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Zadeva:

SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 – odl. US,
76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010- Odl. US in 40/2012-ZUJF), 18. člena Statuta občine Črnomelj
(Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013)
SKLICUJEM
21. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 6. julija 2017, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Informacija Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju občine Črnomelj v
letu 2016.
4. Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj v letu 2016.
5. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2016.
6. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v
občini Črnomelj.
7. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj.
8. Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila – informacija o zavzetih stališčih do
pripomb z javne razgrnitve.
9. Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017.
10. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku.
11. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu
2016.
12. Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj.
13. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2017.
14. Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje.
15. Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2017, na podlagi
razpisa.
16. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka na območju občine
Črnomelj.
17. Vrnitev koncesije zobozdravstvene dejavnosti Davorke Pavičić, dr. dent. med. v Zdravstveni dom
Črnomelj.
18. Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021.

19. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2017 v občini Črnomelj.
20. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Črnomelj.
21. Informacija o poimenovanju prostora/trga med glasbeno šolo in cerkvijo sv. Petra v mestnem
jedru Črnomlja v »Trg sv. Petra«.
22. Premoženjsko pravne zadeve.
23. Kadrovske zadeve.
24. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
25. Vprašanja in pobude članov sveta.



Članom občinskega sveta je pri točki 23: »Kadrovske zadeve« priložen tudi program razvoja zavoda
Zdravstveni dom Črnomelj kandidatke za direktorico javnega zavoda.



V prilogah gradiva vam v vednost pošiljamo:
 Dopolnitev poročila o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 z izkazom prihodkov in
odhodkov za leto 2016 Lekarne Črnomelj (priloga št. I)
 Dopolnitev poročila o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 s problematiko javnega
zavoda (priloga št. II)
 Dopolnitev poročila o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2016 s problematiko javnega zavoda
(priloga št. III)
 Odgovor sveta Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj glede izplačila dela plače direktorici za
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (priloga št. IV)
 Dopis Pošte Slovenije glede ukinitve pogodbene pošte 8332 Gradac (priloga št. V) in Protestno pismo
Občine Črnomelj glede ukinitve pošte 8332 Gradac (priloga št. VI)

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Vabljeni:
 Boris Korasa, Policijska postaja Črnomelj (k točki 3)
 Jože Vrščaj in Anton Banovec, Gasilska zveza Črnomelj (k točki 5)
 predstavniki Eurocon d.o.o. in Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (k točki 6)
 Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (k točki 7)
 Predstavniki Acer Novo mesto d.o.o. (k točki 8)
 Peter Črnič in Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina (k točki 11)
 Samo Kavčič, JP Komunala Črnomelj d.o.o. (k točki 12)
 Predstavniki medijev
 Predstavniki političnih strank v Občinskem svetu občine Črnomelj
 Občinska uprava občine Črnomelj
Obveščeni:
 Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

