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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

3. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 28.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/18) je župan Občine
Črnomelj sprejel odločitev, da se
IZVEDE
3. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za
uporabo infrastrukture v občini Črnomelj.
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je po e-pošti posredovano gradivo s
predlogom sklepa in postavljenim vprašanjem.
Prosimo vas, da nam najpozneje do SREDE, 23. oktobra 2019, do 12. ure, vrnete izpolnjeno
glasovnico, in sicer po e-pošti na e-naslov: obcina.crnomelj@siol.net ali osebno v sprejemno pisarno
občine Črnomelj. Upoštevani bodo glasovi, ki bodo oddani do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Občinski svet občine Črnomelj je na 9. redni seji OS sprejel Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju
cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj, št. 354141/2019-3. Naslednji dan so na JP Komunala Črnomelj d.o.o. pri oblikovanju novega cenika opazili
napake v sprejetem sklepu, kar je obrazloženo v dopisu direktorja JP Komunala Črnomelj d.o.o., ki
vam ga prilagamo.
Glede na navedeno je župan na podlagi 31. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14
in 66/16) zadržal objavo in izvajanje odločitve občinskega sveta. Občinskemu svetu občine Črnomelj
predlaga, da o zadevi ponovno odloči, in sicer na 3. dopisni seji OS.
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno
zadevo zaradi objave sklepa v Uradnem listu RS in začetka uporabe sklepa, to je od 1.11. 2019 naprej,
v tem času pa ni načrtovanega sklica redne seje OS.
Župan
Andrej Kavšek, l.r.
Dostaviti:

članom OS po e-pošti

v zadevo

