
              
 

OBČINA MUTA  
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Župan 
Številka:03221-0005/2013-1 

Datum: 12.4.2013 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno 

besedilo) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – 

uradno prečiščeno besedilo) 

 

sklicujem 

19. redno sejo občinskega sveta Občine Muta, ki bo 

v četrtek, 25. aprila 2013 ob 18. uri,  

v sejni sobi Občine Muta 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 28.2.2013 

4. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 

5. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama 

6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje SE3 

– ob polju, Zg. Muta v občini Muta (skrajšani postopek) 

7. Sprejem osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Muta (prva 

obravnava) 

8. Sprejem predloga Sklepa o določitvi cen komunalnih storitev 

9. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanju stavbnih zemljišč v Občini Muta 

(skrajšani postopek) 

10. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v naselju SE3 – ob 

polju, Zg. Muta v Občini Muta (skrajšani postopek) 

11. Sprejem predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Muta za leto 2012 

12. Sprejem predhodne odločitve o uvedbi postopkov sprememb in dopolnitev prostorsko 

ureditvenih pogojev 

13. Sprejem predhodne odločitve o povečanju proračunskih sredstev za projektno 

dokumentacijo za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop   

14. Vprašanja in pobude članov 

 

Priloga: sejno gradivo 

 

                  

Občina Muta 

                                                                                             ŽUPAN 

                                                                                                         Boris KRALJ 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si


Vabljeni: 

- člani OS in podžupana 

- nadzorni odbor 

- predstavniki političnih strank 

- predstavnica ZUM d.o.o., ga. Andreja Kuzmanič 

- predstavnik JKP d.o.o. radlje, g. Erik Mravljak 

- predstavnik ZVKD 

- predstavniki občinske uprave 

- mediji 


