ZAPISNIK
12. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila 12.12.2012, s pričetkom ob 18.30 uri v sejni
sobi Prosvetnega doma (PD) Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Renata Slak, Uroš Predanič in
Janez Kastelic
Seje se nista udeležila:
Ivan Kostevc in Bernardka Ogorevc (odsoten, bolezen)
Prisotna predstavnica občinskega sveta: Katja Čanžar
Zapisnikar: Simona Mlakar
Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne in ugotovil sklepčnost seje.
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS, da je seja sklepčna in
da se lahko nadaljuje z delom.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev predloga zapisnika 11. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.09.2012
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 26.09.2012 do 12.12.2012 ter o
izvrševanju sklepov 11. seje sveta KS
4. Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po 26.09.2012
5. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2012 ( seznanitev s
planom prihodkov in odhodkov do konca leta 2012 ter zneskom prenosa
lastnih sredstev v proračunsko leto 2013)
6. Podaljšanje podjemne pogodbe g. Simoni Mlakar za opravljanje tajniških
in drugih del po nalogu predsednika sveta KS do konca leta 2013
7. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2012,
določitev roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje
ponudb v letu 2013
8. Potrditev cenikov KS za leto 2013 ( PD, MV - pokopališče, BD)
9. Obravnava vlog za donacijo
10. Obravnava predloga za predkupno pravico za zemljišče pred šolo
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11. Knjiženje nove nepremičnine KS (zemljišča v Zgornjem Obrežu)
12. Priprava podatkov za finančni plan dela KS Artiče za leto 2013
13. Vprašanja in pobude
14. Razno – informacije o:
 Seznanitev ob 170 obletnici OŠ v Artičah v letu 2013( osrednja prireditev
20.04.2013) in aktivnosti KS v zvezi s tem ( glej prilogo zapisnik komisije za
urejanje okolja )
 Pisna vprašanja krajanov v zvezi z obnovo raznih poti – stališče KS do teh
vprašanj ( g. Gorišek - Arnovo selo,g. Škofca Anton - Dečno selo, g. Žerjav
Spodnja Pohanca itd.)
 Informacija v zvezi z razpisom za energetsko obnovo objektov lokalnih
skupnosti
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
UGOTOVITVENI SKLEP
Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih 6 članov sveta KS Artiče od skupno 8
članov, da smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s
predloženim dnevnim redom 12. redne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 11. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.9.2012.
Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 11. redne seje sveta
KS, z dne 26.9.2012 s prilogami. Predsedujoči pove, da je spremenjena formulacija
sklepa pod točko Ad.8, katerega predsedujoči vsem prisotnim prebere in obrazloži. Na
predlog zapisnika ni bilo pripomb, zato ga vsi prisotni potrdijo.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 11. redne seje sveta KS Artiče v povzeti obliki. Zapisnik 11.
redne se objavi na internetni strani KS Artiče – pod » Javne objave «.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.3
Poročilo predsednika KS o svojem delu od 26.9.2012 do 12.12.2012 ter o
izvrševanju sklepov 11. seje sveta KS
Predsednik sveta KS je na kratko seznanil člane sveta z aktivnostmi, ki jih je izvajal v
zgoraj omenjenem obdobju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

realizacija del iz plana KS za leto 2012,
aktivnosti z odvetniško pisarno Adama Molana Krško v zadevi Banova domačija,
aktivnosti v zvezi z ažuriranjem spletne strani KS Artiče,
aktivnosti v zvezi z izvajanjem del v okviru CSD Brežice,
dogovori z izvajalci del in spremljanje del po vaseh – vzdrževanje javnih poti,
aktivnosti v zvezi s predstavitvijo občinskega prostorskega načrta v Prosvetnem
domu,
razgovori z Občino Brežice o projektu obnove in izvajanju del v letu 2013 na LC
024472 od križišča pri Prosvetnem domu do mrliške vežice,
aktivnosti v zvezi z dolgoročnim načrtnim urejanjem okolice Prosvetnega doma
(PD), razpisom za ergetsko obnovo PD,
priprava člankov za AN in fotografiranje dogodkov v KS Artiče,
redno tekoče spremljanje dela tajništva in podpisovanje listin in računov,
priprava gradiva za 12. sejo sveta KS,
drugo ( dela za tekoče funkcioniranje KS ),
sestanek s komisijo za urejanje okolja, dne 25.11.20012 – seznanitev s
predvidenimi deli in načrtovanim urejanjem okolice v letu 2013 tudi v luči
praznovanja 170. obletnice šole,
aktivnosti v zvezi s prireditvami v Prosvetnem domu – razgovori z društvi
aktivnosti v zvezi z naročanjem zimskega vzdrževanja vseh javnih poti v KS,
aktivnosti v zvezi s tekočim načrtovanjem finančne konstrukcije do konca leta
2012

Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.9.2012.
Ad.7 REALIZIRANO – podpisana pogodba in izvršen vpis nepremičnine v kataster
Ad.8

REALIZIRANO - poslan dopis g. Renati Hribar v zvezi s plačilom davščin v
skladu s 4. čl.najemne pogodbe, z dne 10.06.1999

Ad.10 REALIZIRANO – postavitev eko otoka za kraj Trebež

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika v obdobju od 26.9.2012 do
12.12.2012 in poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje sveta KS Artiče, z dne
26.9.2012
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Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.4
Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po KS po 26.09.2012
Predsednik sveta KS prisotnim predstavi dela, ki so se izvajala po 26.9. 2012
( vzdrževalna in druga dela, ki so bila potrebna ), za katera so bile izdane naročilnice :
 čiščenje jarkov odpadnih vod v vasi Arnovo selo,
 gramoziranje JP št. 526271, na parc. št. 957 k.o. 1265 Volčje,
 gramoziranje, rezanje grebenov, utrjevanje gramoza v Dečnem selu na JP
št. 526313 (kip – Cerjak)
 obnova ceste na javnem dobru parc. štev. 946 k.o. Arnovo selo - izkop in
odvoz materiala, dobava in vgradnja filca, vgradnja in utrjevanje novega
materiala na JP 527363 proti stanovanjskim hišam družin Suša in Zupan ter
ob parceli g. Rožmana. Dela se financirajo skupaj z omenjenimi družinami v
skladu s pisnim dogovorom,
 izdelava in montaža kamnitega pepelnika iz materiala last KS Artiče pred
vhodom v Prosvetni dom in mrliško vežico,
 aktivnosti v zvezi z izdelavo vitrine za avlo v Prosvetnem domu Artiče –
montaža vitrine in dogovori o postavitvi predmetov v njej,
 sodelovanje z Občino Brežice in krajani pri izvajanju del v vasi Arnovo selo izgradnja avtobusnega postajališča z vsemi pripadajočimi elementi,
 popravilo gramoziranih JP v kraju Artiče (JP št. 526221 - za OŠ, JP 526342
Glogov brod - Lipej, JP526352 Trebež - Črpič, JP526481 Dolenja vas pri
Artičah - Kovačič),
 organiziranje tekočih vzdrževalnih del (pobiranje smeti, vzdrževanje
prostorov Prosvetnega doma, logistične podpore prireditvam, čiščenje snega
pri mrliški vežici, Prosvetnem domu, na pokopališču itd ),
 aktivnosti v zvezi s težavami pri čiščenju snega po vseh javnih poteh v KS
( dežurstvo v zvezi s klici krajanov in reševanje problemov skupaj z
izvajalcem čiščenja),
 aktivnosti v zvezi z realizacijo vpisa v kataster občine Brežice neodplačnega
prenosa nepremičnine v Zg. Obrežu,
 aktivnosti v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti, sodelovanje z Občino
Brežice - poenotenje cenikov po celotni občini, uvedba enotnega
računalniškega programa za vodenje poslovanja v zvezi s pokopališči.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS se strinja z opravljenimi deli in potrdi poročilo predsednika sveta o delih
po KS v obdobju od 26.9.2012 do 12.12.2012.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad.5
Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2012 ( seznanitev s planom
prihodkov in odhodkov do konca leta 2012 ter načrtovanim zneskom prenosa
lastnih sredstev v proračunsko leto 2013)
Lastna in nakazana proračunska sredstva na TRR KS Artiče: 71.077,00€
( v obdobju od 1.1.2012 – 12.12..2012)
Plačane obveznosti iz naslova opravljenih del in delovanja:

68.712,28 €

Stanje na računu na dan 12.12.2012:

2.364,72 €

Predsednik sveta je prisotne seznanil, da KS od 04.10.2010 ne posluje z nobeno
gotovino. Vse finančne transakcije potekajo preko elektronskega bančništva računalniške aplikacije UJP - net Ministrstva za finance Republike Slovenije. Vsako
transakcijo odobri predsednik sveta KS s podpisom na računu in je praktično izvedljiva
le, ko jo v elektronski obliki podpišeta dva (tajnik KS in predsednik sveta KS). V vse
finančne transakcije KS Artiče ima vsakodnevni vpogled tudi Občina Brežice.
Do konca letošnjega leta je potrebno pridobiti še na prihodkovni strani sredstva s strani
Občine ( delovanje, vzdrževanje cest), sredstva od vzdrževanja pokopališča in druga
sredstva v skladu s planom prihodkov za leto 2012. Prav tako pa so še obveznosti na
odhodkovni strani tako, da planiramo prenos sredstev v leto 2013 v višini cca 3000,00
EUR za poravnavo obveznosti, ki bodo zapadle v začetku meseca januarja 2013..
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS je seznanjen in se strinja s finančnim poslovanjem KS ter potrjuje
vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2012.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.6
Podaljšanje podjemne pogodbe g. Simoni Mlakar za opravljanje tajniških in
drugih del po nalogu predsednika sveta KS do konca leta 2013
Predsedujoči pove, da se že od samega začetka svojega mandata zavzema, da bi se
opravljanje tajniških del po krajevnih skupnostih izvajalo pod okriljem Občine Brežice
in sicer tako, da so tajniki KS zaposleni preko Občine, kar bi zagotavljalo večjo
stabilnost institucije KS.
Dne 30.01.2011 smo prejeli dopis Občine štev. 031-4/2010, z dne 25.01.2011, s katerim
so nas obvestili, da lahko podjemne pogodbe za opravljanje tajniških del v KS sklenejo
krajevne skupnosti same. Tako ima KS Artiče od l. 2011 sklenjeno podjemno pogodbo
z. g. Simono Mlakar, s katero sklepamo pogodbo po priporočilu Občine za dobo enega
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leta. Za l. 2012 se podjemna pogodba izteče na dan 31.12.2012. Predsedujoči
predlaga, da KS podaljša, oziroma sklene novo pogodbo z g. Mlakar Simono in sicer za
obdobje do 31.12.2013.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS se strinja, da se sklene podjemna pogodba z. go. Simono Mlakar za
obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013. za opravljanje del, ki so navedena v
podjemni pogodbi. Dela se bodo opravljala v prostorih tajništva KS v Prosvetnem
domu in na terenu.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.7
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2012, določitev
roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2013
Predsedujoči predlaga, da se imenuje inventurna komisija v sestavi ga. Renata Slak,
kot predsednica komisije in člana komisije g. Uroš Predanič in Simona Mlakar. Člani
komisije se dogovorijo, da bodo inventurni popis opravili najkasneje do 15.1.2013.
Predsednik sveta predlaga imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2013 in
sicer za dela, ki presegajo vrednost 2.000 € v skladu z navodilom Občine Brežice št.
430-20/2010, z dne 21.12.2010 o ravnanju naročnika v postopkih naročanja blaga ali
storitev oziroma v postopkih naročanja gradenj v Občini Brežice. Predlagani člani
komisije so: Uroš Predanič - član, Suzana Bogovič – član in predsednik komisije Anton
Gajšek.

UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta KS potrjujejo inventurno komisijo za leto 2012, ki naj dokonča delo
najkasneje do 15. januarja 2013 in komisijo za odpiranje ponudb v letu 2013 v
predlagani sestavi.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad.8
Potrditev cenikov KS za leto 2013 (PD,MV-pokopališče, BD)
Ceniki so bili po elektronski pošti poslani na vpogled vsem članom sveta KS.
Predsedujoči je predlagal, da se cene po postavkah: Prosvetni dom,Banova domačija,
najem mrliška vežice in cene vzdrževanja za pokopališče za l. 2013 ne spreminjajo ter
ostanejo na ravni iz leta 2012.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče sprejme sklep, da se potrdijo ceniki v enakih vsebinah in
vrednostih kot so veljale za leto 2012
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad. 9
Obravnava vlog za donacijo
Na tajništvo KS smo s strani društev, ki delujejo v okviru KS Artiče v letu 2012 prejeli
prošnje za pomoč pri delovanju skozi leto. Prispele vloge s strani društev smo članom
sveta predstavili in pojasnili, katera društva predlagamo za seznam prejemnikov.
Pojasnjeno je bilo tudi, da KUD-u Oton Zupančič Artiče prispevamo sredstva v obliki
brezplačne uporabe dvorane PD, ki jo uporabljajo za svoje delovanje – vaje, ki jih
izvajajo v dvorani PD skozi celo leto. Skupni znesek predlaganih donacij društvom
znaša cca 540,00 €. Prejemniki sredstev so: Osnovna šola Artiče, Sadjarsko društvo
Artiče, GD Pohanca, GD Dečno selo, RK Brežice - KO Artiče, Društvo ljubiteljev in
rejcev konj in Turistično društvo Artiče. Priloga nakazanih sredstev podpisana s strani
predsednika sveta KS se hrani v tajništvu KS Artiče.
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta potrjujejo seznam prejemnikov donacij za leto 2012 in se strinjajo z
obliko finančne pomoči delujočim društvom.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.10
Obravnava predloga za predkupno pravico za zemljišče pred šolo
Predsedujoči pove, da sta OŠ Artiče in KS Artiče že pred leti podali pobudo za
umestitev zunanje športne površine za potrebe šole in tudi celotnega kraja kot smiselno
širitev obstoječega šolskega kompleksa.
V predlogu KS in Osnovne šole Artiče navajamo del zemljišča s parc. št. 261/8 k.o.
Artiče, ki po predlaganem občinskem prostorskem načrtu, razgrnjenem v letošnjem letu
prehaja iz območja kmetijskih zemljišč v območje stavbnih zemljišč. Zaradi potreb in
bodočega načrtovanja, predlaga OŠ Artiče in KS, da se na Občino Brežice poda
pobuda o pripravi predhodne potrebne podlage za sprejem odloka o predkupni pravici
občine.
Območje predmetne širitve predstavlja edino prosto površino, ki se nahaja v neposredni
bližini šole in je za šolo brez zunanjega igrišča nujno potrebna za normalen
izobraževalni proces. Tovrstna umestitev predmetnega objekta v prostor bi pomenila
veliko pridobitev za celoten kraj in njegovo širšo okolico.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta KS se strinjajo s predstavljeno pobudo in sprejmejo sklep, da se
čimprej pošlje na Občino Brežice dopis v zvezi z gornjo pobudo z obrazložitvijo
šole.
Sklep je bil sprejet s 5-mi glasovi »ZA« in z »1« vzdržanim.
Ad.11
Knjiženje nove nepremičnine KS (zemljišča v Zgornjem Obrežu)
KS Artiče je z dnem 30.10.2012 sprejela v trajno last nepremičnino na osnovi
neodplačne pogodbe, podpisane z dne 30.10.2012, ki jo je pripravila Občina Brežice
in na osnovi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, z dne 26.11.2012 pod opravilno št.
Dn 268629/2012, s katerim se vpisi nepremičnine dovolijo. Kot je bilo s sklepom
prejšnje seje dorečeno, zemljišče – večnamenski prostor je namenjen predvsem za
krajane Zg. Obreža in KS Artiče kot prireditveni prostor ter prostor za športne ter druge
rekreacijske dejavnosti. Krajani Zg. Obreža pa so ga dolžni redno brezplačno vzdrževati
kot doslej.
Z dnem 23.11.2012 je KS Artiče na zemljiško knjigo podala zemljiškoknjižni predlog za
vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Predsedujoči predlaga, da se po izvršenem vpisu
nepremičnine ta ustrezno knjiži v evidence kot osnovno sredstvo KS ter se v zvezi s tem
obvesti Občino Brežice, ki za KS vodi računovodske evidence
UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta se strinjajo s predlogom predsedujočega. Zadolži se tajnico g.
Simono Mlakar, da skupaj z Občino Brežice izvršijo pravilno vknjižbo
nepremičnine kot osnovno sredstvo KS po prejemu sklepa sodišča, da je
izvršena vknjižba v zemljiško knjigo.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.
Priprava podatkov za finančni plan dela KS Artiče za leto 2013
Predsednik sveta KS vse prisotne seznani, da vsak član sveta za svoj kraj pripravi plan
potrebnih del, ki bi jih bilo potrebno izvesti po vaseh v letu 2013. Nekateri izmed članov
so plan del že dostavili po elektronski pošti. V tajništvu KS se predlogi planov ustrezno
evidentirajo. Predsedujoči pove, naj se predvidena dela smiselno, pravočasno in
temeljito pripravijo upoštevajoč finančne zmožnosti KS. Plane del je potrebno v pisni
obliki dostaviti na sedež KS do 31.12.2012 ali po elektronski pošti.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Vsi prisotni člani sveta KS se strinjajo s predlogom predsedujočega. Plani del po
vaseh za leto 2013 naj se dostavijo na tajništvo KS do 31.12.2012.
Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.13
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud s strani prisotnih ni bilo.

Ad.14
Razno- informacije o:
•

Seznanitev z aktivnostmi ob 170 obletnici OŠ v Artičah v letu 2013 (osrednja
prireditev 20.04.2013 - glej prilogo zapisnik komisije za urejanje okolja ).
Predsedujoči pove, da KS izvaja aktivnosti v zvezi s postavitvijo lesene skulpture
v spomin kulturnim dejavnostim v KS Artiče skupaj s KUD Oton Zupančič in
komisijo za urejanje okolja pri KS. Želja je, da bi se postavitev lesene skulpture
izvedla do 170.obletnice šolstva, ki je predvidena 20.4.2013, vendar je vse
odvisno od finančnih zmožnosti KS kot tudi društev. Prav tako je potrebna
ureditev prostora za postavitev drogov za zastave.

•

Pisna vprašanja krajanov v zvezi z obnovo raznih poti – stališče KS do teh
vprašanj ( g. Gorišek - Arnovo selo,g. Škofca Anton - Dečno selo, g. Žerjav
Spodnja Pohanca itd.)

V tajništvo KS smo prejeli dopise v zvezi z vzdrževanjem oziroma obnovo javnih
poti s strani zgoraj navedenih krajanov. Predsedujoči pove, da se poti, ki so v
javnem dobru, v skladu s finačnimi možnostmi in glede na prioriteto redno
vzdržujejo in po potrebi tudi obnavljajo, nikakor pa KS ne posega na privatne
poti, ki se nahajajo na zemljiščih krajanov. KS je v okviru svojih zmožnosti
pripravljena tudi kakšno krajšo javno pot v tekočem letu obnoviti ali asfaltirati
skupaj s krajani in Občino Brežice, v kolikor dosežemo konsenz in če to
dopuščajo finančna sredstva, vsekakor pa to ne more biti praksa, saj so sredstva,
ki jih prejme KS namenjena predvsem za tekoče vzdrževanje javnih poti. Če nam
uspe kakšen del JP obnoviti z asfaltno prevleko s sodelovanjem krajanov in
Občine Brežice, je to samo v dobro KS, saj se s tem gotovo zmanjšajo stroški
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vzdrževanja javnih poti na daljši rok. Pri tem moramo slediti predvsem skupen
interes KS in finančne zmožnosti.
Dogovorimo se, da o gornjem pisno obvestimo krajane, ki so nam poslali dopis v
zvezi z obnovo gramoziranih poti.
•

Informacija v zvezi z razpisom za energetsko obnovo objektov lokalnih skupnosti

Predsedujoči pove, da KS Artiče že od samega začetka svojega mandata
občino Brežice opozarja, da je investicijsko vzdrževanje PD Artiče v
obstoječem stanju za KS prevelik finančni zalogaj. Kljub temu je bilo v zadnjih
letih kar veliko postorjenega s finančnimi sredstvi KS. Objekt je v slabem
stanju - predvsem sanitarije za nastopajoče. Objekt je energetsko zelo
potraten, saj ni toplotne izolacije, prav tako vdira hladen zrak v prostore preko
mnogih špranj. Zamenjati bi bilo potrebno vhodna vrata. Kotlovnica in
inštalacije so potrebne obnove, ni nobene regulacije temperatur,
prezračevalni sistem je neprimeren in neuporaben, potrebna je obnova dela
elektroinstalacij, itd. Potrebna bi bila namestitev novih varčnih svetil v
dvorani. Glede na to, da se v samem PD odvija večji del našega kulturnega
življenja, ga je smiselno energetsko obnoviti.
20.11.2012 smo bili na KS obveščeni, da nas je Občina Brežice umestila na
mesto kandidata za razpis iz evropskih sredstev »Energetska obnova
objektov v lokalni skupnosti «. Naročilnica s strani občine je projektantu
Savaprojekt že izdana, v naslednjih dneh se s pripravo razpisne
dokumentacije za energetsko obnovo objekta tudi prične. G. Čanžarjeva pove,
da bomo nekje marca 2013 že seznanjeni ali je razpisna dokumentacija
zadostovala zahtevam omenjenega razpisa.

Seja je bila zaključena ob 20.30uri.
Artiče,12.12..2012
Predsednik sveta KS Artiče
Anton Gajšek

10

11

