Številka: 9001-10/2019
Datum:
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE
Sklic 9. seje Občinskega sveta
Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 22., 23., 27. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),
SKLICUJEM
9. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,
ki bo v ponedeljek, 11. novembra 2019, ob 16.00 uri
v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice
Predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in zapisnik 2.
dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Kadrovske in mandatne zadeve:
4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Globoko.
4.2 Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o.
4.3 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo.
4.4 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo.
4.5 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Sveta zavoda Osnovna
šola Cerklje ob Krki.
4.6 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki.
5. Razprava o uporabnem dovoljenju za jezovno zgradbo HE Brežice in zagotavljanje
poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice.
6. Novelacija investicijske dokumentacije projekta »Celovita energetska prenova javnih
objektov v lasti Občine Brežice«.
7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brežice – druga
obravnava.
8. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Brežice; druga obravnava.
9. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice; druga obravnava.
10. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice; druga obravnava.
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice –
prva obravnava.

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu za območje občine Brežice (SD OPN 3); prva obravnava.
13. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2020.
14. Pobude in vprašanja.
15. Razno.
Gradivo k 4. točki dnevnega reda boste prejeli naknadno, po obravnavi na seji Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
S spoštovanjem !
Ivan MOLAN,
župan
Občine Brežice
Vabljeni :
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Globoko,
- Aleksander Dolenc, RADIX, d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 37/b, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Simon Zajc, minister, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor , Direktorat za okolje, mag. Tanja Bolte, generalna direktorica,
Dunajska cesta 47, Ljubljana,
- INFRA d.o.o., Vojko Sotošek, direktor, Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem,
- HESS d.o.o., Bogdan Barbič, direktor, Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice,
- predstavniki javnih medijev.
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