Artiče, 4.4.2019
Štev. dok.: 35-O-1/2019
ZAPISNIK
4. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 4.4.2019, s pričetkom ob 18.00 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, Ksenija Satler in Franci Zorko
Seje se niso udeležili:
Simona Mlakar , ki se je opravičila zaradi bolezni.
Katja Čanžar – članica občinskega sveta občine Brežice in Bernardka Ogorevc – članica
občinskega sveta občine Brežice.
Zapisnikar: Darja Germšek Predanič
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 osem (8) 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 3 redne seje sveta KS Artiče z dne 26.2.2019 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje.
3. Poročilo predsednice KS Artiče o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje do 4.4.2019
4. Dogovor glede izvedbe del po Zapisniku ogleda terena po vaseh ( priloga tega
zapisnika).
5. Pripombe na predlog proračuna občine Brežice za leto 2019
6. Razno
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Predsednica sveta predlaga, da se sprejme dnevni red kot je bil naveden v vabilu.

UGOTOVITVENI SKLEP
Predsedujoča ugotavlja, da je prisotnih osem (8) 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 4. redne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 2
Potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Artiče, z dne 26.2.2019.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 3. seje, z dne 26.2.2019. Na
pregledan zapisnik s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato predsednica sveta zapisnik 3.seje
predlaga v potrditev.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje zapisnik 3. seje sveta KS. Zapisnik seje se objavi na internetni strani KS Artiče
– pod »javne objave«.
Sklep je bil sprejet 8 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3
Poročilo predsednice KS Artiče o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje do 4.4.2019
Na podlagi sklepov 3.redne seje KS Artiče, je bilo izvedeno sledeče:
➢ ogled vasi v terminih dne 14.3.2019, 16.3.2019 , 23.3.2019 in 24.3.2019.
➢ ponudnike vzdrževalnih del iz prvega kroga ( HPG, Lazanski, Lapuh) smo povabili k
oddaji revidiranih in končnih ponudb in jih obvestili o prioritetnih delih v letu 2019 ter
jim posredovali karto javnih poti KS Artiče za lažjo oceno porabe materiala in jih
obvestili, da bomo za dela izbrali 2 najugodnejša ponudnika.
Najugodnejšo končno ponudbo je posredoval Lazanski Dejan s.p. , za njim pa je Lapuh
Anton s.p.. Izbere se ponudnik Dejan Lazanski s.p..
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➢ KUD Oton Župančič so bili glede na njihovo pripombo, da PD Artiče ni ustrezno
čiščen do 4.4. posredovani trije predlogi pogodbe o uporabi PD Artiče, ki vključujejo
določilo glede čiščenja:
1. Z najemnino, ki vključuje čiščenje vseh prostorov, ki jih uporablja KUD 1x mesečno za
72 € na podlagi najugodnejše ponudbe izvajalca te storitve ( predlog ni bil sprejet).
2. Z določenim čiščenje KUD Oton Župančič ( predlog ni bil sprejet).
3. Delno s čiščenjem KUD Oton Župančič in tedenskim čiščenjem WC v vrednosti
16€/mesec- organizira KS Artiče( potrdili so čiščenje WC-jev za 16 €, glede čiščenja
ostalih prostorov se še niso opredelili)
➢ Na podlagi ogledov na terenu se je ugotovilo, da je v letu 2019 prioriteta čiščenje
odvodnih kanalov meteornih vod. Uroš Predanič in Aleš Kukavica se dogovorita
katere vasi prevzame kateri in na podlagi Zapisnika o ogledu naredita ogled še z
izbranim ponudnikom Lazanski Dejanom ter se z njim dogovorita o oceni del po
vaseh. Pred vsakim začetkom del je potrebno preveriti ali gre za javno zemljišče ali
privatno in pridobiti pisna soglasja za privatna zemljišča ( za Dolenjo vas pridobi
soglasje Rožac). Z deli je potrebno začeti čim prej zaradi nevarnosti prelivov
meteornih vod.
➢ Plan odhodkov za vzdrževanje cest vključuje DDV!

UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotavlja se, da je na podlagi ogledov na terenu 14.3, 16.3.2019 , 23.3.2019 in 24.3.2019
(zapisnik z ogledov št. dok. 34-O/2019) v l. 2019 prioriteta čiščenje odvodnih kanalov
meteornih vod, zato se z izbranim ponudnikom Dejanom Lazanski s.p. pripravi ocena del po
vaseh za kar sta zadolžena Uroš Predanič in Aleš Kukovica. Po podani oceni se takoj prične z
deli.
V tajništvu KS se pripravi dopis za gasilce Sp. Pohanca, Dečno selo v katerem jim naprošamo
za pomoč pri čiščenju cevi za odvodnjavanje meteornih vod.
Uskladiti in podpisati pogodbo s KUD Oton Župančič in OŠ Artiče. V kolikor ne bo odgovora
najemnikov sklicati sestanek v ožji sestavi Andrejaš Jernej, Sagernik Nataša s predstavnikom
društva in OŠ Artiče.

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.4
Dogovor glede izvedbe del po Zapisniku ogleda terena po vaseh ( priloga tega zapisnika)
UGOTOVITVENI SKLEP
Sklepi izvedbe del po Zapisniku ogleda terena po vaseh so zapisani pod Ugotovitvene sklepe
točke 3.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 5
Pripombe na predlog proračuna občine Brežice za leto 2019.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče je na redni seji uskladil in pripravil sledeče pripombe na predlog proračuna
občine Brežice:
PRIPOMBE NA PREDLOG PRORAČUNA
Prosimo, da se spodaj navedene postavke iz predloga proračuna bolj natančno opredelijo in da
se upoštevajo že posredovani prioritetni predlogi za KS Artiče:
1. OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice
a. Dečno selo 2 avt. postajališči prvo v smeri Štritof- Bibič, drugo na ali ob parkirišču bivše
trgovine Bibič – priprava dokumentacije
b. Dolenja vas: 1 avt. Postajališče s prehodom za pešce pri stan.hiši Strnad – priprava
dokumentacije
c. Glogov Brod: 2 avtobusni postajališči – obnova
s prehodi za pešce, pločniki od bližnjih odcepov in signalizacijo otroci na cesti.
Predlog iz plana prioritet KS Artiče (PROJEKT IN IZGRADNJA PLOČNIKA – relacija BibičŽagar(Glogov Brod, skupaj z dvema mostovoma čez Sromljico ter pločnik Lipej – Kostevc
(Bubka) in Zapisnika nevarnih odsekov cest in avtobusnih postajališč v zvezi s problematiko
varnosti otrok v cestnem prometu v okolici naše šole – OŠ Artiče.
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2. OB009-15-0018 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice
- v planu natančno opredeliti dolžine in potek kanalizacijski cevi v KS Artiče ( predvideti tudi
predstavitev v KS Artiče). Problematika je urgentna zaradi bližine zajetja pitne vode na
Trebežu in izteka fekalij na več lokacijah.
- dokončati odvodnjavanje v Arnovem selu pri hišah Barbič, Ferlin, ker trenutno stanje ni
zadovoljivo pri večjih nalivih; ogled so v letu 2018 opravili predstavniki Občine Brežice.
Prosimo za posredovanje poročila o ogledu in predlogu predvidene rešitve, sanacije
obstoječega stanja.
- posredovati kontaktne osebe po KS s katerimi se dogovarjamo glede odvodnjavanja na
kritičnih lokacijah iz plana KS Artiče za leto 2019
3. OB009-17-0035 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart – Spodnja Pohanca
Dopolniti postavko s projektom občine za gradnjo ustreznih površin za pešce in kolesarje tudi
od Šentlenarta do krožišča v Sp. Pohanci enako kot od Dol. Vasi do Sp. Pohance in popraviti
navedbo Zg. Pohanca v Sp. Pohanca ( napaka).
V projekt vključiti ureditev izvoza iz Trebež LC024671 in JP526371 na R1220- vdiranje terena,
nepreglednost in s tem nevarnost vključevanja v promet.
Čez železniško progo dokončati projekt podvoza…kot je bilo obljubljeno pred volitvami.
4. OB009-19-0019 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg. Pohanca
- Dopolniti postavko v Arnovem selu z »ležečimi policaji« in signalizacijo otroci na cesti
Pripombe z uradnim dopisom posreduje na občino Simona Mlakar do 9.4.2019
V tajništvu KS se pripravi dopis z zgoraj navedenimi pripombami katerega se pošlje na urad
župana in oddelek za komunalno infrastrukturo gospodarske javne službe (OKIGJS).

Sklep je bil sprejet 8 glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.
Pripravila: Darja Germšek Predanič

Nataša Sagernik l.r.
Predsednica sveta KS Artiče
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