
 

 

 

 

 

VABILO 

Sklicujem 8. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v torek, dne 13.12.2011 ob 18.30 uri v prostorih 

Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Artiče z dne 12.10.2011 
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.10.2011 do 14.12.2011 ter o izvrševanju 

sklepov 7. seje KS  
4. Podaljšanje podjemne pogodbe za delo tajnici KS Artiče g.Simoni Mlakar, ( iztek 

podjemnih pogodb Simoni Mlakar, Haler Borisu) 
5. Poročilo o finančnem stanju KS Artiče na dan 14.12.2011  
6. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2011, določitev 

roka izvedbe inveture ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2012 
7. Potrditev cenikov KS za leto 2012 ( PD, MV - pokopališče,BD ) 
8. Obravnava vlog za donacije 
9. Sprejem osnutka pravilnika za delovanje PD 
10. Prenos računovodskih storitev za KS Artiče od družbe Nevtrom d.o.o. Brežice na 

Občino Brežice  
11. Vprašanja in pobude 
12. Razno: dostava podatkov za plan del za leto 2012 do 20.12.2011, delo preko centra za 

socialno delo Brežice-sklenitev nove pogodbe za opravljanje del v KS Artiče dne 
05.12.2011, čiščenje MV v letu 2012, priprava podatkov za razpis na JSRS za leto 2012  
( zamenjava stolov v PD ) in na občinske razpise ( BD, spomenik pred PD), sodelovanje 
članov sveta pri pripravi dokumentacije o JP v KS Artiče, urejanje internetne strani KS 
Artiče v letu 2012) 

Priloga: 
 -osnutek pravilnika o delovanju PD 
- Ceniki  za leto 2012 (PD,MV,BD)   
- dopis Občine Brežice št.031-0004/10 z dne 09.11.2011 
 
Ps. 
Vabilo in priloge dostavljamo samo po ep ! 
 
Dostaviti: 
1x župan Občine Brežice 
1x Irena Rudman-direktorica Občinske uprave 
1x članom sveta KS 
1xsvetnikom Občinskega sveta iz KS Artiče ( Katja Barbič, Ivan Kostevc, Ivan Pondelkak) 
1x arhiv-tu 

                                                                                                               
 
                                                                                                              Predsednik Sveta KS Artiče 
                                                                                                                         Anton Gajšek lr. 


