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Številka: 900-141 /2016-2
Datum: 13.12.2016
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

SKLIC 17. 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), 8. 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
17. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v TOREK, 20. decembra 2016, ob 16. uri
v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41, Črnomelj
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Investicijski program »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj« in poročilo
strokovne komisije o prispeli prijavi za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita
energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj« za izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije.
4. Izstop Občine Črnomelj iz Združenja občin Slovenije.
5. Predlog za izdajo Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2017.
6. Predlog za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2018.
7. Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2017.
8. Informacija in poročilo strokovne komisije o prispelih prijavah ter ocenitev prijav za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – dispanzer za
ženske.
9. Obravnava predlogov in odločanje o predlogih žirij za podelitve priznanj, nazivov in graj Občine
Črnomelj.
10. Premoženjsko pravne zadeve.
11. Kadrovske zadeve.
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
13. Vprašanja in pobude članov sveta.



Pod točko 12 bo podana ustna informacija o trenutnem stanju na področju migrantskega vprašanja na
našem območju (prilagamo vam Izbrani zapis seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in
enake možnosti pri Državnem zboru RS z dne 7.12.2016).
V prilogi gradiva vam pošiljamo Informacijo o prispeli prijavi za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v občini
Črnomelj (priloga I.).

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

Vabljeni:






g. Domen Zorko, direktor ZEL-En, d.o.o. (k točki 3)
g. Andrej Matkovič, Nadzorni odbor občine Črnomelj
Predstavniki medijev
Predstavniki političnih strank v Občinskem svetu občine Črnomelj
Občinska uprava občine Črnomelj

Obveščeni:
 Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

