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Datum:
Naš znak:

14.09. 2011
03201-0010/2010-2011

Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11) in v skladu s
19. in 24. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11)

SKLICUJEM
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornji Grad,
ki bo v četrtek, 22. septembra 2011 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
01. Ugotovitev sklepčnosti
02. Pregled in potrditev dnevnega reda
03. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS z dne 21. julija 2011, pregled in potrditev
zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 28.07.2011, pregled in potrditev zapisnika 2.
korespondenčne seje z dne 18.08.2011
04. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Gornji Grad – II. obravnava
- predlaga župan
- poroča Čretnik Tomaž, predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti
05. Odlok o 1. Spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2011
- predlaga župan
- poroča župan in sodelavka občinske uprave Zakrajšek Zvonka
06. Sklep o razrešitvi člana Štaba Civilne zaščite Občine Gornji Grad ter obravnava in potrditev
sklepa o imenovanju novega člana v Štab Civilne zaščite Občine Gornji Grad
- predlaga župan
- poroča Rup Franc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja

07. Sklep o imenovanju poslanca v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje za
mandatno obdobje 2011-2015
- predlaga župan
- poroča Rup Franc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja
08. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta
09. Razno

Člani občinskega sveta lahko amandmaje vlagajo v skladu z določili 77., 81. in 82. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Celotno gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani občine
http://www.gornji-grad.si/default.php?id=22
Prosimo, da svetniki iz navedene spletne strani kopirate gradivo za sejo na svoj notesnik.
Predsednike odborov in komisij prosimo, da glede na predlagan dnevni red sporočite,
katere točke želite predhodno obravnavati na sejah odborov in komisij.

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave, Rihter Jožica, Zakrajšek Zvonka in Gutman Tina
V vednost vabilo:
- Nadzorni odbor Občine Gornji Grad (Mavrič Polona, Slatinšek Ana in Gajić David)
- Nadzorni svet Komunale (Bastl Franc, Purnat Boris in Vodušek Irena)
V vednost vabilo:
- Savinjske novice, Naš čas, Novi tednik in Radio Celje, Radio Slovenija, TV Celje, Dnevnik, VTV Velenje, Delo

Župan:
Stanko OGRADI, l.r.

