Številka: 013-5/2020-1
Žužemberk, 25. 2. 2020

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 79/2018)

sklicujem
7. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki bo v četrtek, 5. 3. 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk.
Predlagani dnevni red seje je:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 6. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk in
Zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predstavitev projekta Pustolovski park, ki so ga izdelali učenci Osnovne šole
Žužemberk v okviru programa ZUIP in se z njim uvrstili na državno tekmovanje
3. Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020
4. Poročilo o dosedanjih aktivnostih pri izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Žužemberk (SD OPN 2)
5. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim nepremičnim
premoženjem za leto 2020 – tretja dopolnitev
6. Predlog sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra in sklepov o odtujitvi in pridobitvi
nepremičnin
7. Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2020
8. Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2020
9. Predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2020
10. Predlog Sklepa o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti
na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk
12. Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika
občinskega glasila Občine Žužemberk
13. Poročilo o delu Skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2019
14. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
15. Vprašanja in pobude
Gradivo je priloženo.
ŽUPAN
Jože Papež l.r.

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- predsednica nadzornega odbora
- novinarji
- urednica Suhokranjskih poti
- direktor OU
- svetovalec za družbene dejavnosti
- višji svetovalec za okolje in prostor
- Dušan Granda, Topos d.o.o.
- Komunalo Novo mesto d.o.o.
- Skupna občinska uprava - MIR
- zapisnikarica

