
 

 

 

 

 

 

 

VABILO 

 

Sklicujem 11. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v sredo, dne 26.09.2012, ob 18.30 uri v prostorih 

Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje sveta KS Artiče, z dne 23.05.2012  
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 23.05.2012 do 26.09.2012 ter o izvrševanju sklepov 

10. seje  sveta KS  
4. Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS do 26.09.2012 v skladu s planom del  za 

leto 2012  
5. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 26.09.2012  ( seznanitev s planom prihodkov in 

odhodkov do konca leta 2012)  
6. Seznanitev  s predlogom  poročila nadzornega odbora Občine Brežice št.406-2/2012-1, z dne 

06.09.2012 o opravljenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja v Krajevni 
skupnosti Artiče za leto 2011 

7. Obravnava in  sprejem sklepa sveta KS  do pogodbe o neodplačanem prenosu nepremičnine 
parc. št.134/1 k.o.Zgornji Obrež v javno korist. 

8. Informacija o poteku mediacije glede Banove domačije in stališče sveta KS o nadaljevanju  
postopka pred sodiščem (spoštovanje določil obstoječe najemne pogodbe za Banovo 
domačijo in ponoven poziv novi najemodajalki g. Renati Hribari  o sklenitvi aneksa k 
obstoječi pogodbi zaradi novo nastalih razmer glede lastništva ter skupno  natančnejše 
definiranje dejavnosti na Banovi domačiji v skladu z vizijo razvoja dejavnosti izdelano 
14.03.2011). Izvajanje 4.člena najemne pogodbe z dne 10.06.1999.     

9. Poročilo o izdelani maketi prenove Prosvetnega doma Artiče in nadaljnji postopki realizacije 
prenove.  

10. Lokacija ekološkega otoka v kraju Trebež in Glogov Brod 
11. Poročilo in potrditev donacij za Artiške novice do 26.09.2012 
12. Razno –informacije o: 

 obvestilo o delu v KS Artiče preko Centra za socialno delo Občine Brežice, 
 druga razgrnitev prostorskega načrta v prostorih Prosvetnega doma v Artičah, 
 zimsko čiščenje javnih poti v sezoni 2012-2013, 
 podpis pogodbe o upravljanju vodovoda v kraju Artiče, 
 priprava podatkov članov sveta KS o potrebnih delih za leto 2013, 
 vmesno poročilo o izvršenih delih Občine Brežice v KS Artiče v skladu z občinskim 

proračunom za leto 2012. 
 Seznanitev z dejavnostmi v Prosvetnem domu Artiče, do konca leta 2012 

13. Vprašanja in pobude        



 
Prosim , da se seje zaradi pomembnosti vsebine zagotovo udeležite !!! 
Vabilo je dostavljeno samo po ep 

 
Priloge: 
-predlog zapisnika 10. seje sveta vam je bil že dostavljen po ep 
-pogodba o neodplačanem  prenosu nepremičnine na KS Artiče v kraju Zgornji Obrež 
-predlog poročila nadzornega odbora Občine Brežice o finančnem in materialnem poslovanju KS Artiče v letu 2011 
 
- 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 
                                                                                                                        Gajšek Anton lr 


