Artiče, 21.9.2020
Štev. dok.: 61-O-1/ 2020
ZAPISNIK
12. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 21.9.2020, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Prosvetnega
doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Nataša Sagernik, Franc Zorko, Jernej Andrejaš, Robert Žerjav, Ksenija Satler, Aleš Kukovica in Uroš
Predanič.
Odsotna: Darja Germšek Predanič
Zapisnikar: Simona Mlakar
Ad.1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih sedem (7) članov sveta KS Artiče od skupnega števila 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 predloga zapisnika 11.redne seje sveta KS Artiče z dne, 28.5.2020 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje.
3. Poročilo članov sveta glede na zadolžitve o zaključenih aktivnostih od prejšnje seje do 21.9.2020.
4. Priprava predlogov za rebalans proračuna za leto 2021 in priprava predloga proračuna za leto 2022.
5. Umestitev bronastega odlitka Rada Drnača na zelenico Prosvetnega doma ob 90. obletnici KUD Oton
Župančič Artiče.
6. Obvestilo o investiciji ter potrditev projektne naloge za pločnik ob R3-676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh.
7. Izvedba javnega naročila za obdobje dveh let po postopku zbiranja ponudb za zimsko vzdrževanja
javnih poti.
8. Razno:
o Predstavitev projekta RUNE – izgradnja optičnega omrežja

UGOTOVITVENI SKLEP
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Ugotovljeno je bilo, 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 predlaganim dnevnim
redom.
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad.2
Potrditev predloga zapisnika 11.redne seje sveta KS Artiče z dne, 28.5.2020 in poročilo o izvršitvi
sklepov te seje
Pregledali so se sklepi o izvršitvi te seje, ugotovljeno je bilo sledeče:
Izvršeni so vsi sklepi razen:
Ad.4 – občinske strokovne službe smo opozorili na krpanje lukenj na LC 024461 na relaciji od krožišča v
Sp. Pohanci do Arnovega sela in na LC 191271 proti Dolenji vasi pri Artičah, vendar je bilo neustrezno
izvedeno. Dogovorjeno je, da strokovne službe OKIGJS prosimo, da opravi ponovni pregled cestišča in
udarne jame ustrezno sanira (predhodno so se samo zapolnile z asfaltom brez priprave podlage)
Ad.5 - Razno – v Dolenji vasi pri Artičah na relaciji od Rožac do Kovačič je v začetku leta 2021 potrebno
pot ponovno zasipati z zmletim asfaltom in utrditi cestišče ob prisotnosti Zorko Franca.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS potrjuje zapisnik 11. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje.
Občinske strokovne službe je potrebno ponovno opozoriti na ustrezno sanacijo udarnih jam na LC
024461 in LC 191271 ter iz sredstev KS v sklopu rednega vzdrževanja javnih poti zagotoviti ustrezno
gramoziranje dela JP 526481 na relaciji Rožac – Kovačič.
Zapisnik 11. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče in spletni strani občine Brežice – pod
»javne objave«.
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3
Poročilo članov sveta glede na zadolžitve o zaključenih aktivnostih od prejšnje seje do 21.9.2020.



V prostorih Prosvetnega doma Artiče je bila 19.6.2020 za krajane KS Artiče izvedena
predstavitev uporabe defibrilatorja in predstavitev projekta potujoče knjižnice. Z obiskom smo
bili več kot zadovoljni.
29.6.2020 se je pri županu izvedel sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti glede priprave
Predloga odloka o pokopališkem redu v Občini Brežice. Zakon namreč ureja pogrebno dejavnost,
ki je razdeljena na 24 - urno dežurno službo, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter
na pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu. Pokopališka dejavnost je razdeljena na upravljanje
pokopališč in urejanje pokopališč. Slednje še vedno ostaja v upravljanju Krajevnih skupnosti.
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Prav tako se je na tem sestanku razpravljalo o pripravi Predloga odloka o občinskih cestah v
občini Brežice, ki med drugim ureja tudi vzdrževanje vseh občinskih cest. Tudi tu zaenkrat
ostajajo upravljavci javnih poti KS -i.
V začetku avgusta smo v sodelovanju z društvi in ob pomoči Milana Pinteriča izvedli temeljito
čiščenje Banove domačije.
Na osnovi idejne zasnove, ki je že bila predstavljena in v vednost poslana občinskim strokovnim
službam se sedaj pripravlja popis del za sanacijo severnega dela pokopališča - odstranitev
dotrajanih cipres in obstoječe betonske ograje. Popis del bo dokončan nekje do konca oktobra.
V teku so dela na Banovi domačiji – izvajajo se dela v zvezi s sanacijo tal na gospodarskem
poslopju, v prvih dveh prostorih. Dela izvaja Milan Pinterič pod nadzorom občinskih strokovnih
služb – Kristjana Gajiča in ZVKD Novo mesto - Dušana Strgarja.
Potekale so aktivnosti v zvezi z letnim vzdrževanjem javnih poti, vzdrževanjem Banove domačije
in vzdrževanjem pokopališča kot npr.:
o
dokončana je bila sanacija MV - injektiranje tal zaradi posedanja in sanacija odvodnih
cevi,
o
v Sp. Pohanci je bilo zaradi boljše preglednosti ob JP 526431 postavljeno cestno
ogledalo,
o
v Sp. Pohanci so se postavile 4 luči javne razsvetljave,
o
očistilo se je grmičevje in drevje , ki je v celoti zaraslo javno dobro v spodnjem delu
Artiče,
o
na avtobusnih postajališčih, pokopališču in ob MV, pri Prosvetnem domu ter na Banovi
domačiji so se izvajale redne košnje in obrezovanje grmičevja.
o
potekale so aktivnosti v zvezi z problematiko eko otoka za odpadke steklo, papir, plastika
za vas Glogov Brod in Dečno selo. Po prejeti peticiji krajanov je Komunala Brežice eko
otok odstranila iz avtobusnega postajališča v Glogovem brodu. Vsled tega v Dečnem selu
in Glogovem brodu za enkrat nekaj časa ne bo eko otoka.
Podrla se je hiša po kateri je bila zgrajena kmečka hiša na Banovi domačiji, ki je v lasti fizične
osebe. Nastala »podrtija« kazi podobo Banove domačije o čemer smo govorili z ZVKD Novo
mesto. Lastnico bo na ureditev obstoječega stanja, pisno opozoril ZVKD Novo mesto.
Potekajo aktivnosti v zvezi s projektom Pot zdravja – izdelala se je projektna dokumentacija,
sledi pridobitev gradbenega dovoljena in pridobitev soglasij lastnikov.
Julija smo imeli sestanek s Fakulteto za turizem Brežice, kar je bila tudi podlaga za ustanovitev
novega Odbora za Banovo domačijo, v katerega so vključeni predvsem predstavniki društev naše
KS. Fakulteta za turizem je pripravljena sodelovati pri pripravi strateških smernic in programa
trženja ter to vsebino vključiti pri nekaterih predmetih na magistrskem študiju. Vodja Oddelka za
družbene dejavnosti … Občine Brežice Patricija Čular nas je na tem sestanku seznanila z
možnostjo prijave na razpis za sredstva za razvojne projekte, ki jih Občina razpiše vsako leto.
V avgustu je bil izveden drugi sestanek odbora za Banovo domačijo s predstavniki Posavskega
muzeja Brežice in Fakultete za turizem glede aktivnosti na Banovi domačiji. Dogovorjeno je, da
FT Brežice vključi Banovo domačijo v program dela v letu 2020/21 pri sledečih predmetih:
- Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije – priprava razvojne
strategije za KS Artiče, s poudarkom na Banovi domačiji. Ob koncu dela skupna predstavitev
krajanom Artič.
- Tržno komuniciranje – nadaljevanje dela magistrskih študentov; kateri segmenti se bodo
tržili in na kak način, vizualizacija profila tipičnega gosta, ideje za primere promocijskega
oglaševanja in trženjskega komuniciranja, priprava Canvas poslovnega modela. V načrtu je,
da bi študentje še v mesecu oktobru nekaj dni bivali na Banovi domačiji in opravljali
obveznosti.
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 V septembru se je s sadjarji in predstavniki PMB na Banovi domačiji izvedel pregled orodij za
predstavitev v sadjarsko-kmetijskem muzeju.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta so seznanjeni z aktivnostmi, ki so se izvajale v času od 28.5. do 21.9.2020.
Svet KS v točki Ad.3 ni sprejel sklepa, ker gre zgolj za poročilo.

Ad. 4
Priprava predlogov za rebalans proračuna za leto 2021 in priprava predloga proračuna za leto 2022.
Iz proračuna za l. 2021 je razvidno, da so rezervirana sredstva za:
 OB009-17-0035 – SP. POHANCA – ŠENTLENART OB R1 – PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA – 20.000
€ - sredstva so namenjena pripravi ustrezne dokumentacije za ureditev ceste oz. kolesarske oz.
peš povezave v območju med Brežicami in Spodnjo Pohanco oz. do občinske meje z občino Krško.
Del postopkov bo občina vodila sama, del pa bo vodila DRSI, občina pa bo sodelovala.
 OB009-19-0030 – OB R3 PLOČNIK GLOGOV BROD-DEČNO SELO -MALI VRH – 30.000 € - sredstva
so predvidena za pripravo projektne dokumentacije za manjkajoče dele pločnika na relaciji Glogov
Brod - Dečno selo do Malega vrha, kjer se spoji z obstoječim pločnikom v smeri naselja Globoko.
Projekt mora vključevati tudi avtobusna postajališča, v primeru zahtev DRSI pa tudi obnovo delov
cestišča
Svet ugotavlja, da so bila sredstva za pripravo projektne dokumentacije v enakih višinah predvidena že v
proračunu 2020, ki pa se zgolj za pripravo projektne naloge za pločnik Glogov brod najbrž ne bodo
porabila, priprava projektne dokumentacije za ureditev ceste Sp. Pohanca – Šentlenart pa se kolikor je
svetu znano še ni začela.
Vsled tega svet KS predlaga, da se sredstva v proračunu 2021 na postavki OB009-19-0030 – OB R3
PLOČNIK GLOGOV BROD-DEČNO SELO -MALI VRH za pripravo projektne dokumentacije povečajo na
60.000 eur , prav tako naj se povečajo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za ureditev ceste
SP. POHANCA – ŠENTLENART OB R1 – PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA – na 40.000 eur.
UGOTOVITVENI SKLEP
V kolikor se v l. 2020 ne realizira priprava celotne projektne dokumentacije za ureditev ceste SP.
POHANCA – ŠENTLENART OB R1 – PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA in priprava projektne
dokumentacije za PLOČNIK GLOGOV BROD-DEČNO SELO -MALI VRH bo svet KS z dopisom občinskim
službam predlagal, da se vsa neporabljena sredstva prenesejo v proračun za l. 2021.
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.5
4

Umestitev bronastega odlitka Rada Drnača na zelenico Prosvetnega doma ob 90. obletnici KUD Oton
Župančič Artiče
V letu 2021 KUD obeležuje 90. obletnico delovanja KUD-a. Radi bi jo zaznamovali s čim posebnim.
Prvotno so razmišljali, da bi že izdelan bronast odlitek Rada Drnača umestili na/ob ali v notranjost
Prosvetnega doma (stvar dogovora). Zadnja varianta predloga pa je, da se na osnovi že izdelane idejne
zasnove za kip pripravi javni natečaj za zainteresirane izdelovalce kipov, v katerem bi bil umeščen
omenjen odlitek. Predlog KUD je, da bi jim KS pomagala pri izpeljavi natečaja in izdelavi odlitka s
finančnim vložkom.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS načeloma podpira idejo, vendar člani sveta smatrajo, da o izdelavi in umestitvi kipa ne morejo
odločiti sami, zato predlagajo, da se k sodelovanju pozovejo tudi predstavniki ostalih društev.
Obenem je potrebno poudariti, da KS razpolaga s sredstvi, ki so namensko porazdeljena predvsem za
vzdrževanje vseh objektov (PD, MV in pokopališče, Banova domačija) in vzdrževanje vseh javnih poti
na območju krajevne skupnosti, zato imamo zelo majhen manevrski prostor za prerazporeditve.
KS ocenjuje, da bo v proračunskem letu 2021 lahko participirali nagrado za dobitnika natečaja v
simbolnem znesku največ do 400 eur.
Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.6
Obvestilo o investiciji ter potrditev projektne naloge za pločnik ob R3-676 Glogov brod-Dečno seloMali vrh
S strani občinskih strokovnih služb smo bili obveščeni, da so pričeli z izdelavo projektne dokumentacije
za investicijo »Pločnik ob R3-676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh«. Občina je pripravila projektno
nalogo, katero smo prejeli in članom sveta na vpogled poslali po elektronski pošti. Strokovne službe so
KS pozvale ,da pripravljen dokument natisnemo ter, da zapišemo da ga potrjujemo s podpisom
predsednika KS, datumom in žigom. Seznanjeni smo tudi, da gre za projekt ob državni cesti, zato je
projektna naloga že poslana v potrditev DRSI. Trenutno se vrši izbor izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije. Seznanjeni smo, da bo KS bo po potrebi vključena v postopke (predstavitve ….).
Po pregledu dokumenta svet KS predlaga, da se glede na dolžino trase projektna naloga pripravi v eni
fazi in da se vključi tudi odsek vse od uvoza z LC št. 024671 do Bubke.
Na razpravi je sodeloval Aleš Kukovica – predstavnik vasi Dečno selo in predlagal oz. navajal sledeče:
-

»Ne podpiram predloga za podaljšanja izdelave projekta do odcepa za Trebež iz razloga, ker se
za ta pločnik skupaj s sovaščani borimo že skoraj dve desetletji. Vedno je bilo poudarjeno samo
eno…dejmo v plan, dejmo v plan, dejmo v plan…To smo delali že tako dolgo, da se ne spomnim.
Sedaj, ko smo prišli do faze, da so na občini sestavili projektno nalogo ( ki so jo mimogrede samo
potegnili iz arhivov ), pa bi radi podaljšali pločnik…Tega ni v nobenem predlogu KS Artiče. Seveda
bi rad videl, ko bi vse vasi imele pločnike in javno razsvetljavo ter kanalizacijo in optiko…Ne
5

želim, da se zaradi tega prestavi vse skupaj za nedoločen čas, ker imam občutek, da na občini
samo čakajo, da pridemo na plan s kakšnim predlogom, da bodo imeli izgovor, da ustavijo vse
skupaj in smo spet v prejšnjem stoletju«.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta predlagajo, da se predsednica sveta o projektu pogovori še s Tejo Leben iz Oddelka za
komunalno infrastrukturo na občini Brežice. Svet KS glede na zapisano skrbi, da se bo projekt fazno
izvajal in da bodo dela v eni fazi prekinili.
Zaradi varnosti šolskih otrok, ki iz zaselka morajo dostopati po nevarnem odseku občinske ceste do
avtobusnih postajališč v Glogovem brodu bi bilo smiselno projektno nalogo razširiti za 1 fazo od
križišča z državno cesto pri hiši Žagar do uvoza z LC št. 024671.
Odgovor iz občine Brežice 22.09 je bil, da je projekt razdeljen na faze, da se lahko občina glede na svoj
proračun odloči katere faze bodo šle v izvedbo del ( vse ali delno) Če projekt ni razdeljen na faze in je
sredstev manj kot za celoto, se razpis za izvedbo del ne more izpeljat. Predstavnik vasi Dečno selo je
po e.p. posredoval usmeritev, da projekt ostane razdeljen na faze in da se projektna naloga potrdi v
celoti.

Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.7
Izvedba javnega naročila za obdobje dveh let po postopku zbiranja ponudb za zimsko vzdrževanja
javnih poti
Na osnovi sestanka s predsedniki KS – ov glede priprave Predloga odloka o občinskih cestah v občini
Brežice, ki med drugim ureja tudi letno in zimsko vzdrževanje vseh občinskih cest oz. javnih poti,
zaenkrat na teh ostajajo upravljavci krajevne skupnosti.
KS bo v skladu z navodili občine izvedla postopek javnega naročila za zimsko vzdrževanje javnih poti
za obdobje dveh let. Predlog članov sveta je, da se k povabilu k oddaji ponudb pozove tri
zainteresirane izvajalce za naše območje.

UGOTOVITVENI SKLEP
V tajništvu KS se izvede postopek javnega naročila za zimsko vzdrževanje javnih poti za obdobje
2020/2021 in za obdobje 2021/2022. K povabilu k oddaji ponudb se pozove tri zainteresirane
izvajalce za naše območje.

Sklep je bil sprejet s sedem (7) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.8
Razno
Seznanitev z:
o Predstavitev projekta RUNE – izgradnja optičnega omrežja
Dogovorimo se, da na vsa gospodinjstva pošljemo nenaslovljena pošto z obvestilom Rune oz.
obvestilo objavimo na spletno stran KS.
o V Posavskem obzorniku je bil objavljen članek o delovanju Krajevne skupnosti s poudarkom o
aktivnostih na Banovi domačiji in druge pereče teme.
o Objavljen je razpis občine Brežice za raziskovalno-izobraževalne projekte. TD se bo na projekt
prijavil s postavitvijo pitnika na Banovi domačiji in vzpostavitvijo energijske poti z obnovo
studencev.
o V okviru KS imamo v načrtu ogled muzeja v Rogatcu – primer dobre prakse.
o Ciprese na pokopališču Artiče - g. Vučanjk je pripravljen smreke podreti s pomočjo KS. Dejstvo
je, da se rešuje severni del.
o Vrtec – Jernej Andrejaš pridobiva poročila o izvajanju del. Izvedena je delna zapora LC tako, da se
promet tekoče odvija.
o Obvestilo Saramti – prošnja, da se avtomobili ne parkirajo pred MV.
o V Zg. Obrežu se bo izvajalo kabliranje električnega voda. .
o Prijava na inšpektorat – Morina d.o.o. - odgovoriti.
o Parkiranje tovornjakov g. Blaževiča še ni rešeno. Tovornjaki so še vedno parkirani na cestišču.
o Problematika odlaganje smeti na eko otoku v Sp. Pohanci.
Dogovori:
o Pripraviti plane letnega vzdrževanja na/ob poteh po vaseh do 30.10.2020 – vsak predstavnik za
svojo vas.
o Naslednja seja po 30.10.2020
o Organizira se zaključek leta na Banovi domačiji s predsedniki društev nekje v sredini oktobra.

Zaključek seje ob 22:00.
Zapisala: Simona Mlakar

Nataša Sagernik
Predsednica sveta KS Artiče
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