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SKLIC 19. 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
19. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 30. marca 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 18. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Sprejem Celostne prometne strategije občine Črnomelj.
4. Vloga za sofinanciranje projekta Multikulturni in športni center Bela krajina.
5. Poročilo o poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2016.
6. Poročilo o poslovanju Knjižnice Črnomelj za leto 2016.
7. Poročilo o poslovanju Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2016.
8. Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2016.
9. Obravnava in izdaja soglasja k Planu poslovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina za
leto 2017.
10. Predlog za izdajo Zaključnega računa proračuna občine Črnomelj za leto 2016.
11. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj.
12. Predlog Sklepa o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti
občine Črnomelj za leto 2017.
13. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo
kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj.
14. Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in
Bele krajine.
15. Poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2016.
16. Premoženjsko pravne zadeve.
17. Kadrovske zadeve.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
19. Vprašanja in pobude članov sveta.
Pojasnilo glede predloga za predvideno spremembo dnevnega reda (točka 14):
Glede na to, da je direktor družbe Cerod, d.o.o vabljen tudi na seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, Občinskega sveta Občine Semič in Občinskega sveta Občine Metlika, ki so prav tako sklicane 30.3.2017,
so s strani družbe zaprosili, da bi točko »Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko
obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine«, ki je predvidena na dnevnem redu kot 14, obravnavali takoj po
prihodu direktorja na sejo OS, v kolikor bo to potrebno.

Pod točko 18 bo podana ustna informacija o trenutnem stanju na področju migrantskega vprašanja na
našem območju.
V prilogi gradiva vam v vednost pošiljamo:
 Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Črnomelj v letu 2016 (priloga št. I)
 Program nadzora Nadzornega odbora občine Črnomelj za leto 2017 (priloga št. II)
 Odgovor Ministrstva za kulturo glede pobude člana občinskega sveta glede ureditve komentiranja na
spletu ( priloga št. III)
 Odgovor Vlade RS na poziv Občinskega sveta občine Črnomelj v zvezi s pristojnostjo občine glede
migrantske politike (priloga št. IV)
 Odgovor Ministrstva za javno upravo glede predloga Občinskega sveta občine Črnomelj glede zakonske
ureditve v primeru sprememb stalnega bivališča člana občinskega sveta (priloga št. V)
 Regijsko poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o odzivnosti v program SVIT za leto 2016
(priloga št. VI)

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.
Vabljeni:
 g. Aljoša Žerjal, HarphaSea, d.o.o. Koper ( k točki 3)
 g. Milan Šajnovič, Društvo Kohezija (k točki 4)
 ga. Andreja Brancelj Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika (k točki 5)
 ga. Anja Panjan Trgovčić, Knjižnica Črnomelj (k točki 6)
 ga. Nada Žagar, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (k točki 7)
 g. Peter Črnič, Razvojno informacijski center Bela krajina (k točkama 8 in 9)
 g. Albin Kregar, Cerod d.o.o. (k točki 14)
 ga. Eva Čemas, Zdravstveni dom Črnomelj (k točki 15)
 Predstavniki medijev
 Predstavniki političnih strank v Občinskem svetu občine Črnomelj
 Občinska uprava občine Črnomelj
Obveščeni:
 Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

