Artiče, 19.2.2020
Štev. dok.: 10-O-1/2020
ZAPISNIK
10. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 19.2.2020, s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Prosvetnega
doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Uroš Predanič, Nataša Sagernik, Franc Zorko, Jernej Andrejaš, Robert Žerjav, Darja Germšek Predanič,
Aleš Kukovica in Ksenija Satler.
Zapisnikar: Simona Mlakar
Sejo je vodila predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je uvodoma pozdravila vse člane sveta.
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 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 5.2.2020 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje.
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila in
razkritja za l. 2019.
4. Sodelovanje KS in društev ob dogodku PGD Sp. Pohanca - 5.7.2020.
5. Razno:
- odgovor občine glede odprtih zadev iz l. 2019 in izvedeni ogledi ob LC na podlagi dopisa
občini štev. 8-O/2020 z dne 7.2.2020,
- ureditev priključka občinske ceste 191271 Dolenja vas pri Artičah na državno cesto R1-220,
odsek 1334 Krško - Brežice v km 6,175

UGOTOVITVENI SKLEP
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Ugotovljeno je bilo, 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.
Sklep je bil sprejet z osem (8) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.2
Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta KS Artiče, z dne 5.2.2020 in poročilo o izvršitvi sklepov
te seje.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 9. redne seje, z dne
5.2.2020. Po pregledu zapisnika se je na predlog Jerneja Andrejaša spremenil del zapisa v točki Ad.4 za
vas Artiče in prav tako v točki Ad.4 na predlog Roberta Žerjava dodal zapis, da se pri izvozu iz vasi
Spodnja Pohanca postavi ogledalo zaradi preglednosti izvoza proti Krškem na desni strani. Na predlog
Uroša Predaniča se je v isti točki dodal zapis, da je v Arnovem selu potrebno pristopiti k ureditvi muld in
brežine na cestišču JP št. 527361 proti hiši Medvešek-Preskar- nadaljevanje sanacije cestišča iz prejšnjih
let.
Pred potrditvijo zapisnika so člani sveta pregledali izvršitve sklepov in dogovorov iz te seje in ugotovili,
kot sledi:
Delno je bil realiziran sklep pod točko Ad. 5 - Zavarovalnici Triglav je bila poslana prošnja za pomoč pri
nabavi defibrilatorja.
Realiziran je bil sklep pod točko Ad.6 – KS je podjetje Hidrosanir d.o.o. pozvala k oddaji nove ponudbe
za sanacijo celotne površine MV. Prejeli smo novo ponudbo podjetja, ki je bistveno višja od ponudbe
podjetja Uretek d.o.o.
Svet KS se dogovori, da se sanacija tal v MV izvede s cenejšim izvajalcem.
Prav tako je bil realiziran drugi del sklepa pod točko Ad.6 – naročena je izdelava idejne zasnove za
ureditev ograje na celotnem pokopališču.
Realiziran je je bil dogovor pod točko Ad.7 – na občino Brežice – oddelek za komunalno infrastrukturo
gospodarske javne službe je bil poslan dopis, s katerim smo občinske službe pozvali, da je potrebno
pristopiti k vzdrževanju ob lokalnih cestah (čiščenje jarkov…) in odpraviti nevarnosti ob oz. na teh.
UGOTOVITVENI SKLEP
Na predlog članov sveta se popravijo oz. dodajo zapisi pod zgoraj navedenimi točkami.
Svet KS potrjuje zapisnik 9. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje.
Zapisnik 9. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.
Sklep je bil sprejet z osem (8) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.3
Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila in
razkritja za l. 2019.
Predsednica sveta pojasni, da se je zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l.
2019 v predpisani obliki pripravil na občinski upravi – oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod
točko 2 in 3 podala obrazložitve v zvezi z opravljenimi deli in drugimi obveznostmi, katere je skozi leto
realizirala po postavkah PROSVETNI DOM (PD), DELOVANJE KS, POKOPALIŠČE IN MRLIŠKA VEŽICA,
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BANOVA DOMAČIJA, VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI (JP) IN JAVNIH POVRŠIN PO CELOTNI KS ter navajala
doseganje ciljev.
Člani sveta so predlog poročila prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so imeli možnost predhodne
seznanitve z vsebino.
Po pregledu dokumenta je predsednica sveta opozorila na napako v zapisu glede izraženega presežka
prihodkov nad odhodki in ne odhodkov nad prihodki kot je bilo zapisano, ter podala zahtevo, da se v
dokumentu »Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter
priloga k izkazoma za leto 2019« doda, da je KS v l.2019 odpisala opreme za 4.490,87 € (izraženo po
nabavni vrednosti).
Zgoraj navedene popravke se je v času seje v dokument sprotno zavajalo, zato je predsednica sveta
predlagala potrditev pripravljenega zaključnega računa in poslovnega poročila s pojasnili in razkritji za l.
2019.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so potrdili zaključni račun s poslovnim poročilom za l. 2019, ter pojasnila in razkritja za l.
2019 s popravki kot je obrazloženo zgoraj.
Sklep je bil sprejet z osem (8) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 4
Sodelovanje KS in društev ob dogodku PGD Sp. Pohanca - 4.7.2020
Člani PGD Sp. Pohanca so se strinjali s predlogom KS Artiče, da poskusimo s pomočjo tudi ostalih društev
obuditi dogajanja v Artičah, v soboto 4.7.2020 z zaključno veselico PGD Sp. Pohanca.
Na sestanek so bili povabljeni predstavnike društev, ki delujejo znotraj naše KS.
Na povabilo so se odzvali naslednji predstavniki društev:
• Avgust Berlan in Primož Mlakar za TD Artiče
• Darja Deržanič in Marjana Mlakar za Športno društvo Artiče
• Jana Kovačič in Ida Ostrelič za KUD Oton Župančič Artiče
• Bojan Rupar za Sadjarsko društvo Artiče
• Matej Žerjav in Helena Fakin za PGD Sp. Pohanca
KS je na sestanek povabila tudi predstavnika lovske družine, predstavnika društva kmetic in predstavnika
društva ljubiteljev konj, ki pa se sestanka niso udeležili.
V želji, da se torej organizira dogodek s katerim bi pripomogli k večji povezanosti med ljudmi je
predsednica sveta KS predstavnike društev povabila, da do naslednjega srečanja pripravijo svoje
predloge na kakšen način bi lahko sodelovali na dogodku 4.7.2020 oz. kako bi izpeljali ta dogodek.
V nadaljnji razpravi so predstavniki društev izrazili pripravljenost za sodelovanje na tem dogodku,
vendar imajo pomisleke glede predlaganega datuma, saj so v tem času že dopusti in bo prisotnost večine
članov težko zagotoviti.
Glede na to, da je za veselico PGD že rezerviralo bend in da je bil lani v istem terminu odziv krajanov zelo
velik, tudi vreme je dokaj stabilno, ostane predlagani termin 4.7.2020, društva pa se priključijo po svojih
zmožnostih.
V nadaljevanju srečanja je predsednica sveta izkoristila priložnost in prisotne predstavnike društev
seznanila s pripombo Zavoda za varstvo kulturne dediščine in občine Brežice, da so se društva v KS
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Artiče pred ureditvijo lastništva banove domačije obvezala da bodo organizirala skozi celo leto dogodke
na banovi domačiji, ki bodo opravičili nadaljnja vlaganja občinskih sredstev v ta kompleks.
Predsednik TD Primož Mlakar in pojasnil, da je bilo v okvirih TD organiziranih kar nekaj dogodkov, med
drugim je izpostavil tradicionalne vsakoletne spomladanske in jesenske pohode po sadjarski poti, ki
Banovo domačijo promovirajo kot izhodiščno točko.
Predstavnica KD Jana Kovačič, je pripomnila, da društva dogodkov niso mogla izpeljati, predvsem zaradi
nevšečnosti, ki jih je občina imela s pridobivanjem gradbenega in uporabnega dovoljenja.
V nadaljevanju razprave o prihodnosti Banove domačije je Nataša Sagernik predstavila nekaj načrtov, jih
ima KS v letošnjem letu, če ji bo k sodelovanju uspelo pritegnit Posavski muzej Brežice in fakulteto za
turizem Brežice. Vsekakor pa želi KS Artiče pospraviti banovo domačijo in razobesiti orodja, ki so
trenutno konzervirana in vabi društva, da pristopijo k tej akciji.
Prisotni so sprejeli dogovor, da do naslednjega srečanja pripravijo predloge o aktivnostih na Banovi
domačiji v l. 2020. K sodelovanju se povabijo tudi društva, ki se sestanka niso mogla udeležiti.
Prisotni dogovorno predlagajo datum ponovnega srečanja 21.3.2020, kjer bi pregledali in uskladili
konkretne predloge za 4.7.2020 in predlog aktivnosti skozi celo leto 2020 na banovi domačiji.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta in predstavniki društev se strinjajo, da do naslednjega srečanja , ki bo predvidoma
21.3.2020 pripravijo predloge na kakšen način bi lahko sodelovali na dogodku 4.7.2020 ter pripravijo
svoj predlog dogodkov, ki jih lahko organizirajo v okviru svojega društva na Banovi domačiji.

Ad.5
Razno
Odgovor občine glede odprtih zadev iz l. 2019 in izvedeni ogledi ob LC na podlagi dopisa občini štev. 8O/2020 z dne 7.2.2020.
Člane sveta se je seznanilo z odgovorom občinske strokovne službe in izvedenimi ogledi na osnovi
dopisa, kot sledi:
• Občinske strokovne službe bojo jarek od rondoja LC št. 024461 v Spodnji Pohanci do odcepa
JP 526491 v Arnovem selu in jarek od križišča LC 024671 na križišču z JP 526211 proti
Artičam v smeri proti Trebežu preko rednega vzdrževalca lokalnih cest očistili v celoti do
konca meseca aprila.
• Jarek ob lokalni cesti LC 191271 Dolenja vas pri Artičah bo očiščen na najbolj nujnih odsekih
v skladu z razpoložljivimi sredstvi vzdrževanja do konca junija.
• Jarek ob državni cesti R1 220/1334 od hišne št. Spodnja Pohanca 5a, do odcepa proti Zg.
Obrežu ni v pristojnosti Občine Brežice, zato predlagajo, da se obrnimo na vzdrževalca
državne ceste.
• Bankine na odseku lokalne ceste LC 024671 Trebež - Glogov Brod, (na delih, kjer je to
potrebno) bodo nasute do konca meseca aprila.
• Lastnik cipres ob lokalni cesti LC 024671 je bil pisno obveščen naj ciprese obreže, da se bo
izboljšala preglednost v nevarnem ovinku. V kolikor se zadeva ne bo uredila, bojo občinske
službe o problematiki obvestili pristojne organe.
• Ogledali smo si tudi dostopa do novih avtobusnih postaj v Glogovem Brodu. S strani Občine
Brežice bodo dostopi s smeri lokalne ceste nasuti in utrjeni. Za vsa ostala dela okoli
urejevanja okolice avtobusnega postajališča naj poskrbi Krajevna skupnost.
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•

Na lokalni cesti LC 024472 v centru Artič je vozišče v dolžini cca. 60 m v slabem stanju
(mrežaste razpoke). Za sanacijo tega odseka ceste, v predlogu proračuna za leto 2020 ni
predvidenih sredstev oz. proračunske postavke. V primeru nastanka udarnih jam, se bo
vozišče urejalo preko rednega vzdrževanja lokalnih cest. Bomo pa pregledali odvodnjavanje
ob lokalni cesti in ga po potrebi tudi očistili.

Ureditev priključka občinske ceste 191271 Dolenja vas pri Artičah na državno cesto R1-220, odsek
1334 Krško - Brežice v km 6,175.
Člane sveta se je seznanilo z odgovorom ministrstva za infrastrukturo, ki je bil naslovljen na krajana
Dolenje vasi pri Artičah – Staneta Zorko.
V dopisu je bilo obrazloženo, da bo preglednost v smeri proti Krškem možno izboljšati v sklopu
predvidene ureditve avtobusnega postajališča in priključka občinske ceste, za katero je DRSI kot
dolgoročni ukrep v plan za l. 2020 uvrstila izdelavo projektne dokumentacije.
V zvezi z izboljšanjem preglednosti v smeri proti Brežicam je bil na občino Brežice poslan dopis, da je
lastnika vegetacije ob hišni št. Dolenja vas pri Artičah 8 potrebno obvestiti, da vegetacijo v celoti
odstrani.
Zaključek seje ob 19:50.
Zapisala: Simona Mlakar
Nataša Sagernik
Predsednica sveta KS Artiče
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