Številka: 900-38/2010-1
Žužemberk, 30.08.2010
Na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 11/00, 63/00 in
41/10)

sklicujem
30. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki bo 07.09.2010, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. potrditev Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk
3. imenovanje kandidata za člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije
4. seznanitev občinskega sveta s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine Žužemberk za leto
2010
5. obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010rebalans 2
6. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli
Žužemberk.
7. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli
Prevole.
8. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v
Občini Žužemberk
9. seznanitev občinskega sveta z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila
10. obravnava in prejem sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta indentifikacije investicijskega
programa (DIIP) in Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Žužemberk
11. obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
12. obravnava in potrditev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Zazidalnega načrta Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Gradivo je priloženo v pisni obliko oz. je na zgoščenkah, razen za 4. točko dnevnega reda, ker je bilo
posredovano vsem članom občinskega sveta in nadzornega odbora z dopisom župana, z dne 19.7.2010
in za 6., 7. in 8., ki je bilo posredovano s sklicem 29. seje.

ŽUPAN
Franc Škufca l.r.
Vabljeni:
člani občinskega sveta
predsednica nadzornega odbora
novinarji
urednik Suhokranjskih poti
predstavnik podjetja Struktura d.o.o.
predstavnik podjetja ACTUM d.o.o.
predstavnik podjetja ESPRI d.o.o.
direktor občinske uprave
svetovalka za finance
svetovalec za družbene dejavnosti
višja svetovalka
zapisnikarka
ga. Neža Vodušek, Ljubljana
koordinator

