
 

 

Datum: 27. 2. 2019 
Številka: 032- 0002/2019 
  
Zadeva:   SKLIC 
 

Skladno z določili 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Ur.l. RS št. 39/16) 
sklicujem  

3. sejo Občinskega sveta Občine Ig,  
ki bo potekala v sredo, 13.3.2019 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig. 

 
Dnevni red: 
 
  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
  2. Obravnava in potrditev  predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig/prvo branje -  
      priloga 1 
  3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za  
      opravljanje lokalne gospodarske javne službe  24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig /prvo  
      branje -  priloga 2 
  4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  
      prometu v Občini Ig/prvo branje - priloga 3 
  5. Obravnava in potrditev predloga sprememb Odloka o glasilu Občine  Ig/skrajšan postopek -  
       priloga 4  
  6. Obravnava in potrditev predloga cene  pomoči na domu za leto 2019 - priloga 5 
  7. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019 - priloga 6 
  8. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019 - priloga 7 
  9. Obravnava in potrditev predloga Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2019       
       - priloga 8 
10. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra - priloga 9 
11. Obravnava in potrditev predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih  
      cest in kolesarskih poti v Občini Ig /skrajšan postopek - priloga 10 
12. Obravnava in potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig/prvo branje -  
       priloga 11 
13. Obravnava in potrditev predloga za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto 2018 -   
      priloga 12 
14. Obravnava in potrditev  predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019 - priloga 13 
15. Pobude in vprašanja 
   
Lep pozdrav!               
 
    
                 Janez Cimperman  
                                    

                                                                                 ŽUPAN  
 
 
Vabljeni: 
-  člani občinskega sveta 
-  predsedniki vaških svetov 
-  Uredništvo Mostiščarja 
-  predstavnik Radia zeleni val  


