Artiče, 5.2.2020
Štev. dok.: 5-O-1 /2020
ZAPISNIK
9. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 5.2.2020, 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 in Ksenija Satler.
Svojo prisotnost so opravičili: Darja Germšek Predanič in Aleš Kukovica
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 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. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje sveta KS Artiče, z dne 11.12.2019 in poročilo o
izvršitvi sklepov te seje.
3. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31.12.2019 in sprejem sklepa
na predlog inventurne komisije.
4. Izvajanje programa za l. 2020 ( začasno financiranje in finančni načrt 2020 ).
5. Nabava defibrilatorja in namestitev na PD.
6. Problematika mrliške vežice – posedanje plošče in odstranitev dotrajanih cipres ter
namestitev nove bariere ob povezovalni cesti .
7. Razno.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotovljeno je bilo, 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 šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.2
Potrditev zapisnika 8.redne seje sveta KS Artiče, z dne 11.12.2019 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje do 11.12.2019.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli zapisnik 8. redne seje, z dne 11. 12.
2019. Pred potrditvijo zapisnika so pregledali točke o izvršitvi sklepov in dogovorov iz te seje,
kot sledi:
Realizirano Ad.4 - Za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter popis sredstev, ki so
predmet premoženjske bilance, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti, se je
imenovala inventurna komisija v sestavi: Darja Germšek Predanič - predsednica komisije,
Robert Žerjav – član in Jernej Andrejaš – član komisije.
Dogovorjeno je bilo, da vsak predstavnik sveta za svojo vas pripravi predlog planiranih del za l.
2020.
Na Banovi domačiji se je po dogovoru z občino Brežice (Kristjan Gajič) v mesecu decembru
izvedlo planirano popravilo lesene ograje.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje zapisnik 8. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te
seje. Zapisnik 8. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.
Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.3
Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev s stanjem na dan 31.12.2019 in sprejem sklepa na predlog
inventurne komisije.
Poročilo inventurne komisije je predstavila Simona Mlakar, ki je pojasnila, da so člani
inventurne komisije po elektronski pošti v pregled prejeli dokumentacijo za pregled stanja
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2019.
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Ugotovitve iz pregledanih inventurnih listin so bile sledeče:
- Člani inventurne komisije so pravočasno prejeli sklep predsednice sveta o imenovanju
inventurne komisije.
- Izvedba inventurnih popisov se je opravila v skladu s pripravljenim delovnim načrtom in v
skladu z navodili računovodstva občine Brežice.
- Iz inventurnega poročila je razvidno, da se zaradi neuporabnosti odpiše več drobnega
inventarja.
- V poročilu so navedene kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne obveznosti do vseh
dobaviteljev in popis denarnih sredstev na računih, na dan 31.12.2019.
UGOTOVITVENI SKLEP
Predsednica sveta KS ugotavlja, da je bilo delo inventurne komisije opravljeno v skladu z
navodili Občine Brežice, ki smo jih v tajništvo KS prejeli s strani Oddelka za proračun in
finance in v skladu z delovnim načrtom.
Na predlog inventurne komisije je predsednica sveta v sprejem predlagala naslednji sklep:
1. Ugotovljeno je, da nepremičnin, ki so last KS in bi jih bilo potrebno vključiti v seznam
osnovnih sredstev ni.
2. Drobni inventar, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da je
neuporaben ali polomljen, se odpiše. Odpisan inventar se fizično uniči in izbriše iz
evidence.
3. Komisija je ugotovila, da neizterljivih terjatev ni.
4. Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva krajevne skupnosti.
Ta sklep začne veljati takoj.
Prisotni so potrdili predlagani sklep.
Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.4
Izvajanje programa za l. 2020 (začasno financiranje in finančni načrt 2020 )
Predsednica sveta je pojasnila, da smo bili s strani občine, oddelka za proračun in finance
obveščeni, da se zaradi še nesprejetega proračuna za l. 2020 izvrševanje proračuna izvaja po
sklepu župana o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju od 1. januarja 2020 do 31.
marca 2020, ki je bil objavljen v Ur. listu št. 74/2019 dne 9.12.2019.
Članom sveta je bil posredovan dokument, v katerem je določen obseg denarnih sredstev za
obdobje začasnega financiranja v letu 2020. Višina sredstev v obdobju začasnega financiranja se
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ne sme prekoračiti, kar pomeni, da lahko plačamo račune samo do višine določene v začasnem
financiranju.
Člani sveta so vsak za svojo vas pripravili predloge del, katera se načrtujejo izvesti v okvirih
finančnega načrta in razpoložljivih sredstev v. 2020 in so sledeči:
ARNOVO SELO
- Ureditev meteornih vod ob JP526492 na relaciji Deržanič Darko - potok Močnik
(namestitev cevi in enega jaška)
- Agencijo RS za vode je potrebno opozoriti, da se uredi pot čez potok Močnik za vozila
- Popravilo obstoječega mostička čez potok Močnik (menjava dotrajanih lesenih delov ter
barvanje)
- Ureditev lastništva parcel na katerih potekajo javne poti
- Obnovitev cestišča do lovskega doma in ureditev meteornih vod na omenjenem cestišču
- Položiti cca 40 m cevi pri Rožman Jožetu (nevarnost erozije)
- Na avtobusnem postajališču pri Cerjaku namestiti naprave za umiritev prometa,
označiti na cestišču avtobusno postajališče in odstranitev znakov omejitve 70 pri
omenjeni postaji
- Javna razsvetljava od spodnje do zgornje avtobusne postaje ob glavni cesti
- Popravilo ceste Spodnja Pohanca – Zgornja Pohanca (udarne luknje, meteorne vode)
- Ureditev meteornih vod pri hišah Barbič in Ferlin (nevarnost ponovitev poplav)
- Ureditev muld in brežine na cestišču proti hiši Mevešek-Preskar
DOLENJA VAS PRI ARTIČAH
- Čiščenje obcestnih jarkov.
- Cesto od hiše Rožac do hiše Kovačič potrebno nasuti, dobro bi bilo mleti odpadni asfalt,
da bi držalo dlje časa.
- Asfaltiranje ceste Dolenja vas pri Artičah – Zdole (sicer je občinska cesta, vendar je v zelo
slabem stanju; poglobitev in čiščenje jarokov
Optika (vem da to ni v domeni Krajevne skupnosti) na Telekomu so nam rekli, naj se obrnemo
na občino. Namreč internet je velik problem v naši vasi, ker nam pogosto prekine povezavo. To
nam povejo skoraj vsi krajani.
ZGORNJI OBREŽ
- Povezava kanalizacijskih cevi ROŽIČ – JAREK (BINE)
- Obnova Igrišča
- IUreditev dokumentacije za objekt za shranjevanje igralne opreme ( kozolec 10 x 5 )
GLOGOV BROD
- košnja bankin (Lipej-Lapuh)
- popravilo cestišča - mrežne razpoke na asfaltu (Lapuh - Geršak)
- nasip bankin
- ureditev dostopov do avtobusnih postajališč
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- cestno ogledalo (Lubšina - Podgoršek)
SPODNJA POHANCA
Predstavnik vasi predlaga, da se v letu 2020 naroči 3 solarne luči za javno razsvetljavo in njihovo
postavitev. Lokacija nasproti podjetja Antares. To je prioriteta. Pri izvozu iz vasi Spodnja
Pohanca postaviti ogledalo zaradi preglednosti izvoza proti Krškem na desni strani.
DEČNO SELO
- Obrezovanje vej ob javni poti od hiše Dečno selo 64 (Rožman Štefanija ) do hiše Dečno
selo 62 ( Cerjak Marija ) ---PLANINA
- Urejanje ( gramoziranje ) javne poti 526313 ( od kipa do Cerjaka )
- Javna pot Kožar – Krošelj – 526301-gramoziranje
- Urejanje avtobusnih postajališč ( koši za smeti??? )
- Ureditev EKOLOŠKEGA OTOKA – opravim pogovor s Cirjak Janezom in sporočim.
Najboljša varianta bi bila pri Hercegu nasproti hiše, kjer je javno dobro. Rezervna
varianta je javno dobro na križišču za Sromlje.
ARTIČE
Potrebno je sanirati posedanje Mrliške vežice ( pridobljeni 2 ponudbi) in urediti zeleno bariero
ob pokopališču ( odstranitev cipres in namestitev nove bariere).
TREBEŽ
- Ureditev kanalov pri domačiji Črpič
- Ureditev odvodnjavanja iz makadamske poti na parc. št. 319/3 lastnika Levak Andreja.
Voda prihaja iz Artič in se steka na cesto proti Glogovem Brodu.
Dopisi za občino:
1. Nasipavanje bankine na poti v Trebežu proti Brežicah in proti Glogovem Brodu lokalni
cesti št. 024671
2. Čiščenje kanala ob poti proti Glogovem brodu lokalna cesta št. 024671 na križišču s
cesto iz Artič(mimo pokopališča)
3. Opozorilo krajanu Mlekuž Renata ob lokalni cesti 024671 ( zraven Medveda), da
umakne ciprese najmanj 1 m od ceste, ker ogroža varnost voznikov in peščev, ki
uporabljajo to pot in ureditev peskanega pločnika za pešce v tem delu s strani občine
(veliko otrok iz Glogovega broda).
4. Opozorilo krajanu Blaževiču Ivanu, da uredi ustrezno parkirišče za tovornjake, ker
parkira tik ali celo na lokalni cesti 024672, jaški so uničeni.( KS Artiče je krajana že
opozorila, da umakne težko vozilo s prikolico z JP 526231, ki si jo je prilastil za
parkiranje)
UGOTOVITVENI SKLEP
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Svet KS je seznanjen s potrebami izvajanja del po vaseh. KS bo takoj po sprejetju proračuna za
l. 2020 pristopila k izvajanju del v okvirih sredstev iz finančnega načrta za l. 2020 in v okvirih
finančnih zmožnosti.
Dopisi se pripravijo v tajništvu in pošljejo naslovnikom.
Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.5
Nabava defibrilatorja in namestitev na PD
Prisotnim se je predstavila pobuda o nabavi defibrilatorja, ki je gotovo smiselna glede na
dejstvo, da se v Prosvetnem domu izvajajo različne aktivnosti in je prisotnost obiskovalcev
številčna. Prav tako je bilo pojasnjeno, da defibrilatorja zaenkrat še ni nameščenega na OŠ
Artiče niti na kakšni drugi lokaciji v Artičah, zato je nujno potreben.
Člani sveta so bili seznanjeni z dvema ponudbama, ki smo jih prejeli v tajništvo KS. V ponudbi je
zajeta dostava, namestitev naprave in izobraževanje za uporabo naprave. Cena naprave je cca
2.300 eur. Dodaten strošek z namestitvijo naprave bi KS imela še z zagotovitvijo električne
energije na zunanji del stavbe.
Prisotnim je bilo tudi pojasnjeno, da je pomoč pri nabavi naprave ponudila Zavarovalnica
Triglav, katera je na podlagi predračuna pripravljena donirati del zneska.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so seznanjeni s potrebami za nabavo defibrilatorja in ponudbenima cenama
dobaviteljev. Strinjajo se, da se naprava čimprej nabavi in namesti na primerno mesto
Prosvetnega doma.
Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.6
Problematika mrliške vežice – posedanje plošče in odstranitev dotrajanih cipres ter
namestitev nove bariere ob povezovalni cesti .
Članom sveta je bilo že na prejšnjih sejah pojasnjeno, da smo v Mrliški vežici opazili, da se
razpoke med stikom stene in tal ter ponekod tudi samo na stenah večajo in da bo potrebno
ukrepati. Po posvetu s statikom je bilo ugotovljeno, da je prišlo do posedanja talne plošče,
predlagano nam je bilo, da čimprej pristopimo k sanaciji tal.
KS je pridobila ponudbi dveh izvajalcev, ki izvajajo tako imenovano injektiranje mas v tla in s
tem poskrbijo, da se tla več ne posedajo.
Podjetje Uretek izvaja zapolnitev praznin pod talno ploščo, utrditev temeljnih tal in kontroliran
dvig posedenih delov plošče, medtem ko podjetje Hidrosanir izvaja tako imenovano injektiranje
cementne mase in s tem zapolni praznine pod talno ploščo. Pri pregledu obeh ponudb je svet
KS ugotovil, da imamo ponudbi dveh različnih sistemov, ki ju je težko primerjati zaradi različnih
tehničnih lastnosti, kot tudi zaradi navedb različnih količin. Ponudba podjetja Uretek zajema
sanacijo celotne površine MV, medtem ko je v ponudbi podjetja Hidrosanir zajet le del MV.
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Prisotnim je bilo pojasnjeno, da je zaradi pritožb najemnikov grobnih mest nujno potrebno
pristopiti k odstranitvi dotrajanih cipres in namestitvi nove bariere.
KS je naročila geodetski posnetek celotnega pokopališča in Mrliške vežice in pridobila ponudbo
arhitekturnega biroja za izdelavo idejne zasnove za ureditev ograje.
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS predlaga, da se podjetje Hidrosanir ponovno pozove, da pripravijo ponudbo za
injektiranje cementne mase pod celotno površino MV. Po pridobitvi nove ponudbe bo svet KS
lažje izvedel primerjavo med ponudbama in se odločil za potrebno sanacijo.
Svet KS se strinja, da se naroči izdelava idejne zasnove za ureditev ograje na celotnem
pokopališču. Prav tako se strinjajo, da se nato k sami izvedbi pristopi fazno v okvirih
finančnih zmožnosti v določenem letu.
Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 7
Razno
1. Člani sveta se strinjajo s pobudo, da se v letošnjem letu za kuhinjo v PD nabavi pomivalni
stroj.
2. Občinske strokovne službe ( oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne
službe) je potrebno opozoriti, da se očistijo jarki ob občinskih cestah, kot. npr.:
- čiščenje jarka ob LC št. 024461 od rondoja v Sp. Pohanci do odcepa JP 526491 v Arnovem
selu,
- čiščenje jarka ob LC 191271 Dolenja vas pri Artičah,
- čiščenje jarka ob državni cesti R1 220 /1334 od hišne št .Sp. Pohanca 5A, (Božičnik) do
odcepa proti Zg. Obrežu
3. Člani sveta so bili seznanjeni, da smo na občino podali pripombe na predlog proračuna za l.
2020. Opozarjali smo, da so ključni projekti za KS Artiče zajeti v obliki priprave projektov in
da je priprava teh projektov že bila zajeta v proračunu za leto 2019 vendar je ostala
nerealizirana.
Glede na izpad v letu 2019 pričakujemo, da bodo projekti po spodnjih postavkah:
• OB009-17-0035- SP.POHANCA- ŠENTLENART OB R1 – PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA
• OB 009-19-0030 - OB R3 PLOČNIK GLOGOV BROD-DEČNO SELO-MALI VRH
• 00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice
izdelani v letu 2020 in se bo izvedba del začela vsaj v letu 2021.
Za Banovo domačijo so bila načrtovana sredstva v znesku 10.000,00eur. KS je opozorila, da
predviden znesek ne zagotavlja ureditve prostorov za razstavo orodij in obnove preše ter
ograje. Brez zagotovitve osnovnih pogojev ne moremo povabit turistov na ogled kulturne
dediščine, ki je zavita v folijo….. Potrebnih min 40.000€.
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4. Člani sveta so bili prav tako seznanjeni, da smo na občinske strokovne službe podali pobudo
oz. predlog za spremembo in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest v KS Artiče.
Za spremembo smo navajali:
- javno dobro na parc. št. 957/2 k.o. 1264 Arnovo selo - začetek odseka pri hišni št. Arnovo
selo 69 do hišne št. Arnovo selo 65 A; poimenovanje odseka: Arnovo selo – Pinterič –
Cizelj.
- javno dobro na parc. št. 947 k.o. 1264 Arnovo selo - začetek odseka pri JP št. 526521 do
hišne številke Arnovo selo 30 D.
- pobudo, da se javna pot št. 526311 na Planino prekategorizira v lokalno cesto.

Zaključek seje ob 20:30 uri.
Zapisala: Simona Mlakar
Nataša Sagernik l.r.
Predsednica sveta KS Artiče
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