Na podlagi 111. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Puconci (Ur. l. RS, št.
85/08-UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 2. redni seji, dne 27.11.2014
sprejel naslednji
PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE PUCONCI
ZA LETO 2015
1.
Z letnim programom dela se zagotavljajo pogoji za delovanje Občinskega sveta in
občine kot celote.
2.
Program zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občine in občinskih
zavodov in drugih proračunskih porabnikov, gospodarjenje z občinskim
premoženjem, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih aktov in odlokov ter drugo
aktualno problematiko.
3.
Uresničevanje sprejetega programa se bo izvajalo na rednih sejah občinskega sveta.
Občinski svet bo samo v upravičenih primerih, kjer bi lahko zaradi trajanja postopka
nastala škoda, sprejemal sklepe tudi na izredni ali korespondenčni seji.
4.
V letu 2015 se bo občinski svet predvidoma sestal na osmih rednih sejah in
slavnostni seji ob občinskem prazniku. Župan skliče občinsko sejo po rednem
postopku kadarkoli med letom, razen v avgustu, ko se redne seje ne skliče zaradi
letnih dopustov.
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob sedemnajsti uri in ob četrtkih.
5.
Na vse seje Občinskega sveta se skladno s Poslovnikom Občinskega sveta občine
Puconci uvrstijo naslednje točke dnevnega reda:
potrditev zapisnika predhodne seje Občinskega sveta,
vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta.
Poleg teh točk se po potrebi in na predlog pristojnih organov uvrstijo na dnevni red
sej še naslednje točke:
-

predlogi v zvezi s pridobivanjem in odtujevanjem nepremičnin
predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlogi za soglasja k statutom javnih zavodov in javnih podjetij
poročila o delu in zaključni račun posameznih izvajalcev javnih služb
predlogi sklepov o potrditvi investicijskih programov
predlogi sklepov o potrditvi programov opremljanja stavbnih zemljišč.

6.
V letu 2015 bo Občinski svet Občine Puconci predvidoma obravnaval naslednje
zadeve:
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OBDOBJE

PREDMET OBRAVNAVE
Predlog odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2015
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Soglasje k ceni storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
v Občini Puconci
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve na dopolnjen osnutek
Občinskega prostorskega načrta (OPN)
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2015

1. tromesečje

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Puconci
Program informiranja Občine Puconci za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2015
Letni program kulture za leto 2015

Letni program turizma za leto 2015
Letni program športa za leto 2015
Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za financiranje in sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za financiranje in sofinanciranje
programov in projektov na področju turizma v letu 2015
Javni razpis o razdelitvi proračunskih sredstev občine Puconci na
področju delovanja in aktivnosti društev, organizacij ter posameznikov
za leto 2015
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Javni razpis za podelitev denarnih nagrad študentom Občine Puconci v
letu 2015
Obravnava revizijskega poročila o notranjem poslovanju Občine Puconci
za leto 2013
Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Premoženjsko pravne zadeve
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2014
Premoženjska bilanca Občine Puconci na dan 31.12.2014
Razpisi s področja kmetijstva na podlagi novega pravilnika
Poslovno poročilo z zaključnim računom PIŠK Murska Sobota za 2014

2. tromesečje

Program oskrbe odvajanja in
padavinske vode za leto 2015

čiščenja

komunalne

odpadne

in

Poslovno poročilo za leto 2014 in finančni načrt za leto 2015 Osnovne
šole Občine Puconci
Poslovno poročilo za leto 2014 in finančni načrt Razvojnega zavoda
Občine Puconci
Poslovno poročilo za leto 2014 in finančni načrt za leto 2015 družbe JKP
Püngrad d.o.o
Letno poročilo o delovanju organa skupne občinske uprave
»Medobčinska inšpekcija in redarstvo« za leto 2014
Letno poročilo o izvajanju javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci za leto 2014
Premoženjsko pravne zadeve
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Puconci (1. in 2.
obravnava)

3. tromesečje

Sklep o določitvi ekonomske cene za program vrtca
Sistemizacija delovnih mest za zaposlene v vrtcu pri OŠ Puconci za
šolsko leto 2015/2016
Sistemizacija nadstandardnih storitev OŠ Puconci za šolsko leto
2015/2016
Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Puconci za leto 2015
Sklep o podelitvi priznanj in nagrade občine Puconci za leto 2015
Program prireditev ob 18. občinskem prazniku (stroškovnik, imenovanje
delegacij…)
Premoženjsko pravne zadeve

4. tromesečje

Predlog odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2016
Sklep o začasnem financiranju
Obravnava revizijskega poročila o notranjem poslovanju Občine Puconci
za leto 2014
Program dela Občinskega sveta Občine Puconci za leto 2016
Premoženjsko pravne zadeve
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7.
Skladno s potrebami občine lahko župan uvrsti na dnevni red posamezne seje tudi
druge točke dnevnega reda.
V primeru upravičenih razlogov lahko župan posameznih točk, predvidenih s tem
programom, ne uvrsti v dnevni red seje občinskega sveta oziroma jih predvidi za
kasnejši termin.

Številka: 032-0014/2014
Datum: 27.11.2014
Župan:
Ernest NEMEC

5

