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Štev.: 0320–0001/2016-1 
Datum: 09. 02. 2016 

 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin štev. 2/99, 7/00, 
10/04, 7/06 in 1/14 UPB1) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Solčava (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin štev. 7/99)  
 
 

s k l i c u j e m  
 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Solčava, ki bo  
 

v sredo 17. februarja 2016, ob 18.00 uri   
 

v sejni sobi Centra Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 
 

2. Obravnava ter potrditev zapisnika 9. redne seje z dne, 16. 12. 2015    
 

3. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini – PRVO BRANJE 

 
4. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske GJS oskrbe s 

pitno vodo v občini Solčava  za leto 2016  
 

5. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Solčava za leto 2016 
 

6. Obravnava in potrditev nove izhodiščne cene toplote in nova cena toplote za izvajanje GJS 
proizvodnje in dobave toplotne energije 
 

7. Obravnava in sprejem Letnega program športa za leto 2016 
 

8. Razno 
 

Lepo vas pozdravljam. 
 OBČINA SOLČAVA 

                 Županja Katarina Prelesnik 

 
 
VABLJENI:  

- občinski svetniki Občine Solčava, 
- predsednik NO Občine Solčava, 
- občinska uprava 
- mediji 
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PRILOGE: 

- k 2. točki: Zapisnik 9. redne seje   
- k 3. točki: osnutek odloka  
- k 4. točki: osnutek elaborata 
- k 5. točki: osnutek elaborata 
- k 6. točki: predlog nove cene 
- k 7. točki; osnutek letnega programa športa 


