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Datum: 26.1.2010 
Številka: 01101/002/2010 
 
 
Zadeva:   SKLIC 
 

Sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig 
v petek, 12. februarja ob 18. uri v dvorani Centra Ig 

 
Dnevni red: 
  1.  Potrditev dnevnega reda 
  2.  Potrditev zapisnika 20. redne seje in zapisnika 8. dopisne seje - priloga 1 
  3.  Predstavitev in splošna razprava predloga proračuna Občine Ig za leto 2010 - priloga 2 
  4.  Obravnava(prvo branje) Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave   
      » Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig« - priloga 3 
  5.  Obravnava in potrditev predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo  
       petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a - priloga 4 
  6.  Obravnava in potrditev Sklepa o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe 
       zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali  
       odstranjevanja komunalnih odpadkov - priloga 5 
  7.  Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvajanju obvezne gospodarske javne službe  
       ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Ig - priloga 6 
  8.  Obravnava in potrditev sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks 
       v Občini Ig za leto 2010 - priloga 7 
  9.  Seznanitev s Poročilom o nadzoru financiranja društev - priloga 8 
10.  Seznanitev z Letnim poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2009  - priloga 9 
11.  Obravnava in potrditev socialno varstvenih storitev - priloga 10 
12.  Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o glasilu Mostiščar - priloga 11 
13.  Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah funkcionarjev - priloga 12 
14.  Obravnava in potrditev novega cenika oglasov v Mostiščarju in nadomestil za delo članov   
       uredniškega odbora - priloga 13 
15.  Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje v izdajateljski svet lokalnega časopisa  
       Mostiščar - priloga 14 
16.  Obravnava in potrditev predloga sklepa o potrditvi višine finančne pomoči za občana Rajka  
       Škulja, ob požaru stanovanjske hiše - priloga 15 
17.  Vprašanja in pobude svetnikov 
 
Lep pozdrav! 
   
                 
               Janez Cimperman  

  ŽUPAN  
 
 
 
Vabljeni: 
- Predstavnica NO  
- Uredništvo Mostiščarja 
- Predstavnica Radia Zeleni val 
- SVS 


