
              
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:  03221-0004/2012 - 1 
Datum: 29.5.2012 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/07 – uradno prečiščeno 
besedilo,  15/10) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 
29/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/10) 
 

sklicujem 
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Muta, ki bo 

v četrtek, 21. junija 2012 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Muta 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Seznanitev z delovanjem zadruge LAS MDD 
4. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega 

družbenega plana Občine Radlje ob Dravi, za območje Občine Muta v letu 2009 
(skrajšani postopek) 

5. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 25.4.2012 
6. Poročilo o delu župana v času med dvema sejama 
7. Mandatne zadeve  

a) Imenovanje predsednika Odbora za kmetijstvo 
b) Imenovanje novega člana Odbora za negospodarstvo 

8. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
(druga obravnava) in Sklepa o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej 

9. Sprejem osnutka Odloka o občinskih javnih cestah v Občini Muta (prva obravnava) 
10. Sprejem osnutka Odloka o zimski službi v Občini Muta (prva obravnava) 
11. Sprejem predloga uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Muta (skrajšani 

postopek) 
12. Sprejem predloga uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine 

Muta (skrajšani postopek) 
13. Sprejem predloga uradnega prečiščenega besedila Odloka o dodeljevanju socialno 

varstvenih pomoči  v Občini Muta (skrajšani postopek) 
14. Sprejem predloga soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k programu Vrtca pri OŠ 

Muta za šolsko leto 2012/2013 
15. Sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Muta v 

letu 2012 
16. Obravnava (ponovna) predloga o prenosu stavbe in zemljišča nekdanje ZP Podvelka v 

last Občine Podvelka 
17. Seznanitev s projektom »Občina po meri invalidov« 
18. Vprašanja in pobude članov 

 
Priloga: sejno gradivo 
                                                                                                              ŽUPAN 
                                                                                                         Boris KRALJ 
 
 



 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani OS in podžupana 
- predsednik in upraviteljica LAS MDD 
- predstavnik ZUM d.o.o. 
- nadzorni odbor 
- predstavniki političnih strank 
- predstavniki občinske uprave 
- mediji 

 

 

 

 


