
 

 
 
Številka: 900-24/2015-1 
Žužemberk, 1. 6. 2015 
 
Na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 
73/10-UPB) 

 
s k l i c u j e m 

 
7. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk, 

ki bo 10.6.2015, ob 19. uri, 
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk. 

 
Predlagani dnevni red seje je: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 
2. Obravnava letnega poročila JP Komunale Novo mesto za leto 2014 
3. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020 
4. Predlog sklepov o sprejemu 2. dopolnitve načrta razpolaganja z zemljišči in s stavbami 

ter načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2015 in 2016 
5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
6. Predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
7. Predlog sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju dodatnega polovičnega v vzgojno-

varstveni družini Brulec v Žužemberku in dodatnega 12. oddelka vrtca  
8. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Žužemberk v šolskem letu 2015/2016 
9. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Prevole v šolskem letu 2015/2016 
10. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Žužemberk 
11. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
12. Predlog Sklepa o podelitvi  priznanj Občine Žužemberk za leto 2014 
13. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
14. Vprašanja in pobude 

 
Vabilu je priloženo gradivo.  
 
 
           ŽUPAN 
              Franc Škufca l.r. 
Vabljeni: 
- člani občinskega sveta 
- novinarji 
- urednik Suhokranjskih poti 
- direktor občinske uprave 
- svetovalec za družbene dejavnosti 
- koordinator za okolje, prostor in kmetijstvo 
- višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ 
- koordinator za komunalo, promet in okolje 
- zapisnikarica 
- Komunala Novo mesto d.o.o. 


