
 

 

 
 
 
Številka: 032-0008/2013 
Datum: 17. 9. 2013 

 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠENTRUPERT 

 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št. 12/07 in 102/09) in 21. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št. 23/07 in 102/09) 

s k l i c u j e m 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Šentrupert, ki bo 
v sredo, 25. septembra 2013, ob 16. uri, 

v sejni sobi Občine Šentrupert, Šentrupert 33. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, z dne 27.06.2013 in 4. dopisne seje ter poročilo o 

realizaciji sklepov 
3. Seznanitev z zapisniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Šentrupert 
4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje 

Občine Šentrupert, prva obravnava 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert, prva obravnava 
7. Občinski program varnosti Občine Šentrupert 
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert v prvem polletju leta 2013 
9. Predlog za odprtje novih proračunskih postavk v okviru veljavnega proračuna Občine Šentrupert za 

leto 2013 
10. Sklep o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev 
11. Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Šentrupert 
12. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013 
13. Kandidatna lista članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenije za novo programsko obdobje 

2014-2020 
14. Poročilo župana o izvajanju projektov in drugih nalog 
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori nanje 
16. Razno 

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo! 
Župan Občine Šentrupert 

                   Rupert GOLE 

 

PRILOGA:  
Gradivo k posamezni točki je priloženo. 
Gradivo k 8. točki d.r. ste prejeli ob sklicu sej odborov in ni ponovno priloženo. 

VABLJENI: 
- člani občinskega sveta 
- nadzorni odbor  
- direktorica občinske uprave 
- strokovni delavci občinske uprave 
- mediji 


