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Artiče, 18. 11. 2019 

Štev. dok: 96-O-1/2019 

Z A P I S N I K           

     

7. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 18. 11. 2019, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi 

Prosvetnega doma (PD) Artiče.  

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: 

Uroš Predanič, Darja Germšek Predanič, Nataša Sagernik, Jernej Andrejaš, Robert Žerjav, Franc 

Zorko.  

Svojo prisotnost  sta opravičila: Aleš Kukovica in Ksenija Satler 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse člane 

sveta in goste Večgeneracijskega centra Posavje, enota Brežice in Zavoda Sopotniki, enota 

Brežice.  

           Ad.1 

Večgeneracijski center Posavje, enota Brežice in Zavod Sopotniki, enota Brežice, 
brezplačni prevozi za starejše predstavitev aktivnosti za krajane KS Artiče. 

 
Mihaela Kežman, vodja Večgeneracijskega centra Brežice predstavi načrt centra, v želji, da bi se 
aktivnosti (kot npr. hoja za zdravje, ročna dela, medgeneracijska vadba, usposabljanje 
prostovoljcev, telovadba za hrbtenico….),ki se že izvajajo v Brežicah izvajale še po krajevnih 
skupnostih. 
Zaenkrat je načrtovano, da se v dogovoru z občino Brežice (v smislu kritja stroškov za prostore) 
v petek, 22.11.2019 med 18.00 in 20.00 na Banovi domačiji izvede »Delavnica servietna 
tehnika«. Delavnica je za vse obiskovalce, ki se bodo na delavnico predhodno prijavili  
brezplačna. 
Breda Špacapan zastopa Zavod Sopotniki – predstavi način nudenja brezplačnih prevozov za 
starejše krajane nad 60 let z ekipo prostovoljcev, ki jih žal primanjkuje, zato se na svet KS obrača 
s prošnjo za pomoč pri pridobivanju novih prostovoljcev. 
Pogovor steče v smislu, da bi se pod okriljem VCG Brežice tudi v Artičah v Prosvetnem domu v 
dopoldanskem času organizirala vadba za starejše krajane. 
Prav tako je tekel pogovor za sodelovanje pri izvedbi delavnic na Banovi domačiji, ki se 
načrtujejo izvajati v času počitnic s  Černelič Tjašo. 
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Ad.2 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

 
 

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

članov, da je seja sklepčna 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. Večgeneracijski center Posavje, enota Brežice in Zavod Sopotniki, enota Brežice, 

brezplačni prevozi za starejše predstavitev aktivnosti za krajane KS Artiče. 
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 6.redne seje sveta KS Artiče, z dne 7.10.2019 in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje. 
4. Priprava načrta za planirana dela v l. 2020 po vaseh v okvirih načrta KS – zadolžen 

vsak za svojo vas. 
5. Poročilo o aktivnostih in izvedenih delih od 7.10.2019 do 18.11.2019. 
6. Razno - Participativni proračun 2020-2021 - projekt moja skupnost - Artiška pot 

zdravja . 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedujoča ugotavlja, 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 člani sveta KS strinjajo s 

predlaganim dnevnim redom.  

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

 
 

Ad.3 
Potrditev zapisnika 6.redne seje sveta KS Artiče, z dne 7.10.2019 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje. 
 

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 6.redne seje, z dne 7. 10. 

2019. Pred potrditvijo zapisnika so člani sveta pregledali točke o izvršitvi sklepov in dogovorov iz 

te seje. 

Iz zapisnika je pod točko Ad. 4 (podlaga zapisnika sestanka z občino) smo predlagali in zapisali 

dogovore in zapisali roke za izvedbo določenih aktivnosti.   
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Iz zapisanega svet KS ugotavlja, da je iz proračunske postavke: Sofinanciranje obnov mrliških 

vežic, KS Artiče črpala sredstva za dokončanje ozvočenja na pokopališču in delno sredstva za 

izdelavo mini kuhinje v Mrliški vežici v skupni vrednosti 3.000,00 eur.  

Prav tako ugotavljamo, da so izvedena načrtovana dela na kmečki hiši Banove domačije – 

prekrivanje strehe na hiši in na koruznjaku za kar je občina zagotovila 18.390,43 eur. V teku je 

še popravilo lesene ograje. 

Prav tako potekajo aktivnosti v zvezi z iskanjem najemnika za Banovo domačijo.   

Ugotovljeno je tudi, da je z Davidom Flajnikom potrebno doreči roke za izvedbo aktivnosti v 

Arnovem selu (ureditev javne poti proti Lovskemu domu, dokončanje ureditve odvodnjavanja 

pri hiši Barbič  in ureditev varne poti ob  LC Sp. Pohance – Zg. Pohanca ). 

 V okviru proračuna je bilo predvideno, da se na  PP 00514 izvede obnova na LC Sp. Pohanca- 

Zg. Pohanca v vrednosti 20.000,00 eur, kar se do danes ni realiziralo.  

Svet KS predlaga, da strokovne službe občine podajo jasna pojasnila glede priprave in dinamike 

projekta za kolesarsko stezo Sp. Pohanca – Šentlenart in nivojskega križanja ter glede 

dokumentacije za izgradnjo vrtca Artiče.   

Glede drugih aktivnosti iz zapisnika 6. redne seje pod točko razno so v teku še aktivnosti v zvezi 
z : 

• Določitev lokacije za Eko otok v Dečnem selu – predloga za lokacijo še ni.  

• Za izvajanje košenj je v začetku prihodnjega leta potrebno izvesti povabilo k oddaji 
ponudbe najmanj trem ponudnikom, katere se na terenu seznani z obsegom del.  

• Izdelava knjigobežnice – Ksenija Satler je pripravila letak o knjigobežnici in pridobila 
sponzorja za izdelavo knjigobežnice. Za montažo poskrbi KS Artiče .  

• Predstavniki vasi se pogovorijo vsak v svoji vasi o odstopu ali prodaji zemljišča v fizični 
lasti, kjer poteka kategorizirana JP po ceni ponujeni s strani župana.  

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Svet KS predlaga, da strokovne službe občine Brežice podajo jasna pojasnila v zvezi s pripravo 
in dinamiko načrtovanih  projektov v letošnjem in naslednjem letu  glede pločnika v Dečnem 
selu, kolesarske steze Sp. Pohanca – Šentlenart in izvennivojskega križanja v Šentlenartu ter 
glede stanja projekta za izgradnjo vrtca Artiče.   
 
Sklep je bil sprejet s šestimi (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
 

Ad.4 
Priprava načrta za planirana dela v l. 2020 po vaseh v okvirih načrta KS – zadolžen vsak 

za svojo vas. 
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Po razpravi se določi rok za planirana dela in sicer do  15.12.2019 vsak član za svojo vas pošlje 
predloge  po e.p. Simoni Mlakar.  
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsednica sveta predlaga, da člani sveta najkasneje do 15.12.2019  pripravijo predloge 
načrtovanih del po vaseh (vsak za svojo vas)  za l.2020.  
Predlogi se pošljejo po e.p. Simoni Mlakar.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 
Ad.5 

Poročilo o aktivnostih in izvedenih delih od 7.10.2019 do 18.11.2019. 
 

Za izvajanje zimske službe se je izvedel postopek in izbral najcenejši ponudnik – Matej Kostevc 
s.p., Mali vrh, Globoko s katerim je KS sklenila pogodbo do 31.3.2020.  
 
V Mrliški vežici je nameščena nova kuhinja in klop.  
  
Zaradi zagotavljanja varnosti se je na delu  JP pod pokopališčem naredila asfaltna mulda in 
delno očistil jarek ob lokalni cesti 
 
Izvajala so se tudi druga vzdrževalna dela na javnih poteh, ki jih predstavi Uroš Predanič: 

• Čiščenje grab  - Dečno selo v vrednosti  264,00 brez DDV. 

• Dobava in postavitev betonskega jaška fi 80, podaljšanje cevi…… Dečno selo v vrednosti 
450,00 brez DDV. 

• Prevoz in dobava gramoza s planiranjem in valjanjem - Dečno selo v vrednosti 320,00 
brez DDV.  

• Izdelava odvodnjavanja  v vasi  Zgornji Obrež   v vrednosti 2.088,00 eur brez DDV   

• Strojna košnja trave in vejevja - Dečno selo in Arnovo selo  v vrednosti 377,00 eur brez 
DDV. 

• Izdelava odvodnjavanja - Dečno selo (Geršak) – 577,00eur brez DDV. 

• Izdelava odvodnjavanja - Zgornji Obrež – 540, 00  brez DDV. 

• Popravilo ceste Zg. Obrež - komplet z odstranitvijo starega asfalta, izkop odpadnega 
materiala z odvozom, navoz gramoza,…  v vrednosti 1.845 brez DDV. 

 
UGOTOVITEV 

Prisotni so seznanjeni z izvedenimi deli  in okvirno porabo sredstev  za izvedena dela.  

Svet KS ni sprejel sklepa, ker gre zgolj za seznanitev. 
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Ad.6 
 

Razno - Participativni proračun 2020-2021 - projekt moja skupnost - Artiška pot zdravja . 
 

Med izbranimi projekti je  tudi  projekt  Artiška pot zdravja, ki jo je s skupino prijavil Rok 

Deržanič.  

Artiška pot zdravja  je projekt za krepitev ter ohranjanje zdravja v naravi. Vsebuje 4 gibalne 

postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Postaje 

povezuje sprehajalna pot v dolžini 1 km, ki se lahko uporablja za hojo, tek in nordijsko hojo. 

Enkrat mesečno bi se organizirali vodeni  ogledi s predstavitvijo pravilnega izvajanja vaj in 

blagodejno/ zdravilnimi učinki na zdravje v vseh starostnih obdobjih.  

Za številčno  izvedbo glasovanja so zaslužni  določeni krajani,  saj se je  glede na druge projekte 

zbralo  največ  glasov.   

 

 

Drugo :  

• 20.11.2019 – je dogovorjeno, da se v prisotnosti Davida Flajnika in Vladimirja Bahča 

izvede ogled na terenu glede ogleda stanje JP 526522 proti Lovskemu domu. Prav tako 

se je potrebno dogovoriti glede ureditve odvodnjavanja pri hiši Barbič  – zadolžena 

Nataša Sagernik in Franc Zorko. 

• Dečno selo – nove lokacije za postavitev ekoloških otokov še ni bilo podane – zadolžen 

Aleš Kukovica. 

• Z arhitektko Tadejo Božičnik je dogovorjeno, da se na pokopališču naredi ogled stanja,  

zaradi priprave idejnega načrta za ureditev pokopališča ( odstranitev dotrajanih cipres in 

namestitev druge ) – 21.11.2019 ob 15. uri –  na ogledu naj bodo prisotni  Nataša 

Sagernik in Simona Mlakar 

Predlogi:  

• Na Banovi domačiji se naj v prihodnjem letu  planira tudi obnovitev stare preše. 

• Za 1. november je potrebno poiskati rešitev, da se zadolži osebo, da zagotovi odpiranje 

igrišča za zagotavljanje parkirišča. 

• Izvedba srečanja ob koncu leta  - gostilna Kunst 11.12.2019 ob 18. uri – zadolžena 

Simona Mlakar.    

 

Zaključek seje ob 21:30 uri.  
 
Pripravila: Simona Mlakar  
                                                                                                                  Nataša Sagernik l.r.  
                                                                                                           Predsednica sveta KS Artiče 


