Štev. dok: 54-O-1/2019
Datum: 3.6.2019
ZAPISNIK

5. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 3.6.2019, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi
Prosvetnega doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Uroš Predanič, Robert Žerjav, Aleš Kukovica, Darja Germšek Predanič, Nataša Sagernik, Jernej
Andrejaš in Franci Zorko
Svojo prisotnost je opravičila Ksenija Satler.
Seje se nista udeležili vabljeni predstavnici občinskega sveta Katja Čanžar in Bernardka
Ogorevc .
Zapisnikar: Simona Mlakar
Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse
prisotne in ugotovila sklepčnost seje.
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih sedem (7) 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. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4.redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.4.2019 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje.
3. Vmesno poročilo o finančnem stanju na računu, na dan 3.6.2019.
4. Kratko poročilo o opravljenih aktivnostih po objektih za katere je vsak zadolžen.
5. Razprava o sprejetem proračunu občine Brežice - pripombe KS Artiče.
6. Razno.
1

Predsednica sveta predlaga, da se spremeni dnevni red in pod točko šest doda točka Poročilo o
predstavitvi projekta izgradnja vrtca in rekonstrukcija šole in pod točko sedem navede točka
razno, kot sledi:
DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4.redne seje sveta KS Artiče, z dne 4.4.2019 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje.
3. Vmesno poročilo o finančnem stanju na računu, na dan 3.6.2019.
4. Kratko poročilo o opravljenih aktivnostih po objektih za katere je vsak zadolžen.
5. Razprava o sprejetem proračunu občine Brežice - pripombe KS Artiče.
6. Poročilo o predstavitvi projekta izgradnja vrtca in rekonstrukcija šole.
7. Razno
UGOTOVITVENI SKLEP
Predsedujoča ugotavlja, da je prisotnih sedem (7) 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
spremenjenim dnevnim redom 5. redne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 2
Potrditev zapisnika 4. seje sveta KS Artiče, z dne 4.4.2019 in poročilo o izvršitvi sklepov te
seje.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 4. seje, z dne 4.4.2019. Pred
potrditvijo zapisnika so člani sveta pregledali točke o izvršitvi sklepov te seje, kot sledi:
Aktivnosti v zvezi s čiščenjem odvodnih kanalov meteornih vod še potekajo.
Prošnja gasilcem za pomoč pri čiščenju cevi za odvodnjavanje meteornih vod je bila odposlana.
Prejeli smo samo odgovor PGD Sp. Pohanca, z obrazložitvijo, da oprema s katero razpolagajo
(pretok vode 80l/min in rezervoar s 800l vode) zadostuje le za manjša pranja ali izpiranja
drobnejših cevi. Za čiščenje obcestnih cevi je potrebno imeti avto cisterno z 2000l vode in
pretokom vode 600l/min in samovlečno šobo, tega pa nimajo. Pripravljeni so pomagati v okviru
njihovih zmožnosti.
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Pogodba s KUD je podpisana. V skladu z njo se KUD zaračunava mesečna najemnina za uporabo
prostorov v znesku 16 eur/ mesec ( v tem je zajeto dogovorjeno čiščenje kletnih Wc- jev). V
izdelavi so ključi od glavnih stranskih vrat – vhod v klet.
Podale so se pripombe na predlog proračuna, sklep pod točko Ad.5 je bil izvršen.
Na predlog zapisnika prisotni niso imeli pripomb, zato predsednica predlaga potrditev zapisnika
4. redne seje.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje zapisnik 4. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te
seje. Zapisnik 4. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3
Vmesno poročilo o finančnem stanju na računu, na dan 3.6.2019.
Poročilo o finančnem stanju na TRR , na dan 3.6.2019
KS je v leto 2019 prenašala 990,17 eur sredstev. V začetku letošnjega leta smo poravnavali
obveznosti iz decembra 2018 in nato druge stroške za l. 2019 ( telefon- internet, elektrika po
vseh objektih, nabava tiskalnika, košnja zelenic ob vseh objektih, čiščenje objektov, manjša
popravila po objektih…) ter poravnali obveznosti za opravljeno zimsko vzdrževanje po javnih
poteh, kar je v skupnem znesku znašalo 11.195,77 eur.
Na račun KS smo prejeli dotacije občine – tako imenovane dvanajstine ( v znesku 1.452,99/
mesečno – 5x ), kar znaša v skupnem znesku 7.264,95 eur in sredstva iz naslova vzdrževanja
cest v znesku 2.829,92.

SREDSTVA V DOBRO (eur)

SREDSTVA V BREME (eur)

stanje na dan 1.1.2019
990,17
prejete dvanajstine +zahtevki
10.094,87

plačilo obvez., nabava sredstev in plačilo
tekočih stroškov.
11.195,77

prejeta sredstva od grobnin in drugih
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izdanih računov
10.986,26

SKUPAJ

22.071,13

SKUPAJ

11.195,77

Na današnji dan ima KS na računu 10.578,70 eur.
Do konca leta bo KS prejela še sedem dvanajstin v znesku 1.452,99 in sredstva na podlagi
zahtevkov za vzdrževanje javnih poti.
UGOTOVITEV:

Prisotni so seznanjeni s porabo sredstev in stanjem na računu, na dan 29.5.2019. Svet KS ni
sprejel sklepa, ker gre zgolj za seznanitev.

Ad.4
Kratko poročilo o opravljenih aktivnostih po objektih za katere je vsak zadolžen.
Jernej Andrejaš - pokopališče:
Povpraševanje za nabavo in postavitev kandelabrov je bilo poslano dvema ponudnikoma.
Izbran je bil najugodnejši ponudnik Pečnik Vladimir s.p., ki bo dela izvedel na osnovi že izdane
naročilnice v znesku 2.086,00 eur.
S podjetjem HPG d.o.o., ki je dela že izvajal v l. 2018 potekajo aktivnosti v zvezi z izdelavo
betonskih temeljev. Prav tako bomo pričeli z iskanjem ponudb za dobavo in namestitev
zvočnikov ter druge opreme, za zagotovitev ozvočenja na celem pokopališču.
Na pokopališču je že bil nameščen svečomat, za katerega smo podaljšali pogodbo za obdobje
štirih let in za l. 2019 izstavili račun za uporabo prostora.
V kuhinji MV smo zamenjali pipo in bojler.
Nataša Sagernik -Banova domačija:
28.5.2019 je bil izveden sestanek na Banovi domačiji v prisotnosti predstavnika občine - g.
Gajiča in predstavnika sadjarskega društva – Mitje Molana. Za KS smo bili prisotni Nataša
Sagernik, Robert Žerjav in Simona Mlakar. Pogovarjali smo se o načrtovanih delih, ki jih
nameravamo izvesti na podlagi postavke za BD v sprejetem proračunu občine za l. 2019.
Strinjali smo se, da se zaradi nujnosti zamenja streha na kmečki hiši in da se v kolikor bo ostalo
še sredstev pristopi k prenovi tal v gospodarskem poslopju, v delu sadjarske sobe.
Predsednica sveta pove, da namerava KS Artiče k pripravi strategije trženja povabiti tudi
fakulteto za turizem. KS je predstavniku Občine predlagala, da se nadaljuje z deli za pripravo
podlage v sadjarski sobi in z razstavo orodja v sadjarski sobi s sodelovanjem Posavskega
muzeja Brežice. Prav tako imamo namen, da se pogovorimo o sodelovanju z oddelkom za
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, katerega vodja je Patricija Čular.
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Predsednica sveta je podala predlog, da se okrog kmečke hiše pripravi greda, v katero se
zasadijo rože in v bližini drvarnice naredi zeliščni vrt. O tej ideji je predsednica govorila z
Alenko Kartuš, ki bo za navedeno pripravila predračun.
Nataša Sagernik - Nabava luči za Sp. Pohanco.
Na občini (D. Flajnik) smo se dogovorili, da v kolikor jim bo ostalo nekaj sredstev po obnovi
obstoječih luči bi testno postavili luči na sončno energijo, kar bi se lahko realiziralo v
septembru.
Nataša Sagernik - AP v Glogovem Brodu:
S strani občinskih služb – Davida Flajnika smo prejeli odgovor, da avtobusnih postaj v
Glogovem Brodu ne bodo zamenjali, ker ni sredstev. Predlog občine je bil, da se obstoječe AP
hišice obnovijo, kar se zdi nesmiselno, saj bo obnova stala več kot nabava novih hišic.
Tajnica KS pove, da je bilo z g. Gajškom dogovorjeno, da kot predstavnik odbora za OKIGJS
pošlje dopis, s katerim se zahteva zamenjava AP.
Nataša Sagernik - nadaljnja uporaba kotla za kuhanje golaža s Francem Krošljem:
Z g. Krošljem so potekali razgovori o nadaljnji uporabi kotla za kuhanje golaža. Sprejel se je
dogovor oz. v pripravi je pogodba, da se g. Krošelj zaveže, da bo za najeti kotel KS v
protivrednosti cca 120,00 eur opravil 1 krat letno storitev za reprezentančne namene za
potrebe skupnega delovanja z društvi, ki delujejo v okvirih KS Artiče. Storitev bo zajemala
pogostitev za cca 20 ljudi( vsebina pogostitve v skladu z vsakoletnim dogovorom) na kraju,
ki ga izbere KS Artiče (predvidoma Banova domačija).
Uroš Predanič – letno vzdrževanje ob kategoriziranih javnih poteh po KS
V sodelovanju z Alešem Kukovico se je na terenu skupaj z izbranim izvajalcem- Lazanskim
izvedla ocena predvidenih del za Trebež, Dolenja vas in Dečno selo, kar znaša v skupni
vrednosti 3.555,08 z DDV. Na Obrežu se bodo dela na osnovi dogovora z g. Avgustinčičem v
kratkem izvedla. Nadaljevali bomo še z oceno del v Arnovem selu in Glogovem Brodu. Z
mulčenjem zarasti in čiščenjem grab bomo pričeli v juniju.
Darja Germšek Predanič
Opravila je ogled problematike ob cestišču v Glogovem brodu pri hiši Geršak. Krajan prosi, da
KS nabavi cevi fi 30, on pa poskrbi za ostalo.
S strani KS je predlagano , da si zadevo na terenu skupaj z Darjo ogleda Dejan Lazanski, ki
nabavi potreben material (cevi, jašek) na račun KS, račun za delo pa se izstavi krajanu.
Poročila o izvedenih aktivnostih za spletno stran KS Artiče zaradi odsotnosti Ksenije Satler ni
bilo podanega.
Tajnica pove, da se objavljajo potrjeni zapisniki sej in plakati z napovedmi prireditev ali drugih
aktivnosti.
UGOTOVITEV:
Prisotni so seznanjeni z opravljenimi aktivnostmi po objektih za katere je vsak zadolžen.
Svet KS sklepa ni sprejel, ker gre zgolj za seznanitev prisotnih.
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Ad. 5
Razprava o sprejetem proračunu občine Brežice – pripombe KS Artiče.
Pripombe na predlog proračuna je KS podala, vendar kot je razvidno iz proračuna jih večina
ni upoštevanih. Predsednica sveta pove, da že pred časom preko elektronske pošte župana
občine prosila za sestanek, vendar odgovora ni prejela.
Prisotni predstavniki sveta so podali predlog , da se pri tajnici župana rezervira termin za
sestanek s predstavnikoma sveta in županom, za kar je zadolžena Simona Mlakar.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS se strinja, da Simona Mlakar pri tajnici kabineta župana čimprej zagotovi termin
za sestanek z županom.

Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.6
Poročilo o predstavitvi projekta izgradnja vrtca in rekonstrukcija OŠ
Poročilo je podal Jernej Andrejaš, ki pove, da so bili na sestanku za KS Artiče prisotni: Jernej
Andrejaš, Darja Germšek Predanič in Simona Mlakar. Nataša Sagernik je svojo odsotnost
opravičila.
V imenu občine so bili prisotni župan Ivan Molan, Branko Blaževič, podžupanja Katja Čanžar,
Suzana Ogorevc, Patricia Čular.
Županove obrazložitve so bile, da bo gradnja vrtca ter rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče
za občino največja naložba (predvidevajo čez 10 mio evrov) in prioriteta v naslednjih 4 letih.
Na občini se zavedajo, da bo med gradnjo prihajalo do nepredvidljivih dogodkov, zato si
želijo, da se tudi iz krajevne skupnosti določi oseba, ki bo prisotna, da bo obveščala krajane o
samem dogajanju. Branko Blaževič, je podrobneje prikazal sam projekt in opravičil izostanek
projektantke Tine Božičnik, zaposlene v Savaprojektu Krško.
Kot predstavnik KS sem na sestanku zagovarjal dejstvo, da je objekt potreben obnove in
razumel, da je začrtan v 5. fazah , kar pomeni, da se bodo morale vse faze dejansko tudi
izvesti, da bo projekt v celoti zaključen. Sam imam pomisleke glede arhitekturnega izgleda in
spraševal sem tudi kako bo s čistilno napravo.
Župan Ivan Molan je odgovarjal, da z vidika arhitekture objekt izgleda čudovito in ne bo
izstopal. Kar se tiče čistilne naprave, bo narejena le za šolo, prečiščena voda bo še vedno
tekla v potok Volčjak , tako kot do sedaj.
V imenu KS sem tudi poudaril, da se bo v sklopu te izgradnje zelo uničila cestna
infrastruktura, za katero bi bilo smiselno že sedaj načrtovati sanacijo. Predlagal sem, da se v
primeru sanacije vzame v obzir tudi izgradnja kanalizacije.
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Ravnateljica Vesna Bogovič je opozorila, da bo na južni strani gradbišče in s tem bo šola
izgubila kar nekaj parkirnih mest. Župnik je del zemljišča pripravljen odstopiti za čas gradnje,
ravnateljico pa je zanimalo ali bo možno s tem pridobiti še kakšno parkirno mesto na
klančini.
Župan je odgovarjal v smislu, da je za to vprašanje pravi naslov KS, kajti parkirišča so v
interesu tudi krajanov in ne samo šole. Občina je zaprosila za primer gradnje in ne parkirišč.
Zelo pomembna informacija pa je v zvezi s predlogom župana, da bi na koordinacijskih
sestankih aktivno sodelovala tudi KS, v smislu, da se imenuje oseba, ki bi bila prisotna na teh
sestankih.

UGOTOVITVENI SKLEP
Prisotni so podrobno seznanjeni s potekom sestanka, ki ga je občina organizirala v
prostorih šole, dne 30.5.2019.
Svet KS smatra, da predstavniki sveta KS za spremljanje izvedbe projekta niso strokovno
usposobljeni, želijo pa biti obveščeni o vplivih projekta na okolico. Pridobljene informacije
bo predstavnik sveta posredoval svetu KS in krajanom Artič. Dogovor sveta je, da na teh
sestankih sodeluje Jernej Andrejaš, v primeru njegove odsotnosti pa ga zamenja drug
predstavnik sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

•
•
•
•

Ad.7
Razno.
PGD Sp. Pohanca je potrebno obrazložiti, da potrebujemo pomoč v smislu, da se samo
počisti zemlja, ki se je nabrala po ceveh. Prav tako je podobno obrazložitev potrebno podati
PGD Dečno selo.
Nataša prisotne seznani, da je Katja Pongračič predstavnikom sveta KS neformalno
predstavila načrt občine, kako se načrtuje pristopiti k projektu za izdelavo kanalizacije za
strnjeno naselje Artiče.
Žerjav Robert v imenu PGD Sp. Pohanca vprašuje ali je kakšna možnost, da se jim za uporabo
PD za prireditev 5.7.2019 da popust za uporabo Prosvetnega doma.
Zaradi neurejenosti in slabe podobe za kraj Artiče se Irkam, ki so lastnice Dernačeve hiše pri
trgovini pošlje dopis s katerim jih bomo prosili, da dvorišče pred hišo uredijo.
Seja je bila zaključena ob 22:00.
Pripravila: Simona Mlakar
Nataša Sagernik l.r.
Predsednica sveta KS Artiče
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