
 

 
 
Številka: 900-24/2019-1 
Žužemberk, 15. 5. 2019 
 
 
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 
79/2018) 
 
 

s k l i c u j e m 
 

4. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki bo v četrtek, 23. 5. 2019, ob 19. uri, 

v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk. 
 
 
Predlagani dnevni red seje je: 
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk 
2. Predlog Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. z revizorjevim mnenjem za 

leto 2018 
3. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza 
komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk 

4. Predlog Sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Žužemberk 

5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (druga obravnava) 
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 
7. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019 
8. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček pri OŠ 

Žužemberk 
9. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
10. Predlog Sklepa o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka v Vrtcu Sonček pri OŠ 

Žužemberk 
11. Predlog Sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve in podaljšanje zaposlitve v Vrtcu 

Sonček pri OŠ Žužemberk 
12. Predlog Sklepa za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca in povečanje 

števila otrok v polovičnem oddelku vrtca pri OŠ Prevole 
13. Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v 

Občini Žužemberk 
14. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Žužemberk v šolskem letu 2019/2020 
15. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Prevole v šolskem letu 2019/2020 
16. Predlog Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk 
17. Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2019 
18. Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2019 
19. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk v Svet zavoda 

Zdravstveni dom Novo mesto 
20. Predlog Sklepa o imenovanju novega člana v Svetu Osnovne šole Žužemberk 



 
 
 
 

21. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2018 
22. Predlog sklepov o sprejemu 1. dopolnitve letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim 

nepremičnim premoženjem za leto 2019 
23. Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, sklepov o ukinitvi grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena ter ustanovitvi stavbne pravice 
24. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
25. Vprašanja in pobude 

 
 
Gradivo je priloženo. 
 ŽUPAN 

Jože Papež l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani občinskega sveta 
- nadzorni odbor 
- novinarji 
- urednik Suhokranjskih poti 
- višji svetovalec za finance 
- svetovalec za družbene dejavnosti 
- višji svetovalec za okolje in prostor 
- koordinator za komunalo 
- zapisnikarica 
- predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o. 


