Številka: 013-6/2020-11
Žužemberk, 17. 3. 2021
Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 79/18)

sklicujem
11. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki bo v četrtek, 25. 3. 2021, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk.

Predlagani dnevni red seje je:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predčasno prenehanje mandata predsednice in članice Nadzornega odbora Občine
Žužemberk zaradi odstopa
3. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Žužemberk
4. Imenovanje članov Občine Žužemberk v Svet Osnovne šole Prevole
5. Imenovanje predstavnika v Svet območne izpostave JSKD
6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Žužemberk
7. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021 - predlog
8. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2020
9. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z zemljišči in stavbami za leto 2021 in 2022 –
prva dopolnitev
10. Odtujitev in pridobitev nepremičnin ter ukinitev statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
11. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
12. Letni program dejavnosti javne gasilske službe v letu 2021
13. Letni program za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2021
14. Letni program športa v Občini Žužemberk za leto 2021
15. Seznanitev in soglasje za finančni in kadrovski načrt ter program dela za Osnovno šolo
Prevole za leto 2021

16. Seznanitev in soglasje za finančni in kadrovski načrt ter program dela za Osnovno šolo
Žužemberk za leto 2021
17. Soglasje k delovni uspešnosti za ravnatelja OŠ Prevole
18. Soglasje k delovni uspešnosti za ravnateljici OŠ Žužemberk
19. Poročilo Nadzornega odbora
20. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
21. Vprašanja in pobude
Gradivo je priloženo.
ŽUPAN
Jože Papež
Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- nadzorni odbor
- novinarji
- urednica Suhokranjskih poti
- direktor OU
- višji svetovalec za finance in gospodarstvo
- višja svetovalka za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ
- svetovalec za družbene dejavnosti
- koordinatorka za kmetijstvo in prostor
- koordinator za komunalo, promet in okolje
- zapisnikarica

