OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 29. redni seji, dne 24. 7. 2018 sprejel
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 12. 6. 2018
v sejni sobi Občine Črnomelj, s pričetkom ob 18. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.
Na seji je bilo prisotnih 22 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Opravičeno odsotna sta bila Boris Grabrijan in Tončka Jankovič.
Seji so prisostvovali: Jože Weiss, poveljnik Štaba CZ občine Črnomelj, Boris Kambič, predsednik GZ
Črnomelj, Jože Vrščaj, poveljnik GZ Črnomelj, Boštjan Majerle, poveljnik Gasilske regije Bela krajina,
Janja Brulc, vodja Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Novo mesto, Borut Kolenc, vodja
Regijskega centra za obveščanje Novo mesto, predstavniki medijev in občinska uprava.
Po uvodnem pozdravu in utemeljitvi sklica 2. izredne seje OS je županja odprla razpravo k predlogu
dnevnega reda seje.
Razprave ni bilo, zato je predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Informacija o posledicah neurja s točo, ki je prizadelo občino Črnomelj v petek, 8. junija 2018.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
INFORMACIJA O POSLEDICAH NEURJA S TOČO, KI JE PRIZADELO OBČINO ČRNOMELJ V PETEK, 8.
JUNIJA 2018
Člani sveta so na mizo prejeli gradivo »Informacija o posledicah neurja s točo, ki je prizadelo občino
Črnomelj v petek, 8. junija 2018«.
Županja: Na podlagi podatkov iz terena in opravljenih ogledov je izdelana ocena škode, ki presega
18,5 mio EUR (stanovanjski objekti 6.100.000 EUR, gospodarski objekti 3.900.000 EUR, industrijski
objekti 6.500.000 EUR, javni zavodi 1.230.000 EUR, občina Črnomelj – Kolodvorska cesta 34 15.500
EUR, kulturna dediščina 100.000 EUR, kmetijski posevki in trajni nasadi 328.000 EUR). Podatki še
prihajajo, zato ocena stroškov še ni dokončna. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
bila že posredovana vloga za dodelitev interventnih sredstev za sanacijo škode na objektih: OŠ Loka
in Vrtec Otona Župančiča Črnomelj – enota Čardak. Na OŠ, ki je že tako dotrajana, nima smisla vlagati
v sanacijo. Polegtega imamo že vso potrebno dokumentacijo za rušitev in nadomestno gradnjo. V
gradivu so navedeni ukrepi, ki so bili že izvedeni in aktivnosti, ki sledijo. Z rebalansom proračuna
občine Črnomelj za leto 2018 in drugimi viri financiranja bo potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo
škode.

Jože Weiss, poveljnik Štaba CZ občine Črnomelj: V petek 8. 6. 2018 okoli 16:00 ure je dobršen del
občine Črnomelj prizadelo neurje s točo. Najbolj prizadete dele občine, je prizadela toča z ledenimi
zrni velikosti tudi do 12 cm. Toča, ki je padala približno 15 minut je prizadela 24 naselij v Občini
Črnomelj ter del mesta Črnomelj, povzročila je ogromno škodo na strehah vseh objektov, ki se
nahajajo na območju, ki so ga zajele padavine. Poleg objektov, so bila poškodovana tudi vsa vozila, ki
so se nahajala na prostem ter trajni nasadi in poljščine. Pas, ki ga je prizadelo neurje s točo je bil dolg
cca 10 km in širok do cca 3 km. Gasilske enote so prejele prve pozive za interveniranje po nesreči ob
16:14 uri. Takoj po prejetju prvih informacij iz ReCO Novo mesto, o poškodovanih več kot 400
objektih v občini sva bila obveščena poveljnik Civilne zaščite Občine Črnomelj in poveljnik Gasilske
zveze Črnomelj, ki je zahteval takojšnje alarmiranje vseh gasilskih enot iz Gasilske zveze Črnomelj ter
pomoč iz sosednjih gasilskih zvez - GZ Metlika in GZ Semič. Ker je neurje prizadelo tudi del Občine
Semič, se enote iz GZ Semič niso mogle odzvati klicu na pomoč, saj so odpravljale posledice na
svojem območju. O dogodkih je bil obveščen tudi regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina. Glede
na veliko število prizadetih objektov in velike potrebe po foliji, ki je s svojimi zalogami ni bilo moč
pokriti, je bilo poslano zaprosilo na URSZR izpostava Novo mesto, po pomoči s folijo. O razmerah na
terenu je bil telefonsko obveščen tudi poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko regijo. V razgovoru je
potrdil, da je že seznanjen o razmerah na terenu in da je o dogodku že govoril tudi s poveljnikom
Civilne zaščite Republike Slovenije, ki mu je zagotovil, da bo izdana odredba o nudenju pomoči. V
petek je sodelovalo 350 gasilcev iz domače GZ in GZ Metlika. Glede na obseg neurja, prizadetost
objektov in razpoložljivih sredstev in moštva, se so opravljala le nujna dela s ciljem preprečevanja
oziroma zmanjševanja posledic padavin, ki so sledila v nadaljevanju dneva. Prioritetno se so
obravnavali javni objekti: Zdravstveni dom Črnomelj, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj – enota
Čardak, ter enota Loka in Osnovna šola Loka. V nadaljevanju pa tudi industrijski objekti in
stanovanjski objekti. Delo enotam na terenu je oteževal še dež, saj sta prvemu valu s točo tokom
popoldneva in noči sledila še dva naliva dežja. Do sedaj je bilo opravljenih 16.648 ur prostovoljnega
dela, nabavljenih 30 ton pokrivne folije, kar predstavlja 18 hektarjev ali 180.000 m, 648 kg žebljev, 20
kubičnih metrov lesa, 11.114 litrov goriva. Izdano je bilo 2.194 obrokov hrane in 27.071 plastenk s
pitno vodo. Stroški intervencije so ocenjeni na 330.000 EUR.
Boštjan Majerle, poveljnik Gasilske regije Bela krajina: Na terenu je prvi dan – v petek, 8.6.2018
sodelovalo 350 gasilcev iz Gasilske zveze Črnomelj in Gasilske zveze Metlika. Pod težkimi pogoji dela
zaradi noči, premočenih oblačil, nevarnemu delu na spolzkih streh, so gasilci z delom vztrajali do
polnoči, oziroma 1:30 ure naslednji dan. Zaščitenih je bilo cca 100 objektov. Po prejetem zagotovilu o
izdaji odredbe o nudenju pomoči, je bil vzpostavljen kontakt s poveljnikom Gasilke zveze Slovenije in
podana zahteva po pomoči s strani gasilcev iz ostalih gasilskih regij v Sloveniji. V soboto 9. 6. 2018 je
bila dodatna pomoč gasilcev iz regije Ljubljana III., Dolenjske regije in Posavske regije ter gasilci iz
Vatrogasne zajednice Karlovačke županije. Na teren je prišlo 433 gasilcev. Prioriteta je bila izvajanje
zaščite predvsem stanovanjskih objektov s PVC folijo. Večina aktivnosti se je izvajalo na najbolj
prizadetih območjih in javnih objektih visokega pomena. Zaščitenih je bilo 299 objektov. V nedeljo,
10.6.2018 so nam na pomoč priskočili gasilci iz regije Ljubljana I, Ljubljana II, Ljubljana III., Savinjsko –
Šaleška, Notranjska, Zasavska, Celjska, Dolenske in Belokranjske regije ter gasilci iz Vatrogasne
zajednice Karlovačke županije. Na teren je prišlo 1053 gasilcev. Poleg stanovanjskih objektov se je
pristopilo k zaščiti tudi gospodarskih, ostalih pomožnih objektov ter še ostalih gospodarskih
objektov, ki še niso bili ustrezno zaščiteni. Zaščitenih je bilo 433. V ponedeljek, 11.6.2018 so bili
dopoldan na terenu samo gasilci iz GZ Črnomelj, v popoldanskih urah pa gasilci iz GZ Metlika, GZ
Semič in gasilci iz OGP Dolenjske Toplice in OGP Žužemberk, skupaj je bilo prisotnih 202 gasilcev.
Izvajali se so še zaščitni ukrepi kot v nedeljo. Zaščitenih je bilo 86 objektov. V torek, 12.6.2018 je
dodatna pomoč prišla iz gasilskih regij: Koroške, Podravska, Posavska, ter OGP Dolenjske Toplice in
GZ Črnomelj.
Jože Vrščaj, poveljnik GZ Črnomelj: Intervencijo izvajamo že peti dan. V intervenciji je do sedaj
sodelovalo 1996 gasilcev. Kljub zelo, zelo nevarnemu delu na strehi, je prišlo le do štirih lahkih

telesnih poškodb (manjše ureznine, odrgnine). Odziv gasilcev iz Slovenije je bil zelo dober, gasilske
enote so prihajale na sprejemno mesto, ki je bilo na platoju bivše tovarne Belsad. V štabu je bilo
potrebno organizirati delo za prej navedeno število gasilcev v petih dneh in mislim, da nam je to tudi
uspelo. V začetku intervencije so bile prioritete javni zavodi (zdravstveni dom, šole , vrtci, dom
starejših občanov, idr.), sledili so objekti posebnega pomena (kulturna dediščina), stanovanjski
objekti in gospodarski objekti. Obstajajo verižne reakcije na intervencijo, suho seno je sedaj mokro
in se v skednjih in ostalih gospodarskih objektih pregreva, obstaja možnost samovžiga. Gasilci so
izvajali tudi intervencije, da so preprečevali požare, kupe sena, bale so razmetali in tako preprečili, da
bi prišlo do požara. Štab je opozorilo o možnostih samovžiga posredoval v javnost. Tudi vsem
gasilcem v sektorju Črnomelj in Dragatuš je bilo obvestilo poslano na pozivnike, z namenom, da so na
možnost samovžiga pozorni in da o tem obvestijo tudi druge krajane. Za intervencije je bila potrebna
posebna oprema, gasilske enote so prišle ustrezno opremljene, zato tudi lahko posledično govorimo
le o manjših poškodbah. Da je oprema pomembna, se je potrebno zavedati tudi pri sprejemanjih
proračunov občin, kjer je potrebno zagotoviti ustrezne finančna sredstva. Za enkrat so sredstva
zagotovljena, si pa gasilci želimo še boljšo tehniko in opremo, da bi tako lažje kakšne zadeve izvajali,
kajti nikoli ne vemo kaj se nam lahko zgodi in na kaj vse moramo biti pripravljeni. Upam, da ste z
delom nas gasilcev na terenu zadovoljni. Informacije s strani občanov so vzpodbudne. Seveda vsi niso
mogli biti prvi na vrsti prvi, mogoče je bilo pri nekaterih nekaj slabe volje zaradi tega. Še danes so
mogoče določeni gospodarski objekti, ki niso prekriti z zaščitno folijo. V prihodnjih dneh lahko pride
do težav, če pride do neurja, močnega vetra, ki lahko folije odtrga in jih odstrani s streh objektov. S
štaba je bilo zato v javnost posredovano obvestilo, da ljudje poskušajo čim prej sanirati stanje. Upa,
da bodo ljudje z medsosedsko pomočjo in ostalimi pristopili k sanaciji svojih stavb.
Janja Brulc, vodja Uprave RS za zaščito in reševanje izpostava Novo mesto: Na naši izpostavi se ob
vsaki naravni nesreči prične nenormalno delo v centru za obveščanje. Če dnevno beležimo cca 20
klicev na eno izmeno, je bilo v petek teh klicev od 16.30 do 24.00 850. Center za obveščanje deluje
24 ur, pri vsaki izmeni sta dva operaterja. Ko pride do naravne nesreče je potrebno odreagirati zelo
hitro, potrebno je okrepiti izmeno. Na tem mestu mora pohvaliti svoje sodelavce, ki so se zelo hitro
odzvali, čeprav še niso bili klicani. Vloga izpostave v primeru naravne nesreče je, da poskušamo
občini pomagati z materialni sredstvi, ki jih imamo v regijskem skladišču. Regijsko skladišče je na
Otovcu. S sodelavcem sva šla v petek, takoj po klicu poveljnika na Otovec, kjer sva izdala materialna
sredstva (folija, protipoplavne vreče) in naslednji dan zagotovila še prevoz materiala iz Ljubljane.
Naše delo se je v tem trenutku za soboto in nedeljo končalo. Danes smo s pomočjo Občine Črnomelj
in Občine Semič za Vlado RS pripravili poročilo o grobi oceni škode po neurju. Le-ta naj bi bila podlaga
za izdajo sklepa o ocenjevanju škode. Glavna naloga uprave po sprejemu sklepa še sledi.
Borut Kolenc, vodja Regijskega centra za obveščanje Novo mesto: V petek, 8.6.2018, od 16.30 naprej
so klice sprejemali trije operaterji. V petek, 8.6.2018 je bilo teh klicev 850, v soboto 9.6.2018 521 in v
nedeljo 286 klicev. Maksimalno število klicev v eni uri je bilo 168. Za primerjavo - v sredo 6.6. in
četrtek 7.6.2018 je bilo 115 klicev. V takšnih razsežnostih je zelo pomembno, da se čim prej formira
štab CZ, ki koordinira delo na ožjem območju, center samo sprejema klice in oddaja podatke naprej.
Delo je dobro potekalo.
V razpravi so sodelovali:
Samer Khalil: Velika pohvala civilni zaščiti in gasilcem, tudi sosedom, znancem, ki so priskočiti na
pomoč. Že drugič v 13 letih je neurje s točo poškodovalo njegovo premoženje. V Sloveniji imamo
Agencijo RS za okolje, ki dela takšne in drugačne napovedi. V petek, 8.6.2018 so mediji ves dan
govorili o ustvarjanju »mega celice«, ni bilo pa slišati nobenega opozorila. Tudi predhodni
razpravljavci so povedali, da so šele po 16. uri prejeli prvi klic kaj se dogaja na terenu. Od agencije se
mu ne zdi pošteno, da ni izdala alarma, da se na našem območju pripravlja nekaj tako strašno
hudega. Zakaj se to ni zgodilo, prosi za komentar navzočih vabljenih. Če bi bilo takšno obvestilo

izdano, bi ljudje lahko bistveno prej odreagirali, tudi kakšen avto bi bil manj razbit. Srečo imamo, da
ni bilo poškodovanih ljudi. Glede na izkušnje izpred 13 let sprašuje kakšna je možnost državne
pomoči. Hkrati bi vse tiste, ki delajo na socialnem področju pozval, da čim bolj pristopijo k zadevi, da
se ustanovi skupina za dodelitev pomoči, da bi bile zadeve na enem mestu in pod kontrolo.
Županja: Sredstva se zbirajo na več računih, eden izmed njih je odprt tudi pri GZ Črnomelj. Bilo je
namreč kar nekaj klicev, da želijo sredstva nakazat gasilcem, seveda tudi za pomoč ostalim. Da ne bi
prihajalo do podvajanj in zlorabljanj sredstev, je bila imenovana komisija, ki je sestavljena iz
predstavnikov CZ občine Črnomelj, Občine Črnomelj, Rdečega križa OZ Črnomelj, Župnijske Karitas
Črnomelj in CSD Črnomelj. Opravljen bo tudi ogled na terenu. Občani lahko na telefonsko število OU
ali na e-pošto sporočijo potrebo po pomoči, možno je sporočiti tudi, če ima kdo možnost darovati
pomoč ali pomagati pri sami izvedbi popravil. Tudi v rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto
2018 bo potrebno za potrebe sanacije škode po neurju povečati določene postavke.
Jože Weiss: S strani ARSO nismo prejeli obvestila, da bo neurje v takšnem obsegu kot je bilo.
Borut Kolenc: Pri nevihtah v poletnem času je napoved težja, ker ne vedo kje se bo nevihta razvila. Na
internetu je bilo opozorilo glede neviht, močnejših nalivov, ni bilo pa precizirano kje naj bi to bilo.
Samer Khalil: Občina naj uradno zaprosi za odgovor, pojasnilo zakaj ni bilo opozorilo izdano. Apelira
tudi na člane sveta, da po svojih zmožnostih prispevajo za odpravljanje težav po neurju.
Maja Kocjan: Zahvala gasilcem, članom civilne zaščite za vso opravljeno delo v minulih dneh. Vemo,
da je Črnomelj v preteklih dneh obiskal predsednik Vlade RS, Miro Cerar, zato sprašuje kaj je bilo
rečeno in zakaj še ni bila aktivirana državna pomoč? Kdaj je možno pričakovati sanacijo OŠ Loka in
vrtca Čardak? Se bo projekt gradnje šole Loka kaj pospešil?
Županja: Predsednik Vlade RS, Miro Cerar, je Črnomelj obiskal v soboto. Za odgovor glede državne
pomoči je potrebno počakati na četrtkovo sejo vlade.
Stanislav Starešinič: Pridružuje se pohvalam, ki so bile izrečene gasilcem in ostalim, ki so priskočili na
pomoč v preteklih dneh. Tudi z razpravo Samerja Khalila glede Agencije za okolje se strinja. Predlaga,
da se člani sveta odpovedo eni sejnini kot pomoč najbolj prizadetim krajanom v naši občini.
Mira Radojčič: Predlog predhodnika glede sejnine podpira.
Cvetka Aupič: Pridružuje se vsem izrečenim pohvalam. Je ena izmed tistih, ki je bila prizadeta v
neurju. V nedeljo so v Kanižarici gasilci iz Štepanskega naselja pomagali sanirati škodo na objektih. Bili
so izredno usposobljeni in opremljeni, prijazni. Vse pohvale. Naredili so vse in naredili so dobro. Ker
mogoče tudi naši gasilci potrebujejo boljšo opremo predlaga, da se sejnina nameni za njihove
potrebe.
Anica Želježnjak: Pohvalam se pridružuje. Tudi sama je bila deležna pomoči gasilcev, bili so dobro
organizirani. Predlaga, da se na spletni strani občine Črnomelj objavi obrazec zahteve za namenitev
dela dohodnine za donacijo Gasilski zvezi Črnomelj. Konec tedna naj bi bilo zopet slabo vreme, zato
sprašuje po morebitnih preventivnih ukrepih in pojačanju ekip.
Jože Weiss: V prihodnjih dneh je res napovedano slabše vreme. Sreča v nesreči je bila, da je bil vikend
pred nami in so se gasilci lahko odzvali v tako velikem številu in da je sledilo lepo vreme. Večina
objektov je bilo zaščitenih in tudi saniranih. Že včeraj je bilo izdano opozorilo, da se v primeru vetra
občani odmaknejo od poškodovanih objektov, ker je možnost padanja opek in drugega materiala s
streh. Prav tako je bil posredovan apel občanom, da pričnejo s čimprejšnjo sanacijo svojih objektov.

Jože Vrščaj: Velika večina gasilcev, ki so sodelovali pri sanaciji škode, imajo tudi sami poškodovane
svoje objekte, gasilske domove. Upa, da neurja v prihodnjih dneh ne bo, ker v nasprotnem primeru
bo težko zagotavljati pomoč. Ljudje naj zato čim prej poskrbijo za svoje premoženje, za boljšo rešitev
kot je pokritje objekta z zaščitno folijo, saj to je le začasna rešitev. Je primerna dežju, ne pa tudi
močnemu vetru. V sami intervenciji je pomagal tudi rdeči križ, ki je zagotavljal prevoz vode gasilcem
za pitje. Upa, da bo intervencija jutri zaključena.
Branislav Adlešič: Tudi sam se pridružuje pohvalam. Ob obisku predsednika vlade se je govorilo o 3
mio EUR škode, le-ta je sedaj narasla na 18 mio EUR. Mnenja je, da bo škode čez 20 mio EUR. Vlada,
ki naj bi odločala o državni pomoči, se naj bi sestala šele v četrtek, kar je po njegovem mnenju pozno.
Zakaj ne bi opravili korespondenčno sejo? Ali je občinska uprava posredovala najnovejše podatke
Vladi RS, da bodo vedeli o čem se pogovarjati? V Črnomlju se poleg dobrodelnega koncerta, ki ga
pripravlja Srednja šola Črnomelj, pripravlja še en koncert. Ali je občina seznanjena s slednjim, kdo je
organizator, komu bodo namenjena zbrana sredstva, ipd.?
Županja: Najprej je bila ocenjena škoda na javnih zavodih. Predsednik Vlade RS je želel videti samo
javne zavode. Okvirni znesek škode je bil nato pripravljen na podlagi pogovorov z gospodarstveniki
ogledi na terenu. Vlada razpolaga z najnovejšimi podatki o oceni škode. O drugem dobrodelnem
koncertu sem bila seznanjena danes, gospa želi priti na razgovor.
Maja Kocjan: Vlada RS lahko sprejme sklep, da bo krila samo stroške škode na kmetijskih pridelkih,
lahko sprejme sklep, da bo krila samo stroške škode na javnih zavodih. Naj občina zato apelira na
predsednika Vlade RS, da državno pomoč odobri v najširši možni obliki.
Zdenka Vrtin: Tudi sama ne more mimo pohval gasilcem. Najhujše je šlo mimo, s časom bomo stvari
popravili, sanirali in deloma tudi pozabili. Toda človek se sprašuje kako naprej, kako se pripraviti za
naslednjo takšno zadevo, kajti vse več možnosti je za takšna neurja in vremenske neprilike?
Potrebno je apelirati na državo, da se vlaga tudi v preventivo.
Andrej Beličič: Se pridružuje vsem pohvalam. Predlaga, da se odpovemo že današnji sejnini in sicer v
korist GZ Črnomelj.
Županja je predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z informacijo o posledicah neurja s točo, ki je prizadelo
občino Črnomelj v petek, 8.6.2018.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sejnina za udeležbo članov Občinskega sveta občine Črnomelj na 2. izredni seji OS se nakaže na račun
Gasilske zveze Črnomelj za potrebe gasilcev.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na spletni strani Občine Črnomelj in družbenih omrežjih se objavi obrazec zahteve za namenitev dela
dohodnine za donacijo Gasilski zvezi Črnomelj.
Mira Radojčič: V neurju je bilo poškodovano tudi veliko avtomobilov. Bo pripravljena kakšna
informacijo o tem?
Županja: Do teh podatkov lahko pridemo le v primeru, če bodo zavarovalnice pripravljene
posredovati podatke.

Branislav Adlešič: Za kar nekaj ljudi ve, da avtomobilov niso imeli zavarovane in so jih že odpeljali na
odpad. Škodo na avtomobilih bo zato težko oceniti.
Štefan Misja: Se pridružuje vsem izrečenim pohvalam. Osnovna človeška lastnost je, da pomagaš
drugim in to lastnost gasilci imajo. Podpira razpravo Samerja Khalila glede izdaje opozoril s strani
ARSO, država bi na tem področju morala narediti več.
Županja je predlagala glasovanje o predlogu Samerja Khalila.
Z 22 glasovi za in0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj zaprosi Agencijo RS za okolje za pojasnilo zakaj ni pravočasno obvestila o tako
močnem neurju s točo, ki je občino Črnomelj v takšni obliki zajeto 8. 6. 2018.
Anica Želježnjak: Kdor je spremljal radarsko sliko, je opazil, da je bilo v tistem času naše območje
obarvano vijoličasto. V tistem momentu bi zato ARSO lahko poklical center za obveščanje, da vklopi
sirene oz. na kakšen drug način opozori občane na nevarnost.
Branislav Adlešič: Na ARSO nimajo mehanizma, s katerim bi lahko videli točo v nevihti. Če ta
mehanizem obstaja, se strinja, da bi morala agencija pravočasno opozoriti na nevarnost.
Maja Kocjan: Vsi v okolici smo vedeli, da bo toča, mediji so opozarjali, da je v JV Sloveniji možnost
toče. Arso je opozoril na možnost toče, tako natančno pa po mojem ne morejo napovedati.
Stanislav Starešinič: Je bilo obvestilo, da je možnost toče v JV Sloveniji, vendar ne za konkretno
območje. Predlaga, da se za gasilce nameni »gasilski evro«.
Nataša Hudelja: Pridružuje se pohvalam, nobena ni odveč, še premalo jih je. V tej nesreči smo se
izredno povezali med sabo, stekle so akcije, tudi med posamezniki, občani. Želi si, da bi ta povezanost
ostala čim dlje še naprej med Belokranjci. Mogoče smo danes premalo govorili o preventivi. Včasih so
obstajala določene metode, ali so te že zastarele?
Janja Bulc: O protitočni obrambi je bilo na ARSO že veliko rečeno, ugotovitve so za in tudi ugotovitve
so proti. Zadeve ne more komentirati, ker ni strokovnjakinja na tem področju. Vedno se pogovarjamo
o preventivi, ko do nesreče že pride. Na Upravi RS za zaščito in reševanje je sektor za preventivo, na
spletni strani uprave je objavljeno veliko zgibank kako se zavarovati pred naravnimi nesrečami. V
primeru, da bi bile sprožene sirene, se sprašuje kako bi občani odreagirali?
Leopold Perko: Med splošnimi alarmnimi znaki je tudi zvok sirene v primeru nevarnosti.
Županja: Cela Slovenija nam je prišla pomagat, potrebno se je zahvaliti vsem gasilcem iz celotne
Slovenije in Karlovaške županije. Posebna zahvala gre belokranjskim gasilcem.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.35.
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