
 

 
 
Številka: 900-23/2016-1 
Žužemberk, 22. 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 

 
13. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk, 

ki bo 30. 6. 2016, ob 19. uri, 
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk. 

 
Predlagani dnevni red seje je: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
2. Predlog Letnega poročila JP Komunala Novo mesto, d.o.o. za leto 2015 
3. Predlog sklepov o sprejemu 7. dopolnitve načrta razpolaganja z zemljišči in s stavbami za 

leti 2015 in 2016 in sprejem Sklepa o oddaji poslovnega prostora v najem ter določitev 
višine najemnine 

4. Predlog Sklepa o odtujitvi nepremičnin, ukinitvi grajenega statusa javnega dobra, 
ustanovitvi stavbne pravice in ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona 
Klek – 1. obravnava 

6. Obravnava predloga Sklepa o izdanem soglasju stalnega 12. oddelka vrtca v vrtcu v 
Žužemberku 

7. Predlog Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja polovičnega oddelka v vzgojno-
varstveni družini VVD Brulec v Žužemberku za čas od 1.9.2016-31.8.2017 

8. Predlog Sklepa o izdanem soglasju dodatni delež zaposlitve strokovne delavke kot 
organizatorja prehrane in organizatorja higienskega režima 

9. Predlog Sklepa o izdanem soglasju k začasnem odprtju polovičnega oddelka v OŠ 
Prevole za čas od 1.9.2016-31.8.2017 

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 zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Žužemberk v šolskem letu 2016/2017 
13. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole 

v šolskem letu 2016/2017 

14. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2015 
15. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
16. Vprašanja in pobude 
 
Vabilu je priloženo gradivo.  
 
           ŽUPAN 
                Franc Škufca 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani občinskega sveta 
- novinarji 
- direktor občinske uprave 
- svetovalec za družbene dejavnosti 
- koordinator za komunalo, promet in okolje 
- zapisnikarica 


