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Artiče, 22.2.2022 

Štev. dok.: 5-O-1/ 2022 

Z A P I S N I K               

18. redne seje sveta KS Artiče, ki je potekala v torek, 22. 2. 2022 ob 18. uri v prostorih Prosvetnega doma 

Artiče. 

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

Franc Zorko, Ksenija Satler, Uroš Predanič in Robert Žerjav.    

Odsotni:  Jernej Andrejaš 

Na sejo sveta sta bili vabljeni tudi članici občinskega sveta Katja Čanžar in Bernardka Ogorevc. Prisotnost 

sta opravičili.   

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 sklepčnost zagotovljena in da se s sejo lahko nadaljuje. 

S poslanim vabilom po elektronski pošt  je bil članom sveta v obravnavo predlagan naslednji dnevni red: 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje sveta KS Artiče, z dne 30.11.2021 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje, potrditev zapisnika 2. dopisne seje (zapisnika posredovana po e mail-u v 

pregled ). 

3. Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2021, ter pojasnila in 

razkritja za l. 2021. 

4. Predlogi krajanov za izboljšanje infrastrukture in predlogi članov sveta za dela po vaseh v l. 

2022 ter način izvajanja del ob javnih poteh in na javnih površinah s Komunalo Brežice. 

5. Obnova severnega dela zidu na pokopališču. 

6. Proračun 2022.   

7. Banova domačija.  

8. Predlogi in pobude. 

9. Razno. 

 

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. Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom . 

 

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

Ad.2 

Potrditev zapisnika 17. redne seje sveta KS Artiče, z dne 30. 11. 2021 in poročilo o izvršitvi 
sklepov te seje ter potrditev zapisnika 2. dopisne seje ( zapisnika sta bila že z vabilom 
posredovana v pregled ) 

 

Člani sveta so predloga zapisnikov na vpogled prejeli po elektronski pošti, zato so se z vsebino teh lahko 

že predhodno seznanili .  

Izvršeni so bili sklepi iz 17. redne seje, kot sledi:  

  Ad.3 - Predlogi krajanov za letno vzdrževanje na javnih poteh (npr. obnova ceste, čiščenje obcestnih 

jarkov, nasutje bankin, gramoziranje kolovoznih poti….) so se zbirali do konca meseca februarja. 

Prejeli smo lepo število predlogov, ki jih bomo v nadaljevanju seje pregledali in zavzeli stališča.   

 Ad.4 -  Zaradi sprejetega sklepa, da se k sodelovanju za zbiranje predlogov  pozove tudi vse krajane 

KS Artiče, smo z načrtovanjem počakali. Na osnovi teh bomo dokončali načrt za izvajanje del za l. 

2022.   

 Ad.5  - Občina je v proračun za leto  2022 uvrstila predlog za nakup travnika nasproti Banove 

domačije , na parc. št. 946 k.o. 1265 Volčje,  v izmeri 1602 m2.  

 Ad.6 –  Za sanacijo severnega dela zidu na pokopališču smo k sodelovanju povabili Aleša Vodeba. 

Pripravil je popis del s trenutnimi cenami. Več o tem v nadaljevanju seje.     

 Ad.7 -  Za izvedbo inventurnih popisov za l. 2021 se je imenovala inventurna komisija, ki je skladno z 

navodili občinske uprave opravila inventurne popise.  

Prav tako je bil izvršen sklep 2. dopisne seje in sicer sprejelo se je poročilo inventurne komisije o 

opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31.12.2021, 

štev. dok 1-O/2022 z dne, 19. 1. 2022.  

. 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Svet KS potrjuje zapisnik 17. redne seje sveta in poročilo predsednice o izvršitvi sklepov te seje ter 

zapisnik 2. dopisne seje. 

Zapisnik 17. redne seje in 2. dopisne 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 

 Obravnava in potrditev zaključnega računa s poslovnim poročilom za l. 2021, ter pojasnila in 

razkritja za l. 2021. 

Zaključni račun s poslovnim poročilom ter pojasnili in razkritji za l. 2021 se je v predpisani obliki 

pripravljal na občinski upravi – oddelku za proračun in finance. KS je v delu pod točko  3.1 podala 

obrazložitve v zvezi z opravljenimi deli in drugimi obveznostmi, katere je skozi leto realizirala na 
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postavkah. Člani sveta so predlog poročila prejeli na vpogled po elektronski pošti, zato so imeli 

možnost seznanitve z zapisanim. Predsednica sveta je predlagala potrditev  poslovnega poročila  s 

pojasnili in razkritji za l. 2021.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Člani sveta so potrdili poslovno poročilo s pojasnili in razkritji za l. 2021. Ta sklep začne veljati 

takoj. 

 

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

 

Ad.4 

Predlogi krajanov za izboljšanje infrastrukture in predlogi članov sveta za dela po vaseh v l. 2022 

ter način izvajanja del ob javnih poteh in na javnih površinah s Komunalo Brežice. 

 

Predloge krajanov smo zaradi lažjega pregleda vnesli v tabelo. Prejeli smo različne predloge, veliko je 

tudi takih, ki se nanašajo na dela, katera KS z lastnimi sredstvi ni zmožna izvajati ( npr. ureditev 

kolesarske steze, pločnikov, kanalizacije…. ). Člani sveta so predlagali, da tovrstne predloge 

posredujemo na občino, pristojnim oddelkom. Prav tako je bilo dogovorjeno, da si člani sveta 

predloge, ki se nanašajo na njihove vasi ogledajo tudi na terenu.   

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predloge krajanov, ki se nanašajo na ureditev kolesarskih stez, pločnikov, kanalizacije, večjih 

odsekov občinskih cest bomo z dopisom posredovali pristojnemu oddelku občinske uprave.  

Glede ostalih predlogov, ki se nanašajo na dela, kot so redno vzdrževanje obcestnih bankin,  

vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin in berm ob cestah, redno vzdrževanje 

vegetacije, gramoziranje makadamskih cest pa bomo počakali na pojasnila oddelka za komunalno 

infrastrukturo, gospodarske javne službe, da z imenovanim izvajalcem gospodarske javne službe - 

Komunalo Brežice doreče na kakšen način se bodo dela izvajala po krajevnih skupnostih.   

O načinu izvajanja in lokacijah izvajanja bomo obvestili tudi krajane.    

 

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

Ad.5 

Obnova severnega dela zidu na pokopališču  

Za sanacijo severnega dela zidu na pokopališču smo k sodelovanju povabili Aleša Vodeba. Pripravil je 
projektantski predračun za obnovo celotnega dela severnega zidu, ki znaša 38.244,83 eur. Prejeti popis 
del s cenami je podrobno pregledala članica sveta Darja Germšek Predanič, ki je predlagala nekaj 
cenejših rešitev. Dogovorili smo se, da bo o tem govorila še s pripravljavcema idejne zasnove in Alešem 
Vodebom. Namen je bil, da k sanaciji severnega dela pokopališča pristopimo v okvirih lastnih sredstev, ki 
smo jih iz naslova grobnin prejeli v l. 2021 in ki jih bomo iz naslova grobnin prejeli  v mesecu aprilu 2022. 
Zaradi visokega projektantskega predračuna se bojimo, da to ne bo izvedljivo. Vsled tega se je 
predlagalo, da se projekt razdeli na dve fazi in sicer za del na katerem je predviden zid in posebno za del 
na katerem so sedaj ciprese. Na tak način se bi potem tudi pristopilo k izvedbi.  
        

UGOTOVITVENI SKLEP 
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Alešu Vodebu se predlaga, da projektantski predračun pripravi za dve fazi. Po pridobitvi tega, bomo 

pristopili k postopku zbiranja ponudb in k oddaji ponudbe povabili najmanj dva ponudnika, za katera 

smatramo, da so zmožni pristopiti k izvajanju zahtevnih del. Z občino bomo ponovno iskali načine, da 

nam projekt sofinancira iz proračunske postavke, ki je predvidena za obnovo pokopališč in mrliških 

vežic ali na kakšen drug način.    

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

Ad.6 

Proračun 2022. 

 

Odlok o proračunu za leto 2022 je bil sprejet 3.2.202 in je na vpogled v Uradnem listu RS, št. 17/2022. 

Za KS Artiče so načrtovani odhodki na naslednjih proračunskih postavkah (PP) :  

 

00106 OŠ ARTIČE 525.000,00 

00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart - Sp.Pohanca 

(stroški povezani s projektno dokumentacijo) 

  50.000,00 

00627 Modernizacija LC Dolenja vas-Čele 100.000,00 

00614 Večnamenski dom Arnovo selo   20.000,00 

00524 Pločnik Glogov Brod- Dečno selo  - Mali vrh 150.000,00 

00214 Pločnik v Trebežu   10.000,00 

   

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

V toči Ad. 6 se sklepa ni sprejemalo. Šlo je zgolj za seznanitev.    

Ad.7 

Banova domačija 

Študentje Fakultete za turizem so za Banovo domačijo ustvarili produkte in zanje pripravili promocijske 
materiale, spletne strani, primere objav na družbenih omrežjih ter promocijske videoposnetke. Izdelki 
študentov so predstavnikom društev in drugim vabljenim bili predstavljeni  20.1.2022 preko on- line 
aplikacije. Dogovorili smo se, da ko bo topleje in ne bodo več veljali ukrepi zaradi Covid, izdelke 
predstavimo tudi v »v živo«. Predsednica sveta je prisotne ponovno seznanila, da se z Občino in 
Posavskim muzejem  pogovarjamo o prenosu upravljanja na muzej, ker samo tako lahko nekoga 
zaposlimo na Banovi domačiji in dejansko nekaj premaknemo in pridobimo potrebna sredstva za izvedbo 
aktivnosti. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP  

Tudi v  toči Ad. 7 se sklepa ni sprejemalo. Šlo je zgolj za seznanitev. 

 

Ad.8 

Predlogi in pobude 

Prejeli smo pobudi:  

Godec Zofija -  pomoč pri urejanju zemljišča za prekategorizacijo v gradbene parcele in pobudo za 

ureditev gozdne poti na parcelni št. javnega dobra 951 v k.o. Volčje. 

Dogovorjeno je, da se za krajanko pripravi dopis z obrazložitvami, da KS  pri postopkih urejanja zemljišč 

zlasti v lasti fizičnih oseb nima pomembne vloge oz. pristojnosti. Občina nas pri pripravi prostorskih 
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načrtov vključuje v tolikšni meri, da nas z nameravanimi ureditvami le seznanja. V kolikor bo občina 

zahtevala mnenje KS glede vloge  krajanke, bomo spremembo v gradbeno parcelo podprli. 

Ker KS ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za urejanje tovrstnih zadev, bomo s  predlogom, da se na parc. 

št. 951 k.o. Volčje ponovno vzpostavi pot, ki bo lastnikom gozdov v Volčjaku omogočala dostop do 

njihovih parcel seznanili občinske strokovne službe - oddelek za komunalno infrastrukturo, gospodarske 

javne službe. Predlagali bomo tudi, da se oceni odkup poti in to ponudbo primerjali z ureditvijo nove 

poti, če se bo krajanka strinjala. 

 

Predlog Mihe Halerja za zasaditev grmičaste ali obrezovane žive meje med grobnimi polji na novem 

delu pokopališča.    

Krajana bomo obvestili, da k zasaditvi  grmičaste ali obrezovane žive meje med grobnimi polji ne bomo 

pristopili, ker se že z obstoječimi grmički pojavljajo težave pri vzdrževanju in večina najemnikov grobnih 

mest želi, da se v celoti odstranijo.   

 

Ad. 9 

Razno 

Robert Žerjav je ponovno izpostavil neurejenost eko otoka v Sp. Pohanci, ki bližnje živečim krajanom 

povzroča težave. S strani komunale je pridobil informacijo, da je na otoku v Sp. Pohanci možno namestiti 

video nadzor. Predsednica je povedala, da smo se s Komunalo Brežice in Oddelkom za komunalno 

infrastrukturo gospodarske javne službe dogovorili, da letos pristopijo k urejanju treh najbolj 

problematičnih eko otokov in sicer v  Sp. Pohanci, v Artičah – na poti proti  Volčjem in na Trebežu. Na 

teh otokih je občina v sodelovanju s komunalo pripravljena namestiti betonsko podlago, postaviti ograjo  

in jih opremiti z opozorilnimi tablami, na katerih bi bili slogani, ki so jih pripravili učenci OŠ Artiče. 

 

Robert  Žerjav je člane sveta seznanil, da je lastništvo gasilskega doma v Arnovem selu urejeno in da se 

bo v Sp. Pohanci izvajalo kabliranje električnih vodov..  

   

   Zaključek seje ob 21:00 .                       

 

    Zapisala: Simona Mlakar  

 

 

    

                                      Nataša Sagernik 

                                        Predsednica sveta KS Artiče 

 

 


