evidenc za vse krajevne
skupnosti Občine Brežice. Izdelano računalniško aplikacijo je podjetje PISO v sodelovanju z
Občino Brežice predstavilo krajevnim skupnostim dne 11.11.2013. Povezavo za končno
namestitev smo prejeli 14.11.2013. Namestitev računalniške aplikacije je izvedel informatik
Občine Brežice g. Roman Omerzo. Vse obstoječe evidence v zvezi s pokopališčem Artiče so na
novi računalniški aplikaciji podjetja PISO, katere se bomo v bodoče posluževali.
 člani sveta in presednik sveta se dogovorijo za skupno srečanje ob zaključku leta
.Na srečanje povabimo tudi občinske svetnike iz KS Artiče, ki skupaj z nami sodelujejo pri
delovanju naše KS.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri

Pripravila: Simona Mlakar

Artiče, 12.12.2013
Predsednik sveta KS Artiče
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Anton Gajšek lr
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