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ZAPISNIK
3. seje sveta KS Artiče, ki je bila 19.01.2011 s pričetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Prosvetnega
doma Artiče.
Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:
Anton Gajšek, Ivan Kastelic, Suzana Bogovič, Maša Lileg - Senica, Janez Kastelic, Bernardka
Ogorevc, Renata Slak,Uroš Predanič.
Ostali prisotni:
g. Katja Barbič-občinski svetnik, g. Ivan Pondelak –občinski svetnik, g. Lidia Zbašnik –
predlagana urednica Artiških novic, Franc Volčanšek - tajnik KS
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 na začetku prisotnih vseh 8 članov sveta KS, da je seja sklepčna
in lahko nadaljujemo z delom. Na predlog predsedujočega je bil sprejet predlog, da se zaradi
obveznosti. g. Lidie Zbašnik 8. točka dnevnega reda prestavi na prvo točko. Na predlog tajnika
se doda 12. točka dnevnega reda: obravnava in potrditev zapisnika inventurne komisije.
Predlagani dnevni red z zgoraj navedenimi spremembami je bil v celoti sprejet.
DNEVNI RED:
1. Predstavitev osnutka Artiških novic ( g. Gajšek Anton, g. Zbašnik Lidia )
2. Potrditev zapisnika 2. seje sveta KS Artiče z dne 17.11.2010
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 17.11.2010 do 19.01.2011 ter o izvrševanju
sklepov 2. seje KS
4. Kadrovska problematika-delovno mesto tajnika KS po 01.02.2011
5. Problematika osnutka nove najemne pogodbe za Banovo domačijo ( poroča predsednik )
6. Določitev datuma delovnega sestanka Sveta KS za obravnavo plana dela v KS Artiče za
leto 2011
7. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011
8. Predlog za ustanovitev » odbora za kulturo in prireditve « in v okviru tega » odbora za
Banovo domačijo«.
9. Imenovanje komisije za odpiranje ponudb
10. Potrditev vodovodnega odbora za kraj Artiče in Arnovo selo - Dolenja vas pri Artičah
11. Razno ( pripombe na predlog Odloka o KS v Občini Brežice, drugo….)
12. Poročilo inventurne komisije
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Ad. 1
Predstavitev osnutka Artiških novic ( g. Gajšek Anton, g. Zbašnik Lidia )
Predsednik sveta KS je uvodoma povedal, da je bila na 2 seji sveta KS dne 17.11.2010 pod točko
9. zapisnika podana pobuda za ponovno izdajanje glasila »Artiške novice«.V zvezi s tem so bile
vodene določene aktivnosti predsednika in podpredsednika KS. Predlagana je bila ustanovitev
uredniškega odbora, ki naj deluje pod okriljem Odbora za kulturo in prireditve. Nato je besedo
predal g. Lidii Zbašnik - predlagani urednici Artiških novic.
Gospa Lidia Zbašnik je predstavila osnutek Artiških novic. Ugotavlja, da krajani pričakujejo
večjo informiranost. Novice naj bi imele osem strani (uvodnik, aktivnosti KS, dogodki v KS,
društva, šola in vrtec, reklame, obvestila in zadnja stran namenjena dogodkom v KS. Povedala
je, da bo delo v uredniškem odboru Artiških novic z veseljem opravljala prostovoljno.
Člani uredniškega odbora bodo: urednica gospa Lidia Zbašnik, Maša Lileg - Senica, Jelica
Koršič, Simona Mlakar (TD), Alja Kovačič in Alenka Cizel.
Za zunanje sodelavce so predlagani: Miha Haler, Vesna Bogovič, Janez Turinek in Mitja Molan.
Pri nastajanju Artiških novic bodo lahko sodelovali vsi krajani s svojimi članki. Prvi izvod
naj bi izšel meseca marca 2011.
Finančno projekcijo izdaje Artiških novic je predstavil podpredsednik KS gospod Ivan Kostevc.
Novice bodo izšle v 600 izvodih. Materialni strošek z dostavo izdaje ene edicije naj bi bil cca
540,00 EUR. (1,10 EUR na izvod). V novicah bi bil tudi prostor za oglaševanje – trženje.
Predvidena je oblika sofinanciranja preko donatorskih pogodb, delno iz sredstev KS, zato je
predsednik pozval vse prisotne, da poizkusi vsak po svojih močeh prispevati k iskanju oblik
sofinanciranja Artiških novic. Z izvajalci del so bile dogovorjene zelo ugodne cene tiska, dostave
in oblikovanja. Po podatkih pošte je v naši KS nekaj preko 554 gospodinjstev, ki bodo prejemala
Artiške novice.

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS Artiče se strinja s ponovno izdajo Artiških novic, s predlaganimi kandidati
uredniškega odbora, s predlagano obliko in vsebino osnutka. Svet KS odobrava nadaljnje
aktivnosti tako uredniškega odbora kot ostalih, ki sodelujejo pri tem projektu. Strinja se s
finančno konstrukcijo in predlagano obliko financiranja Artiških novic. Izvesti je potrebno
vpis v razvid medijev. Vsako izdajo pregleda in odobri predsednik sveta KS v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik sveta KS.

Ad. 2
Potrditev zapisnika 2. seje sveta KS Artiče z dne 17.11.2010
UGOTOVITVENI SKLEP
Svet potrjuje zapisnik 2. redne seje sveta KS Artiče z dne 17.11.2010 v predloženi obliki
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad. 3
Poročilo predsednika KS o svojem delu od 17.11.2010 do 19.01.2011
Predsednik je prisotne seznanil, da je v zvezi s tem pripravil podrobno poročilo o svojem delu v
tem obdobju, ki ga je predočil prisotnim na seji. Poročilo bo po elektronski pošti dostavljeno
članom sveta KS. Izpostavil je nekaj pomembnejših aktivnosti:



















Priprava izvlečka plana del KS Artiče za leto 2011 z obrazložitvijo
Sestanek pri županu Občine Brežice vseh predsednikov KS dne 25.11.2010 v zvezi s
prenosom delovnih mest tajnika za vse Krajevne skupnosti po 01.02.2011 na Občino.
Razgovor na Občini pri županu dne 13.12.2010:
-Kadrovska problematika – prenos delovnega mesta tajnika na Občino po 01.02.2011
-Seznanitev župana s pomembnejšimi postavkami iz plana del KS Artiče 2011
-Strokovna - pravna pomoč Občine glede sestave osnutka najemne pogodbe za Banovo
domačijo
Razgovor na Občini pri g. Alenki Laznik dne 15.12.2010 vodji oddelka za
gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
-Podrobna obravnava posameznih postavk iz plana dela KS Artiče za leto 2011
-Celoten razgovor z odgovori je pisno zabeležen in je bil poslan vsem članom sveta KS
Razgovor na Občini pri g. Barbari Šoba – urad župana dne 22.12.2010
-Priprava pogodbe o upravljanju Prosvetnega doma Artiče s strani Občine –pripomba
nadzornega odbora z dne 15.03.2010
- Pomoč pri pripravi nove najemne pogodbe za Banovo domačijo
Vzpostavitev evidenc na tajništvu KS Artiče in sicer: evidenca najema mrliške vežice,
evidenca najema Prosvetnega doma, evidenca najema Banove domačije, evidenca
prejetih računov, evidenca opravljenih storitev, evidenca dospele pošte, evidenca oddane
pošte, uvedba blagajniškega poslovanja z eventualno gotovino
Udeležba na občnem zboru Kulturno umetniškega društva Oton Zupančič Artiče
Udeležba na srečanju s starostniki
Seznanitev v kraju Trebež (g. Renata Slak) s problematiko kanalizacije
Seznanitev s problematiko v kraju Zgornji Obrež ( g. Uroš Predanič ) : vzdrževanjem
cest, slabim nasipavanjem bankin na LC, s potrebno sanacijo zajede potoka Močnik in
aktivnostmi v zvezi s tem
Priprava predlogov za ustanovitev odbora za kulturo in prireditve, uredniškega odbora
Artiških novic, odbora za Banovo domačijo
Priprava gradiva za 1. delovni sestanek sveta KS za dne 27.12.2010
Priprava gradiva za 3. redno sejo sveta KS za dne 19.01.2011
Razgovor z g. Renato Hribar 07.01.2011 novo lastnico Banove domačije in predaja
osnutka nove najemne pogodbe

UGOTOVITVENI SKLEP
Svet KS sprejema poročilo o delu predsednika med obema sejama od 17.11.2010 do 19.01.
2011
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Poročilo o realizaciji sklepov 2. seje sveta KS Artiče z dne 17.11.2010

Ad.3

Statut in poslovnik se nahajata na internetni strani občine Brežice,vabila so poslana
županu in članom občinskega sveta iz naše KS
REALIZIRANO

Ad.4

Pregled nerealiziranih nalog investicij bo tajnik predložil članom sveta dne 25.01.2011
na delovnem sestanku pri pripravi finančnega plana del za leto 2011.

Ad.6

Uvedena evidenca dospelih računov. Vse račune, naročilnice overi z žigom KS in
lastnoročnim podpisom predsednik KS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik
KS. Vsi odlivi finančnih sredstev morajo biti predhodno odobreni v pisni obliki od
predsednika KS. Vzpostavljena je evidenca najema prostorov Prosvetnega doma,
Mrliške vežice in Banove domačije. Vodi se evidenca storitev in evidenca prejete
in oddane pošte.
REALIZIRANO

Ad.7

Inventurna komisija za popis premoženja KS v sestavi Renata Slak - predsednica
komisije, Uroš Predanič – član , Franc Volčanšek-član je izvršila inventurni popis
premoženja KS.
REALIZIRANO

Ad.9

Seznanitev pristojnih s problemom slabe označitve cestnega prehoda na državni
cesti R3, št. 676, odsek 2204 ( pri odcepu, ki vodi k Osnovni šoli Artiče). Izvedene
bodo nove označitve - že izdan delovni nalog za postavitev prometne signalizacije z
dne 23.12.2010
REALIZIRANO

Ad. 4
Kadrovska problematika-delovno mesto tajnika KS po 01.02.2011
Predsednik je vse prisotne seznanil s kadrovsko problematiko tajništva KS Artiče po 01.02.2011,
ko se delovno mesto tajnika prenese na Občino Brežice. S tem dnem preneha veljati podjemna
pogodba podpisana s strani KS Artiče z. g. Volčanšek Francem z dne 16.01.2008. Problem
tajništva oziroma tajnika v KS Artiče nastane, ker g. Volčanšek Franc ne želi več podpisati nove
podjemne pogodbe. Tako po 01.02. 2011 KS Artiče ostane brez tajnika. O problemu sem
obvestil takoj telefonsko Občino Brežice, kot tudi pisno ( glej dopis KS Artiče Občini Brežice
štev. 2/2011 z dne 12. 01.2011). O vsem so vsi člani sveta KS podrobno obveščeni ( tako na
delovnem sestanku dne 27.11.2010 - glej zapisnik z delovnega sestanka sveta KS Artiče z dne
27.12.2010 točka 1, kot tudi po elektronski pošti) . Dne 18.01. 2011 je bila na Občino Brežice in
na svet KS dostavljena vloga g. Simone Mlakar, ki se zanima za opravljanje del tajnika v KS
Artiče po podjemni pogodbi. Vloga je naslovljena na Kadrovsko službo Občine Brežice in v
vednost KS Artiče. Člani sveta so obsežno razpravljali o tej problematiki. Strinjajo se , da je za
KS zaradi opravljanja specifičnih del nujno, da imamo tajnika iz Krajevne skupnosti, da se uvede
redni delovni čas – 4 ure dnevno v skladu z normativom Občine, da mora tajnik opravljati vsa
dela za potrebe KS po nalogu sveta KS oziroma predsednika sveta KS, da se poskrbi za prenos
dela dosedanjega tajnika na novega. Člani sveta se strinjajo, da to delo prevzame Simona Mlakar
in predlagajo Občini Brežice, naj podpiše podjemno pogodbo z gospo Simono Mlakar s
poizkusno dobo treh mesecev. Delo mora pričeti opravljati takoj, da se izkoristi čas uvajanja v
delo do 01.02.2011. Sklep se posreduje Občini Brežice.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Člani sveta KS podpirajo zaposlitev gospe Simone Mlakar kot tajnika KS Artiče ( je iz
centra Artič, in izpolnjuje vse predpisane pogoje).
Glede na obvestilo Občine, da za podpis podjemne pogodbe ni potrebno razpisati
delovnega mesta in na situacijo, v kateri se je znašla KS Artiče, predlagamo Občini
Brežice, da podpiše podjemno pogodbo z g. Simono Mlakar in da se takoj obvesti KS
Artiče ali lahko prične z delom, zaradi zelo kratkega roka uvajanja do 01.02.2011.
(Poskrbeti za uvajanje v delo s strani dosedanjega tajnika na novega, dostopa do
računalniških aplikacij, gesel, seznanitve z dokumentacijo, arhivom, in vsemi deli, ki jih
vrši tajnik v KS Artiče. Izvršiti pisno primopredajo del. Svet KS Artiče naproša gospoda
Volčanšek Franca, da glede na dolgoletne izkušnje in preko dvajset let neprekinjenega dela
v tajništvu KS Artiče, pomaga pri prenosu in dokončanju del na področju administracije
in organizacije pogrebne dejavnosti, del na Banovi domačiji, del v Prosvetnem domu,
javljanju na razpise, del v računalniškem sistemu, v dobro Krajevne skupnosti Artiče).
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad. 5
Problematika osnutka nove najemne pogodbe za Banovo domačijo ( poroča predsednik )
Predsednik je člane sveta seznanil, zakaj je prišlo do zahteve po novi najemni pogodbi za
Banovo domačijo – osnutek nove najemne pogodbe dostavila nova lastnica g. Renata Hribar
tajniku v mesecu oktobru 2010.
Novo najemno pogodbo zahteva najemodajalka zaradi spremembe lastništva Banove domačije,
zaradi novih parcelnih številk, zaradi parc. štev. 946, ki ni bila predmet prvotne najemne
pogodbe. Ta osnutek je bil dostavljen na Občino Brežice. Sestavljen je bil nov osnutek najemne
pogodbe, ki je bil izročen g. Renati Hribar dne 07.01.2011, da ga pregleda in poda eventualne
pripombe. Osnutek nove najemne pogodbe za Banovo domačijo je pomagala sestaviti gospa
Valerija Uršič iz Občine Brežice.
UGOTOVITVENI SKLEP
1. Gospa Renata Hribar naj poda pisne pripombe in predloge na osnutek nove najemne
pogodbe.
2. Sklicati bo potrebno skupen sestanek z g. Renato Hribar, novo lastnico Banove
domačije, odborom za Banovo domačijo in predstavniki sveta KS, predstavnikom
Občine ter predstavnikom ZVKD RS g. Strgarjem - enota Novo Mesto
3. Na podlagi pripomb in predlogov imenovane se bo pristopilo k nadaljnjim
aktivnostim skupno z najemodajalko.
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti
Ad6.
Določitev datuma delovnega sestanka Sveta KS Artiče za leto 2011 in datum 4. seje KS za
obravnavo in potrditev zaključnega računa KS za leto 2010
UGOTOVITVENI SKLEP
1.) Drugi delovni sestanek na temo priprava predloga finančnega plana del za leto
2011, bo v torek 25. 1. 2011 v sejni sobi Prosvetnega doma Artiče ob 17.00 uri.
2.) Naslednja seja sveta KS Artiče bo 16. 02. 2011 od 17.00 uri v sejni sobi Prosvetnega
doma Artiče (potrditev zaključnega računa za leto 2010, poročilo o zaključnem
računu za leto 2010)
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Ad7.
Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011
Predsednik je člane sveta podrobno seznanil z osnutkom Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2011.
Za KS Artiče so v odloku predvidena naslednja proračunska sredstva :
PRIHODKI (PRORAČUNSKA SREDSTVA)
konto namen
2010
2011
index
nakazila
2001
2101
7151

2121

delovanje KS
Interventna
sredstva
Cestni
promet in
infrastruktura
Urejanje
krajev v KS

9728,00
26.730,00

2.162,00 22,2
27.010,00 101,1

17.160,00

17.160,00 100

1627,00

1627,00

55.245,00

47.959,00 86,81

1/12
kopija računa in
zahtevek
1/12

100

Sredstva za delovanje KS Artiče
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja: stroški pisarniškega materiala,stroški
energije,vode in komunalnih storitev, stroški vodenja poslovnih knjig itd.
Interventna sredstva
Za sprotne nepredvidene situacije, ki se izkažejo v krajevni skupnosti. KS z intervencijo rešuje
nujno potrebna dela, za katera nima dovolj svojih sredstev-vzdrževalna dela na infrastrukturi,
objektih, plače, delovanje, poraba električne energije itd.
Cestni promet in infrastruktura
Sredstva služijo za:
Zimsko in letno vzdrževanje javnih poti v KS ( JP )
Tekoče vzdrževanje javnih poti
Pluženje, posipavanje cest
Sanacija javnih poti ( posipavanje cest, čiščenje jarkov, obrezovanje drevja in drugo)
Sredstva za urejanje okolja
Sredstva so namenjena za manjše posege na področju urejanja okolja
V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP) je Občina Brežice v predlogu Odloka proračuna
za KS Artiče namenila sredstva za investicije v višini 320.000,00 EUR .
0B009-10-0026
Stroški urejanja lastninske pravice
Stran v
PLOČNIK
( geodetski postopki, odškodnine,
odloku
20.000,00
ARTIČE
str 80
cenitve, prepisi )
str. 192
PROJEKT PLOČNIK
Obnova obstoječih mostov preko
potoka Močnik
( projektna dokumentacija in gradnja )
0B009-10 -0008
Nadaljevanje investicij na projektu
M. ČISTILNE PLOČNIK - namestitev dveh malih
NAPRAVE
komunalnih čistilnih naprav
0B009-10-0060

MOST
MOČNIK

skupaj

70.000,00
2011
120.000,00
2011
120.000,00
2012
30.000,00
2011
80.000,00
2011
80.000,00
2012
10.000,00
2013
320.000,00 EUR

str. 81,
str. 190
str. 83,
str .201

NRP – Načrt razvojnih programov

6

Občina je v proračunu predvidela, da bo imela KS Artiče v proračunskem letu 2011 41.000,00
EUR izvirnih prihodkov ( PIP sredstva). Svet KS ugotavlja, da PIP sredstva niso realno
prikazana.
Stran 52

konto

PIP – poraba izvirnih
prihodkov

9902

PIP – Vzdrževanje PD KS
Artiče
PIP – Sredstva za Banovo
domačijo
PIP- delovanje KS Artiče
PIP – Vzdrževanje
pokopališča in mrliške vežice
KS Artiče
Skupaj:

9903
9939
9901

Prikazan znesek v odloku
proračuna za leto 2011

Realen znesek na osnovi
dejanskih prihodkov in
osnutka finančnega načrta
dela KS Artiče za leto
2011
7.000,00 EUR
750,00 EUR
7.000,00 EUR

750,00 EUR

19.000,00 EUR
8.000,00 EUR

00,00 EUR
8.000,00 EUR

41.000,00 EUR

9.500,00 EUR

UGOTOVITVENI SKLEP
Pripravijo se predlogi - pripombe na odlok Proračuna Občine za leto 2011 vključno na
planirana PIP sredstva.
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad.8
Predlog za ustanovitev »odbora za kulturo in prireditve, uredniškega odbora Artiških
novic in odbora za Banovo domačijo
Predsednik KS je podrobno predstavil predlog za ustanovitev zgoraj navedenih odborov.
Predstavil je predlog organizacijske sheme, naštel naloge in aktivnosti odborov in predlagal
kandidate, s katerimi je opravil razgovor o sodelovanju v teh odborih. Namen teh odborov je, da
ob sodelovanju širšega kroga ljudi in vključevanju mladih ohranimo obstoječe dejavnosti, jim
pridamo novega navdiha ter poskrbimo za še lepšo podobo našega kraja. Podrobno gradivo je
bilo poslano vsem članom sveta KS.
UGOTOVITVENI SKLEP
Vsi člani KS Artiče se strinjajo z ustanovitvijo »odbora za kulturo in prireditve,
uredniškega odbora Artiških novic in odbora za Banovo domačijo. Čimprej se skliče zgoraj
navedene odbore , da pripravijo programe dela.
Sklep je bil sprejet z 8-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad9.
Imenovanje komisije za ponudbe
Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalcev del je potrebno imenovati komisijo za ponudbe.
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UGOTOVITVENI SKLEP
V komisijo za ponudbe so imenovani:
Anton Gajšek - predsednik
Uroš Predanič - član
Ivan Kostevc - član
Sklep je bil sprejet z 8 - mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Ad10.
Potrditev obstoječih vodovodnih odborov za kraj Artiče in kraj Arnovo selo ter Dolenjo
vas pri Artičah
Glede na določila 73. člena pod 4 so krajevne skupnosti zadolžene, da skrbijo za vaške
vodovode. V KS Artiče imamo v posesti dva vodovoda zgrajena s strani uporabnikov, ki so jih
zgradili uporabniki z lastnimi sredstvi in sicer v vasi Arnovo selo in Dolenji vasi pri Artičah ter v
kraju Artiče. Ker so krajani zadovoljni tako z oskrbo vode, kvaliteto vode in ceno, svet KS
podpira ohranjanje vaških vodovodov in vodovodne odbore v teh dveh vaseh.
Po podatkih tajnika sestavljajo vodovodni odbor v
Artičah:
1. Franc Volčanšek – predsednik - inkasant
2. Vinko Haler - vzdrževalec
3. Herman Mlakar -član
4. Jože Motore - vzdrževalec
5. Rajko Volčanšek - blagajnik
V Arnovih selih in Dolenji vasi pri Artičah:
1.Anton Molan –predsednik
2.Štefan Kramžer-organizator
3.Franc Gorišek -blagajnik
4.Slavko Zupan - inkasant
5.Jože Petan - vzdrževalec
6.Milan Gorišek - član
7.Marjan Ivanšek - član
8.Franc Deržanič- član
9.Anton Bogovič- član
10. Drago Bogovič- član
UGOTOVITVENI SKLEP
Vodovodni odbori naj KS dostavljajo:
 Finančno poročilo najkasneje do 28. februarja v tekočem letu za preteklo leto,
obravnavano na vodovodnem odboru ter potrjeno s strani vodovodnega odbora
 Redno, analize vode, ki jih tajništvo KS ažurira na oglasni deski Prosvetnega doma
 Priporočamo, da oba vodovodna odbora krajanom dostavljata vodni informator ob
vsakem obračunu vode (obstoječa praksa vodovodnega odbora Arnovo selo –
Dolenja vas pri Artičah)
 vodijo blagajno v skladu z računovodskimi standardi
Člani sveta potrjujejo obstoječe zgoraj navedene vodovodne odbore in predlagajo
vodovodnim odborom postopno vključevanje novih mlajših strokovnih članov, z ciljem, da
ohranimo vaške vodovode za daljšo obdobje in nadaljujemo z kontinuiteto odgovornega
dela in prenosom znanja na bodoče člane odbora.
Sklep je bil sprejet z 8 - mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
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Ad11
Razno ( pripombe na predlog Odloka o KS v Občini Brežice, drugo….)
Predsednik je prisotne seznanil, da je podal pisne pripombe Občini Brežice na predlog odloka o
krajevnih skupnostih občine Brežice dne 07.01.2011. Vsem članom sveta so bile pripombe
dostavljene po ep.
Ad 12
Poročilo inventurne komisije
Inventurna komisija za popis premoženja KS v sestavi:
Renate Slak - predsednice komisije
Uroša Predaniča – člana komisije in
Franca Volčanška - člana komisije je predsednika in člane KS seznanila, da je dne 18. 1. 2011
opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja KS Artiče.
Inventurna komisija je pripravila tudi poročilo in zapisnik o izvedbi redne letne inventure.

UGOTOVITVENI SKLEP
Potrdi se poročilo inventurne komisije z dopolnitvijo podatkov odpisanih predmetov. Za
popisno blago, ki je označeno z tipi, modeli, znamkami, serijskimi številkami, letom
proizvodnje itd. je potrebno v popisne liste vpisovati zgoraj navedene podatke.
Sklep je bil sprejet z 8 - mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.
Naslednja seja sveta KS Artiče bo 16. 2. 2011 od 17.00 uri v sejni sobi Prosvetnega doma Artiče.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Artiče, 19. 1.2011

Predsednik sveta KS Artiče
Anton Gajšek, l.r.
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