
 
 
Številka: 900-25/2019-1 
Žužemberk, 15. 5. 2019 
 
 
 
 
Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 79/18) 
 

s k l i c u j e m 
 

2. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v sredo, 22. 5. 2019, ob 17. uri, 

v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje odbora 
2. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2019 
3. Obravnava predloga sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček 

pri OŠ Žužemberk 
4. Obravnava predloga sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 

Prevole 
5. Obravnava predloga sklepa o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka v Vrtcu 

Sonček pri OŠ Žužemberk 
6. Obravnava predloga sklepa o izdanem soglasju za dodatne zaposlitve in podaljšanje 

zaposlitve v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk 
7. Obravnava predloga sklepa za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca in 

povečanje števila otrok v polovičnem oddelku vrtca pri OŠ Prevole 
8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske 

vzgoje v Občini Žužemberk 
9. Obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 

Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2019/2020 
10. Obravnava predloga sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 

Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2019/2020 
11. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini 

Žužemberk 
12. Obravnava predloga Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2019 
13. Obravnava Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2019 
14. Vprašanja in pobude 

 
 
Gradivo ste prejeli s sklicem seje občinskega sveta. 
 

 Predsednik: 
Rok Zupančič l.r. 
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