Artiče, 13.11.2018

ZA P I S N I K
17. redne seje sveta KS Artiče, z dne 13.11.2018, s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih sejne sobe
Prosvetnega doma Artiče.
Na seji so prisotni naslednji člani sveta KS: Bernardka Ogorevc, Aleš Kukovica , Anton Gajšek,
Uroš Predanič, Renata Slak, Franc Gorišek, Darja Germšek – Predanič in Maša Lileg– Senica, ki se
je seje udeležila nekoliko kasneje.
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 ugotavlja, da je prisotnih na začetku seje (7) članov sveta KS Artiče od skupnih
osem (8) članov, da je sklepčnost zagotovljena in da se lahko nadaljuje z delom.
Predsednik sveta na osnovi vabila v obravnavo predlaga naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev predloga zapisnika 16. redne seje sveta KS Artiče, z dne 10.10.2018 in poročilo o
izvršitvi sklepov te seje.
3. Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih in izvedenih delih od 10.10.2018 do 13.11.2018.
4. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 13.11.2018.
5. Razprava in potrditev predloga finančnega načrta KS Artiče za leto 2019
6. Predlogi KS o potrebnih delih - investicijah občine za l. 2019 ( NRP).
7. Vprašanja in pobude.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih osem (8) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8)
članov in da je sklepčnost na seji zagotovljena.
Prav tako se ugotavlja, da prisotni člani sveta KS sprejemajo predlagani dnevni red.
Sklep je bil sprejet 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.2
Potrditev predloga zapisnika 16. redne seje sveta KS Artiče, z dne 10.10.2018 in
poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
Vsi člani sveta so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 16. redne seje sveta
KS, z dne 10.10.2018.
Predsednik sveta iz zapisnika povzame realizirane in nerealizirane sklepe kot sledi pregled v
nadaljevanju.
Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje sveta KS Artiče, z dne 10.10.2018:

Ad.5

Priprava predlogov za planirana dela KS za l. 2019 in za investicije občine v naši
KS (NRP za leto 2019)
Nekateri člani sveta so do 20.10.2018 posredovali predloge vzdrževalnih del po
vaseh kakor tudi predloge po KS Artiče za občinske investicije.
DELNO REALIZIRANO
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Ad.6

Seznanitev s spremembami glede zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti po
krajevnih skupnostih
Svet KS je bil podrobno seznanjen s celotnim potekom načrtovanih sprememb
glede zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti po krajevnih skupnostih, ki ga je
izvajala občina Brežice.
Na osnovi kasnejših navodil, ki jih je tajnica prejela na sestankih OKIGJS Brežice se
je v tajništvu KS moralo pripraviti povpraševanje, ki smo ga izvedli v skladu z
navodili o ravnanju v postopkih javnih naročil male vrednosti v Občinski upravi
Občine Brežice , z dne 29.3.2017, štev. dok. 007-3/2016.
K povpraševanju smo pristopili na način, da smo k povabilu za izvajanje zimske
službe v sezoni 2018/2019 povabili dva ponudnika, ki sta bila tudi dejansko
pripravljena izvajati storitev, in sicer sta to bila : HPG d.o.o. Brežice ter Stane
Kocjan s.p. prav tako iz Brežic.
Na osnovi odpiranja ponudb, 6.11.2018 na OKIGJS na občini Brežice v prisotnosti
Davida Flajnika in Simone Mlakar se je zapisniško izvedel postopek (štev.dok.73O/2018), v katerem se je ugotovilo, da je glede na ponujene cene najugodnejši
izvajalec HPG d.o.o. Brežice.
Z izbranim izvajalcem je KS dne 13.11.2018 podpisala pogodbo o izvajanju
zimske službe v sezoni 2018/2019.
REALIZIRANO

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje predlog zapisnika 16. redne seje sveta KS Artiče, z dne 10.10.2018 in
poročilo predsednika o realizaciji sklepov te seje.
Zapisnik 16. redne seje sveta KS se objavi na spletni strani KS Artiče.
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3
Poročilo predsednika sveta KS o aktivnostih in izvedenih delih od 10.10.2018 do
13.11.2018.
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Predsednik sveta poda kratko poročilo o izvedenih aktivnostih v zgoraj navedenem obdobju,
kot sledi:
 Aktivnosti v zvezi z izvedbo postopka za izbor izvajalca zimske službe v zimski sezoni
2018/2019 .
 Aktivnosti v zvezi s povzročeno škodo v kotlovnici PD ( eksplozija ekspanzijske
posode) – izvedba popravila s strani pooblaščenega izvajalca za kurilne naprave ,
izvedba popravila škode povzročene na stenah prostora, prijava škode zavarovalnici
Triglav in izpeljava postopka za povračilo stroškov v zvezi s škodo.
 Komuniciranje s krajani - vprašanja krajanov – odgovori.
 Aktivnosti v zvezi z oddajanjem prostorov v PD Artiče, organiziranje čiščenja
prostorov.
 Ogledi izvedenih del na terenu.
 Aktivnosti v zvezi s plačevanjem računov…

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so seznanjeni s poročilom predsednika o aktivnostih in izvedenih delih , ki so se
izvajala v času od 10.10.2018 do 13.11.2018. Prisotni člani se strinjajo s predstavljenim
načinom dela predsednika in tajništva.
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.4
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 13.11.2018.
Tajnica KS prisotnim predstavi poročilo o finančnem stanju in porabi sredstev do navedenega
datuma kot sledi:
PORABA SREDSTEV TRR : OD 1.1.2018 DO 13.11.2018
KUMULATIVA V DOBRO ( prenos iz l. 2017, mesečne
dvanajstine iz naslova delovanja, prihodki od uporabe
MV,PD, BD, najemnine grobnih mest,nakazilo
zavarovalniceTriglav ….)

67.642,86

KUMULATIVA V BREME (plačane obveznosti po računih)

62.974,49

STANJE NA DAN 13.11.2018

4.668,37
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Pojasni se tudi , da se v decembru prejme še zadnja dvanajstina, zato do konca leta planiramo
razpolagati s 6.121,36 euri, ki jih bomo porabili za poplačilo računov , ki zapadejo v plačilo še v
mesecu novembru in znašajo 729,2o, eur ter računi , ki zapadejo v plačilo v decembru za cca
5.870,00 eur obveznosti.
-

UGOTOVITVENI SKLEP
Prisotni člani sveta so seznanjeni s stanjem in porabo sredstev od 1.1.2018 do 13.11.2018 , ki
se vodijo na upravi za javna plačila. S porabo pridobljenih in lastnih sredstev se člane sveta
seznanja na vsaki seji za določeno obdobje, katerega člani sveta sprotno potrjujejo.
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.5

Razprava in potrditev predloga finančnega načrta KS Artiče za leto 2019
Predsednik sveta pove, da se je predlog finančnega načrta za leto 2019 pripravljal v tajništvu KS
in v sodelovanju z oddelkom za proračun in finance občine Brežice.
Predlog finančnega načrta predsednik sveta podrobno predstavi in pove, da bo KS v l. 2019
razpolagala s sredstvi, ki jih mesečno prejema kot dotacijo občine - v obliki dvanajstin v znesku
45.167,59 eur, prav tako se planirajo lastni prihodki, ki naj bi jih v letu 2019 imeli za cca
18.000,00 eur in stanje sredstev na računu – na dan 31.12.2018 v znesku 700,00 eur. Skupna
višina razpoložljivih sredstev v l. 2019 naj bi na osnovi planiranih zneskov znašala 63.867,59 eur.
V zvezi z namenskimi prihodki (to so prihodki, ki si jih KS pridobi od lastne dejavnosti npr. od
najemnin za uporabo MV, najemnina za grobna mesta…) predsednik sveta prisotne opozori,
da je ta sredstva nujno potrebno porabljati na proračunski postavki 00302 - Urejanje
pokopališča in MV in nadaljevati z nujno potrebnimi investicijami na pokopališču kot je npr.
namestitev ozvočenja, namestitev razsvetljave na novem delu pokopališča (3 svetilke) in
namestitev nove zelene bariere (dotrajana meja iz cipres).
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so seznanjeni s predlogom finančnega načrta KS Artiče za l. 2019 in se strinjajo
s predlagano porabo teh sredstev po predstavljenih proračunskih postavkah.
Prav tako se člani sveta strinjajo s predlogom predsednika sveta za načrtovano porabo
sredstev iz namenskih prihodkov v l. 2019.
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Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.6
Predlogi KS o potrebnih delih - investicijah občine za l. 2019 ( NRP)
Predsednik sveta pojasni, da se je na podlagi pobud predstavnikov sveta KS in na podlagi
predlogov krajanov, ki smo jih v tajništvo prejemali vse od l. 2014 – 2018 pripravil predloge
potrebnih del oz. investicij, ki naj bi jih občina Brežice na območju krajevne skupnosti Artiče
izvajala v letu 2019 in v naslednjih letih.
Tabela, ki smo jo pripravili, je pripravljena za vse vasi , ki se nahajajo na območju KS Artiče in
zajema naslednje predloge:
PREDLOGI IN POBUDE KRAJANOV IN ČLANOV SVETA KS O POTREBNIH DELIH OBČINE PO
VASEH KS ARTIČE - PLANOV NRP ZA LETO 2019 IN V NASLEDNJIH LETIH
KRAJ

PREDLOGI DEL

Predlagani
termini
ocenjena
vrednost

1

ARTIČE

CESTE
1.1.

Nadaljevanje realizacje projekta
firme TRASA Maribor- obnova
LC 024472 v centru Artič VI
FAZA

za l. 2019
cca 14.000eur

Izgradnja zadnjega opornega zidu po
projektu - cca 20 metrov ob LC-odsek
» Pirman – Penev «
(V naslednjih letih je potrebno nadaljevati
z izvedbo celotnega projekta obnove te LC)
1.2.

Preplastitev JP 526221 pod
pokopališčem (po izvedbi
projekta kanalizacije in
odvajanja meteorne vode za
kraj Artiče),
prekategorizacija te JP526221
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v LC

ARTIČE
1.3.

Kategorizacija povezovalne
ceste med LC 024472 in
JP 526221 (odsek med trgovino
in pokopališčem) zaradi uporabe
te poti za javni promet

1.4.

Sanacija odvajanja meteorne
vode ob LC024472 (odsek pri
stan. hišah Ravbar, Motore,
Čančar –že opravljen ogled s
strani občine)

NUJNO!
v letu 2019

INFRASTRUKTURA
1.5.

Izdelava projekta kanalizacije za v letu 2019
odvajanje odpadnih fekalnih
vod in meteornih vod za
strnjeno naselje Artič

POKOPALIŠČE – MRLIŠKA VEŽICA
1.6.

Izdelava načrta in izgradnja
opornega zidu na pokopališčunadaljevanje prenove
pokopališča (vključiti v občinski
plan NRP Občine-sofinanciranje
KS)

1.7.

v letu 2019
sanacija na objektu Mrliške
vežice - posedanje dela temeljev
in v zvezi s tem nastalih razpok
na stikih zidov objekta (vzhodna
stran objekta)

v letu 2020

UREJANJE OKOLICE
1.8.

Izdelava elaborata in namestitev
v l. 2019
označevalnih tabel oz.
smerokazov na začetku naselja
Artiče z napisi pomembnih
objektov - kot npr. osnovna
šola, vrtec, pokopališče , pošta7

trgovina , Ekomot… (idejne
zasnove že izdelane)

ARTIČE

BANOVA DOMAČIJA
1.9.

Sanacija sadjarske sobe po že
izdelanem popisu del in
ponudbah (v proračunu občine
odpreti svojo postavko)

1.10. nadaljevanje urejanja zbirke
orodij (konverzacija orodij
izvedena s strani Posavskega
muzeja Brežice v letu 2017 )
1.11. zamenjava slamnate kritine na
kmečki hiši, čebelnjaku,
koruznjaku-NUJNO!!
1.12. urejanje sadovnjaka- izvaja
sadjarsko društvo
1.13. uresničevanje idej vizije
dogodkov ( glej pisni dogovor z
društvi -dokument razvoja
dogodkov )

v letu 2019
6.000 eur

2019 do 2020

v letu 2020

za dela na BD
načrtovati
pridobitev
evropskih
sredstev ali iz
drugega razpisa
za tovrstne
objekte

ŠOLA
1.14. Izgradnja vrtca, obnova osnovne
Projekt je v
šole, avtobusno obračališče,
teku
energetska sanacija športne
dvorane,zunanje igrišče
VODOVOD ARTIČE
1.15. Urediti oskrbo s pitno vodo za
kraj Artiče v skladu z veljavno
zakonodajo

2

DEČNO SELO
2.1.

CESTE

NUJNO!

izdelava projekta in pločnika ob RC

za l. 2019
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III 676/2204 - od stan. hiše Lipej
Dečno selo 37 do odcepa JP 526311
za Mali Vrh vključno z
odvodnjavanjem meteorne vode iz
JP 526311 in bližnjih hribov (
Planina )

DEČNO SELO

2.2.

ureditev avtobusnega postajališča
ob RC III 676/2204 na meji s KS
Artiče in KS Globoko

2.3.

asfaltiranje JP 526331 proti
stanovanjski hiši Petan

za l. 2019

za l. 2020
za l. 2021 do
2022

2.4.

ureditev JP 526313 (Mavsar- Cerjak)
z asfaltiranjem zaradi prevozov
šolskih otrok - dopis šole

2.5.

prekategorizacija JP 526311 – Mali
vrh v LC

za l.2019

2.6.

označitev prehodov za pešce ob
nevarnih točkah – prečkanje ceste
zaradi avtobusnih postajališč
(Bubka Bar, Trgovina Bibič ……)

za l.2019

izdelava projekta pločnika od Artič
do Dečnega sela ( skozi meglico)šolska pot

za l.2020-2023

ustrezna ureditev avtobusnega
postajališča ob RC pri bivši trgovini
Bibič

za l. 2019

2.7.

2.8.

INFRASTRUKTURA
2.9.

Pristopiti k načrtovanju optičnega
omrežja

2.10. nadaljevanje kanalizacije
2.11.

na določenih mestih namestitev JR
ob JP 526311 - Mali vrh (3-5 luči)

za l. 2020-2021
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3

DOLENJA VAS PRI
ARTIČAH

CESTE
3.1.

3.2.

celovita prenova LC 191271 od
uvoza v Dol.vas pri Artičah proti
Čelam-že izdelan celoten popis z
okvirno vrednostjo projekta.
Predlagamo skupen projekt občine
Brežice in občine Krško ter
pridobitev evropskih sredstev
celovita obnova JP 526471 razširitev
in preplastitev od križišča z LC
191271 do križišča z JP 526481 in
JP526472

vrednost na
osnovi popisov
del znaša
600.00,00eur
brez DDV
za l. 2019 - 2021

za l.2019-2020
cca 24.000 eur

3.3.

Ureditev izvoza iz LC 19127 na
državno cesto R1 220, zamenjava
2019-2021
ogledala in rekonstrukcija priključka
zaradi boljše preglednosti in
varnosti v prometu- v sklopu
projekta celovite obnove te
LC191271( točka 3.1)

3.4.

Izdelava projekta za pločnika s
kolesarsko stezo in izvedba - od
uvoza na LC19127 v Dol.vas pri
Artičah do avtobusne postaje
Spodnja Pohanca- povezovanje
krajev s kolesarskimi potmi – iz
smeri Dolenje vasi pri Krškem je ta
povezava že narejena do uvoznega
priključka za Dol. vas pri Artičah

za l. 2021-2023

INFRASTURKTURA
3.5.

namestitev Javne razsvetljave ob JP
526471 – popis del za obnovo že
izdelan in ovrednoten ( 5- 6 luči)

3.6.

optika

3.7.

kanalizacija
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4

GLOGOV BROD
CESTE
4.1.

4.2.

SPODNJA
POHANCA

v. l. 2020

2021 - 2022

INFRASTUKTURA
Izgradnja javne razsvetljave ob LC
024661 in 024662

v l. 2020 – 2022

4.4.

Izgradnja javne razsvetljave ob LC
024671 – Medved – Kuri

v l. 2020-2022

4.5.

Namestitev JR ob JP 526341 in
JP526342

4.3.

5

Izgradnja novega mostu na
LC024671 ob uvozu k stan. hiši
Lipej
Preplastitev in obnova LC
024671 in namestitev JR tam
kjer še ni (od stan. hiše Ribič
dalje do stan. hiše Kuri)-šolska
pot

4.6.

zamenjava dveh avtobusnih
postajališč ob LC 024661-NUJNO!

4.7.

Na relaciji ob LC024671 od
stanovanjske hiše Ribič do
stanovanjske hiše Medved je odprt
jarek po katerem se stekajo
odpadne vode-smrad okoli hiš.
Dopis krajanov s podpisi za
položitev cevi oziroma sanacijo.

4.8.

Optika

4.9.

kanalizacija

v l. 2020-2022
v l. 2019

CESTE
5.1. Izdelava projekta za pločnik ob R1 220
od avtobusnega postajališča v Sp. Pohanci
do table Dolenja vas pri Artičah – zajeto že
v točki 3.4.

v.l. 2020 – 2023

5.2. celovita obnova krožišča na republiški
cesti -popolnoma uničeno vozišče in

v l. 2019
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obrobe krožišča (NUJNO-NEVARNO ZA
PROMET!)
- sanacija problema odvodnjavanja
meteorne vode iz tega krožišča-meteorna
voda iz krožišča zaliva kleti sosednjih hiš
5.3. Izdelava projekta za obnovo RC
R1220/1334 - vse do železniškega prehoda
Šentlenart skupaj z izdelavo pločnika in
kolesarske steze ter postavitev JR na
določenih odsekih
5.4. Izdelava projekta in ureditev dovoza iz
JP 526431 (pri Jazbec) na R1 220-spodnji
del vasi Spodnja Pohanca

v. l. 2019 in
dalje

v l. 2020 – 2021

INFRASTRUKTURA

6

5.5.

v l. 2020
Javna razsvetljava ob JP 526431526432 ( večletne zahteve krajanov)

5.6.

optika

5.7.

kanalizacija
CESTE

TREBEŽ
6.1.

Preplastitev JP 527431 proti
vodnemu zajetju za kraj Brežice

v l. 2020

6.2.

ureditev brežine ob LC 024671
nasproti stanovanjske hiše Cerjakže poslan dopis na občino

v l. 2019 –
NUJNO!

6.3.

Ureditev izvoza iz LC024671 in JP
526371 na R1 220 – vdiranje terena,
velika nepreglednost in nevarnost
vključevanja v promet iz omenjene
LC in JP na RC

v l. 2019 NUJNO!
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INFRASTRUKTURA

TREBEŽ

7

6.4.

odvajanje odpadnih in meteornih
vod od stanovanjske hiše Ribič do
kmetije Črpič in dalje

6.5.

čiščenje potoka Volčjak

6.6.

optika

6.7.

kanalizacija

v l. 2019 –
NUJNO!

CESTE

ZGORNJI OBREŽ
7.1.

Izdelava projekta pločnika in
kolesarske steze ob LC 024681Zgornji obrež- Zg. Lenart ( od
križišča RC do mostička na potoku
Močnik) in do avtobusne postaje ob
vodnjaku

7.2.

Ureditev prepustov meteorne vode
ob LC 024571 in 024681 – ob
celotnih lokalnih cestahnadaljevanje sanacije

v l. 2020 – 2021

v l. 2019

INFRASTRUKTURA
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7.3.

Obnova travniškega vaškega igrišča

2019 – 2020

7.4.

čiščenje potoka Močnik zaradi
poplavljanja

v l. 2019

7.5.

optika

7.6.

kanalizacija

ARNOVO SELO
CESTE
8.1.

Obnova JP 526522 proti lovski koči
in saniranje plazu ob tej cesti ter
odvodnjavanje meteorne vode

v l. 2019-2020
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ARNOVO SELO

8.2.

Sanacija in preplastitev vseh JP - na terminsko
osnovi predhodnih ogledov ( dopis s planirati
sestanka krajanov Arnovega sela)
obnovo na
osnovi ogledov
INFRASTRUKTURA
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OSTALO

8.3.

urejanje struge potoka Močnik –
čiščenje struge in zarasti ob strugi
v. 2019
po celotni dolžini potoka –
nadaljevanje sodelovanja z direkcijo
za vode

8.4.

nadaljevanje postavitve JR ob LC
024461 Bogovič ,Molan, Koršič

v l. 2020-2021

8.5.

ureditev brežine ob LC 024461

v l.2019

8.6.

izdelava projekta za ureditev
pločnika ob LC 024461 od
avtobusne postaje naprej v smeri
Sp. Pohanca

8.7.

Odvodnjavanje meteorne vode iz JP
526521 in 526522 na LC 024461
oziroma nadalje po JP 526501 – v l.
2018 rešeno le delno

8.8.

Optika

8.9.

kanalizacija

v l. 2020-2023

2019 do 2021

Predlagamo, da se na cestišču v neposredni
bližini avtobusnih postajališč izdelajo
talne oznake ( zebre) in se po potrebi
namestijo svetlobna telesa
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Namestitev defibrilatorjev v krajih Artiče
(Prosvetni dom) ; Arnovo selo (Gasilski
dom) , Dečno selo (Gasilski dom)
SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Občina mora nujno vključiti v svoje programe obnove javnih poti, saj Krajevne
skupnosti prejemajo finančna sredstva le za zimsko in letno vzdrževanje teh poti
ter na osnovi ogledov na terenu izdelati dolgoročni terminski plan obnove JP po
KS.
2. Skupna pripomba za katero ve občina in je navedena tudi v programu župana,
se nanaša na nezadovoljstvo vseh udeležencev v prometu zaradi vse
pogostejših zastojev ( čakanje na železniškem prehodu tudi od 10 do 15 minut)
tako v Brezini kot Šentlenartu. Rešitev je potrebno iskati ali s podvozomBrezina ali nadvozom in to pod nujno . Sedaj,v slučajih primerov prevozov
nujne pomoči, lahko to pomeni za nekoga tudi smrt.
S strani občine je bilo v preteklosti že javno obljubljeno ,da bo ta projekt
realiziran do leta 2010.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo seznam predlogov in pobud - investicij s predlagano prioriteto del po
vaseh Krajevnih skupnosti Artiče za leto 2019 in nadalje. Občina Brežice naj zadeve prouči in
pristopi k uresničevanju navedenih predlogov po vaseh KS Artiče .
Sklep je bil sprejet z 8. glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.7
Vprašanja in pobude
Pobude članov sveta za vzdrževalna dela, ki naj bi se izvajala v L. 2019 V okviru
razpoložljivih sredstev v KS:



Anton Gajšek-Artiče
nadaljevanje obnove pokopališča – postavitev in priključitev kandelabrov ob glavni poti pri
mrliški vežici (temelji so že izdelani, električni kabli ter kabli za ozvočenje so vgrajeni,
nabava in montaža zvočnikov ter ostale opreme za ozvočenje na pokopališču na osnovi
predračunov,
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v sodelovanju z občino nadaljevati z aktivnostmi za postavitev usmerjevalnih tabel za
označitev objektov (šola, vrtec,trgovina-pošta , farovž-cerkev,pokopališče, Ekomot d.o.o
itd.)
označitev- napis na objektu » Prosvetni dom « ( glej idejno zasnovo),
ureditev prostora za odlaganje odpadkov na pokopališču ( izdelana idejna zasnova),
nabava pomivalnega stroja in displeja v Prosvetnem domu,
nadaljevanje aktivnosti na Banovi domačiji-sodelovanje z občino in posavskim muzejem
Brežice pri urejanju zbirke orodja na Banovi domačiji,
popravilo lesene ograje na Banovi domačiji,
čiščenje žlebov in odstranjevanje maha na strehi Mrliške vežice,
nadaljevati z aktivnostmi za pravilno postavitev označitve parkirnih mest (sedaj nepravilna
označitev enega vzdolžnega parkirnega mesta ) in razširitev parkirišča na pokopališčuizvršiti geodetsko odmero javnega dobra in možnost eventualnega nakupa dela zemljišča,
nadaljevati z aktivnostmi za realizacijo projekta obnove LC v centru Artič,
spremljati in nadaljevati z aktivnostmi za izdelavo projekta kanalizacije za strnjeno naselje
Artič,
gramoziranje JP 526231 – Lapuh in vzdrževanje ostalih JP in javnih površin v Artičah,
popravilo poškodovane klopi pri pokopališču,
postavitev spominske plošče KUD pri PD ob zasajeni lipi ( po izdelani idejni zasnovi).






Uroš Predanič – Zg. Obrež:
nasutje poljskih poti,
odstranitev nedelujočih električnih drogov,
sanacija odvodnjavanja meteornih vod ob javnih poteh,
aktivnosti za izgradnjo vaškega igrišča.
















Franc Gorišek – Arnovo selo:
obnovitev cevi meteornih vod, ki so se zdrobile na lokaciji Brečko - Gorišek –potok Močnik
in položitev cevi na relaciji Bogovič – Molan – Deržanič ,
razsvetljava pri mostičku,
tekoče vzdrževanje obcestnih jarkov,
pravočasna košnja bankin,
sanacija in označitev nevarnih odsekov JP 527361 (Valenčak).




Darja Germšek – Predanič – Glogov Brod
popravilo cestišča in ureditev bankin na JP 526342 in JP 526341,
postavitev cestnega ogledala na JP 526342 pri hiši Lubšina.



Renata Slak – Trebež
 sanacija spodjede in ureditev potoka Volčjak pri hiši Švajger ( sodelovanje z direkcijo za
vode),
 gramoziranje javnih poti .
Ps. člani sveta so seznanjeni z vsebino zapisnika 17. seje, ki se objavi na spletno stran KS
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Zaključek seje ob 22:00.
Pripravila: Simona Mlakar
Anton Gajšek
Predsednik svet KS Artiče
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