Številka: 9001-1/2021
Datum: 11.2.2021
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE
Sklic 16. 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
16. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,
ki bo v ponedeljek, 22.2.2021, ob 16. uri
v večnamenski dvorani na Gubčevi 10/a, Brežice
Predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 15. redne 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 imenovanju nadomestne članice in predsednika Odbora za kmetijstvo in razvoj
podeželja.
4.2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za vloge in pritožbe.
5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona
Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne
elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice, prva obravnava.
8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva
obravnava.
9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva
obravnava.
10. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava.
11. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.
12. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.

13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
14. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021.
15. Pobude in vprašanja.
16. Razno.

Ob epidemiji vas prosimo, da upoštevate navodila NIJZ ter da se seje udeležite le v kolikor ste
zdravi. Na seji bo potrebno upoštevati fizično razdaljo ter paziti na higieno rok in kašlja. V
zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske.

S spoštovanjem!

Ivan MOLAN,
župan
Občine Brežice

Vabljeni :
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- ACER Novo mesto, d.o.o., Igor Črnugelj, Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto,
- Savaprojekt d.d., Petra Žarn, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
- predstavniki javnih medijev.
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