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 Artiče, 25. 2. 2021 

Štev. dok.: 18-O-1/ 2021 

Z A P I S N I K               

15. redne seje sveta KS Artiče, ki je potekala v četrtek, 25. 2. 2021, ob 18. uri  v prostorih Prosvetnega 

doma Artiče 

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS: Nataša Sagernik, Robert Žerjav, Darja Germšek Predanič, 

Aleš Kukovica, Franc Zorko in Uroš Predanič.  

Opravičeno odsotna: Ksenija Satler in Jernej Andrejaš 

Zapisnikar: Simona Mlakar 

           Ad.1 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

 

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnega števila osem (8) 

članov,  da je sklepčnost zagotovljena 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 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 18. 1. 2021 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje. 

3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta KS ARTIČE , ki je bila izvedena po elektronski pošti v 

času od petka , 29. 1. 2021  do ponedeljka, 1 .2. 2021  

4. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2020, ter pojasnila in 

razkritja za l. 2020. 

5. Izvajanje programa za l. 2021 po zbranih predlogih v tabeli VZDRŽEVALNA DELA - OBJEKTI IN 

JP PO VASEH V OKVIRIH RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV.   

6. Razno. 

 

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 strinjajo s predlaganim dnevnim redom . 

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  
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Ad.2 

Potrditev zapisnika 14. redne seje sveta KS Artiče, z dne 18. 1. 2021 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje. 

Člani sveta so predlog zapisnika 14. redne seje prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so se lahko 

seznanili z vsebino tega.  

Pregledali so se sklepi o izvršitvi te seje, ugotovljeno je bilo sledeče: 

Realiziran je sklep pod  Ad. 3 - Svet KS Artiče je na občino Brežice  podal soglasje k začetim aktivnostim 

glede ureditve  prostorov za potrebe Gasilskega doma in delno tudi doma krajanov vasi Arnovo 

selo,  v smeri, da Občina Brežice pomaga pri obnovi/ ureditvi Doma krajanov in Gasilskega doma Arnovo 

selo. Na podlagi etažne lastnine objekta in upravljanje tega s strani KS Artiče, se bo  v skladu s predpisi 

občine Brežice o najemnini za neprofitne organizacije/društva sklenila najemna pogodba med KS Artiče 

in PGD Spodnja Pohanca, ki pokriva tekoče in obratovalne stroške tega objekta. 

 

Realizirani so bili dogovori pod RAZNO  in sicer: 

- Občina Brežice se je prijavila na  Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične 

kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) 

in sicer za  prekrivanje slamnate strehe in druga sanacijska dela na gospodarskem poslopju Banove 

domačije. Rezultati razpisa še niso znani.  

- Na pobudo Aleša Vodeba in krajanov Dol. Vasi pri Artičah se je v prisotnosti predstavnikov Občine 

Brežice (David Flajnik, Miroslav Kržan) in Občine Krško ( Janja Šiler, Rafko Županc)  izvedel sestanek v 

Dolenji vasi pri Artičah z namenom, da se pogovorimo o podani pobudi krajanov za obnovo LC 

191271 – Dolenja vas pri Artičah proti Zdolam. Prisotni so bili  mnenja, da se obnova ceste mora 

realizirati kot skupen projekt dveh občin Brežice in Krško, saj gre za mejno cesto v  izmeri cca 3.2 km 

( 1,9 km občina Brežice, 1,3 km občina Krško) na relaciji od Dolenje vasi do Zdol. Predstavnica občine 

Krško je povedala, da je Občina Krško pripravljena sodelovati v delu, ki se nanaša na njihov del.  Na 

podlagi dogovorov iz sestanka je  KS Artiče kabinet župana zaprosila  za čimprejšnji  termin sestanka 

pri županu, na katerega se povabi  tudi predstavnika občine Krško in župana Krškega. Prejeli smo 

odgovor občine in sicer, da se bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer določil termin za sestanek 

v drugi polovici meseca marca 2021, ko bo v pripravi 1. branje Proračuna Občine Brežice za leto 

2022. 

- 19. 1. 2021 je Fakulteta za turizem preko spletne aplikacije MS Teams predstavila  projektne naloge 

študentov 1. MAG in 3. VS letnika Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. V svojih predstavitvah 

so prikazali delo na razvojni strategiji potencialne turistične destinacije Artiče ter primere turističnih 

produktov, ki bi jih lahko ponujali na Banovi domačiji ter širše na destinaciji.  

- Oddelek za komunalno infrastrukturo, gospodarske javne službe smo zaprosili, da pridobijo in  nam 

posredujejo odgovor Direkcije za infrastrukturo glede sanacije državne ceste Dolenja vas - Brežice, 

ureditve kolesarske steze ob tej poti in prehoda čez železniško progo iz razloga, da  smo zaenkrat 

seznanjeni le z informacijo o zavrnitvi predloga projektne naloge občine Brežice. Prejeli smo 

odgovor, da je Občina Brežice  v proračunu planirala stroške dokumentacije za ureditev poti za 

kolesarje in pešce. Direkcija za infrastrukturo pa naj bi pokrila ta strošek z izvedbo sanacije na cesti 

Dolenja vas-Brežice. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Svet KS potrjuje zapisnik 14. redne seje sveta KS in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje. 

 

Zapisnik 14. redne seje se objavi na internetni strani KS Artiče in spletni strani občine Brežice – pod 

»javne objave«. 

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta KS ARTIČE , ki je bila izvedena po elektronski pošti v 

času od petka , 29. 1. 2021  do ponedeljka, 1 .2. 2021  

 

K sodelovanju so bili po elektronski pošti vabljeni vsi člani sveta. V obravnavo in sprejem sta bila po 

elektronski pošti na vabilu navedena naslednja predloga  sklepov:  

 Sprejme se poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih in 

neopredmetenih osnovnih sredstev s stanje na dan 31.12.2020., štev. dok 13-O/2021 z 

dne, 25.1.2021.  

 Sprejme se sklep na predlog inventurne komisije, štev. dok. 15-O-1/2021 z dne 1.2.2021.  

  

Od skupno osem (8) vabljenih članov sveta je na 1. dopisni seji sveta KS sodelovalo sedem (7) članov 

sveta, zato je sklepčnost 1. dopisne seje bila zagotovljena.  .  

  

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

Ugotovljeno je, da je sedem (7) članov sveta KS do 1.2.2021 do 15.ure po elektronski pošti potrdilo 

oba predloga sklepov.  

Zapisnik 1. dopisne seje se objavi na internetni strani KS Artiče in spletni strani občine Brežice – 

pod »javne objave«. 

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

 

Ad.4 

Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2020, ter pojasnila in razkritja 

za l. 2020 

Zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l. 2020 se je v predpisani 

obliki pripravil na občinski upravi – oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod točko  2 in 

3 navajala doseganje ciljev in podala obrazložitve v zvezi z opravljenimi deli in drugimi 

obveznostmi, katere je skozi leto realizirala na postavkah: 00297 VZDRŽEVANJE PD, 00298 
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BANOVA DOMAČIJA, 0299 DELOVANJE, 00300 VZDRŽEVANJE CEST, 00301 UREJANJE KRAJEV, 00302 

VZDRŽEVANJE POKOPLIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE.  

Člani sveta so predlog poročila  prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so imeli  možnost 

seznanitve z zapisanim. Po kratki predstavitvi  poročila s strani Simone Mlakar je predsednica 

sveta predlagala potrditev predloga  poslovnega  poročila s pojasnili in razkritji za l. 2020. 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta so potrdili poslovno poročilo s pojasnili in razkritji za l. 2020.  

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.  

 

Ad.5 

Izvajanje programa za l. 2021 po zbranih predlogih v tabeli VZDRŽEVALNA DELA - OBJEKTI IN JP PO 

VASEH V OKVIRIH RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

 

Izvajanje programa za vzdrževalna dela  na / ob javnih poteh je KS načrtovala in pripravila na predlog 

predstavnikov vasi v pripravljeni  tabeli . Predlagana dela so  že  ovrednotena po  približno  ocenjenih 

vrednostih. 

Po navodilih občine je bilo do sedaj potrebno izvesti postopek zbiranja ponudb na način, da se k 

povabilu k oddaji ponudb povabilo najmanj dva ponudnika. Ponudniki so morali pisne ponudbe 

posredovati do roka, navedenega v povabilu k oddaji ponudb, v zaprti kuverti. Prejete ponudbe so se 

odpirale  v navzočnosti vodje oddelka  za komunalno infrastrukturo gospodarske javne službe  Davida 

Flajnika. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je praviloma bila najnižja cena.  

V lanskem letu je na osnovi  izvedenega postopka  zbiranja ponudb vsa vzdrževalna dela na/ob javnih 

poteh izvajal Dejan Lazanski s.p. . Delo omenjenega izvajalca je bilo opravljeno dobro in korektno, zato 

so člani sveta predlagali, da se izvajalca Dejana Lazanski s.p. k oddaji ponudbe za vzdrževanje JP  povabi 

tudi letos. Od občine Brežice je potrebno čimprej pridobiti odgovor glede začetka izvajanja 

vzdrževanja vseh občinskih cest s strani imenovane gospodarske javne službe Komunala Brežice.  

Odgovor pridobi tajnica KS Artiče v začetku marca 2021 in glede na odgovor izvedemo potrebne 

postopke izbire izvajalca ali posredujemo plan na občino. 

Plan vzdrževanja, kjer so bili navedeni komentarji predstavnika občine za občinske ceste je bil 

dopolnjen s komentarjem članov KS Artiče in mora biti posredovan na občino v realizacijo. 

 

Člani KS so izrazili pomisleke glede kakovosti vzdrževanja s strani gospodarske javne službe Komunala 

Brežice, ki z vidika predstavnikov KS že sedaj ne vzdržuje občinske ceste in kanale kakovostno. Glede 

na to, da dobi po novem v vzdrževanje še javne poti, bo kakovost težko boljša. 

V kolikor pa je takšna odločitev že sprejeta, KS predlaga in želi, da predstavnik občine vedno tudi 

pregleda plan del KS Artiče, ga potrdi ali komentira, terminsko uskladi ter za izvedena dela podpiše 

zapisnik o kakovostnem prevzemu. Predlog se posreduje v občino Brežice z uradnim dopisom. 

Kot smo pojasnjevali v LP  so bila dela  v zvezi z vzdrževanjem javnih poti v lanskem letu v večji meri 

realizirana, razen sanacije mostička v Dečnem selu na meji med kategorizirano cesto in privatnim 

zemljiščem kmetije Krošelj.  Mostiček je v zelo slabem stanju in predstavlja edino povezavo ter dostop 
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do te kmetije.  V pregled mostička in izbiro izvajalca smo že v lanskem letu vključili občino Brežice, ker 

ima za takšne vrste del tudi ustrezen strokovni kader. Občina Brežice je dobila predračun izvajalca HPG v 

vrednosti cca 20.000€, ki presega razpoložljiva sredstva. KS Artiče si je zato letos zadala cilj, da poišče še 

kakšen ugodnejši predračun za sanacijo tega mostička in se dogovori z lastnikom kmetije, da delno 

pokrije stroške sanacije tudi sam. Za pridobitev predračuna je zadolžen Aleš Kukovica.  

 

 

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

 

V kolikor Občina Brežice  glede na dejstvo, da je bil na zadnji občinski seji sprejet odlok o spremembah 

Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice glede zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe – 

redno vzdrževanje občinskih cest, za katero je sprejeto enotno zagotavljanje v javnem podjetju 

Komunala Brežice ne bo podala drugačnih navodil tudi v zvezi z vzdrževanje javnih poti po KS , bo KS 

Artiče pristopila k izvedbi postopka zbiranja ponudb na način, da bo k povabilu k oddaji ponudb za 

vzdrževanje javnih poti po KS Artiče v l. 2021 povabila najmanj dva ponudnika.  

 

Sklep je bil sprejet s šest (6) glasovi »ZA« in »0« glasovi proti. 

 

 

Ad.6 

Razno 

- V PD Artiče od 1.2. 2021 deluje pošta. Krajani so z novo lokacijo zadovoljni, prihaja pa do 

konfliktov med poštarji, obiskovalci pošte in vozniki šolskih avtobusov. Občino Brežice (Flajnik 

Davida ter Kristjana Gajiča) smo o tem obvestili in zaprosili, da predlagajo jasno označbo 

parkirišč za avtobuse in ostale ter zaprosili uporabnike, da se spoštljivo obnašajo eden do 

drugega dokler se označbe ne uredijo in vzpostavi režim parkiranja. Vsekakor pa parkirišče 

pred prosvetnim domom ni niti varno niti primerno obračališče za avtobuse in je potrebno 

najti dolgoročno ustrezno rešitve v okviru šole Artiče. 

- Problem parkiranja avtomobilov delavcev Saramatija  pred MV še vedno ostaja in stranke, ki MV 

najemajo nas na to  vedno bolj opozarjajo. Dogovorimo se, da na občini preverimo ali KS lahko 

namesti tablo z opozorilom, da so parkirišča namenjena le za uporabnike pokopališča in MV.  

- Projektna naloga za izgraditev kanalizacijskega omrežja v Artičah je bila posredovana Komunali 

Brežice. Občina Brežice čaka na njihov predlog izvedbe in ponudbo.  

- Komunalo Brežice je potrebno obvestiti,  da so posode za odlaganje smeti  na pokopališču 

večkrat popolnoma polne  – nujno je potrebno poskrbeti za redno  spraznitev teh –zadolžena 

Simona Mlakar. 

- Kmalu se bo pričelo z sanacijo »štumbla« v  Volčjaku. Kot je bilo dogovorjeno, bo KS delno  

financirala izdelavo tega.  
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        Zapisala: Simona Mlakar  

 

 

    

                                  Nataša Sagernik 

                                        Predsednica sveta KS Artiče 

 


