VABILO
Sklicujem 16. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v četrtek, dne 12.12.2013, ob 18.30 uri v prostorih
Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom:
1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,
2. potrditev predloga zapisnika 15. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.09.2012 ,
3. poročilo predsednika KS o svojem delu od 25.09.2013 do12.12.2013 ter o izvrševanju sklepov
15. seje sveta KS,
4. poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po 25.09.2013,
5. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2013 ( 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 2014,
7. imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2013, določitev roka
izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2014,
8. potrditev cenikov KS za leto 2014 ( PD, MV - pokopališče - priporočila občine, BD)
9. obravnava vlog za sofinanciranje - rdeči križ, šola
10. podpis tripartitne pogodbe za urejanje okolice pokopališča ( razširitev povezovalne poti in
nujno odvodnjavanje povezovalne ceste, zalednih meteornih vod in objektov okoli
pokopališča ( vdiranje zemlje na pokopališču) – vezano na sklep 15. seje sveta KS Artiče z
dne 25.09.2013 pod zap. št. 6,
11. obrazložitev in potrditev dopolnjenega finančnega plana del KS Artiče za leto 2014,
12. informacija v zvezi s planiranimi investicijami Občine Brežice v Krajevni skupnosti Artiče v
letu 2014 v skladu s potrjenim proračunom Občine za leto 2014,
13. vprašanja in pobude,
14. razno – informacije o:










situaciji v zvezi z Banovo domačijo,
prijavi PD Artiče na javni razpis Ministrstva za kulturo za kompletno prenovo PD,
izdelavi projektne dokumentacije za obnovo LC024472 v centru Artič,
o projektu obnove odseka republiške ceste R3 676 v kraju Trebež – Spodnja
Pohanca,
namestitvi dveh novih avtobusnih postaj ob LC024662 v Glogovem Brodu,
dopisu krajanov Dečnega sela in Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo
(poslan dopis na Občino Brežice štev. 55/2013, z dne 27.8.2013 in prošnja za
sestanek pri županu dopis št. 75-2013, z dne 22.10 .2013),
obnovi mostička Zgornji Obrež,
čistilni napravi za kraj Artiče na relaciji v centru Artič –» kanalizacija za fekalne
odpadke - pločnik Artiče «

 spremembah na področju evidenc in računalniških aplikacij za pokopališča.

-vabilo je dostavljeno samo po ep
-predlog zapisnika 14.seje sveta ste že prejeli po ep
priloga:
-dopolnjen finančni načrt KS Artiče za leto 2014
-dopis županu št. 75-2013, z dne 22.10 .2013
- Dostaviti:
1x župan Občine Brežice, 1x podžupanja Katja Čanžar
1x Irena Rudman-direktorica Občinske uprave, 1x Alenka Laznik , vodja oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve zadeve
1x članom sveta KS
1x svetnikom Občinskega sveta iz KS Artiče ( Katja Čanžar, Ivan Kostevc, Ivan Pondelkak)
1x arhiv-tu

Predsednik sveta KS Artiče
Gajšek Anton lr

