VABILO
Sklicujem 17. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v petek, dne 21.02.2014 ob 18.30 uri v prostorih
Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom:
1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,
2. potrditev predloga zapisnika 16. redne seje sveta KS Artiče in 1.dopisne seje sveta z dne
31.01.2014,
3. poročilo predsednika KS o svojem delu od 12.12.2013 do 20.02.2014 ter o izvrševanju sklepov
16. seje sveta KS in 1.dopisne seje sveta ,
4. poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po 12.12.2013,
5. obravnava in potrditev letnega poročila KS Artiče za leto 2013,
6. poročilo predsednika sveta o planiranih spremembah v zvezi s planiranimi deli v letu 2014 in
priprava podatkov za rebalans proračuna,
7. vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 20.02.2014,
8. obravnava dopisa KS Artiče županu v zvezi z delovanjem tajništva v KS Artiče,
9. vprašanja in pobude,
10. razno – informacije o:










situaciji v zvezi z Banovo domačijo,
aktivnosti in stanje v zvezi s prijavo PD Artiče na javni razpis za 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,
sestanku predstavnika KS in pobudnikov civilne iniciative Dečnega sela in
Glogovega Broda v zvezi z javno razsvetljavo pri županu dne 24.01.2014,
stanju realizacije projekta obnove mostička Zgornji Obrež in o terminih ostalih
predvidenih del Občine v KS Artiče v letu 2014 ,
o vgradnji že nabavljene čistilne naprave za kraj Artiče na relaciji v centru Artič –
» kanalizacija za fekalne odpadke - pločnik Artiče «

-vabilo je dostavljeno samo po ep
-predlog zapisnika 16.seje sveta ste že prejeli po ep

Predsednik sveta KS

Anton Gajšek

priloga:
letno poročilo KS Artiče za leto 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

