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
28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 5. 6. 2018
v sejni sobi Občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.
Na seji je bilo prisotnih 18 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Boris Grabrijan, Tončka Jankovič in Leopold Perko (prišli pri točki 4), Maja Kocjan
(opr.), Henček Kosec, Anica Želježnjak (prišla pri točki 14).
Seji so prisostvovali tudi: Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo; Matjaž Barič, OŠ Milke
Šobar Nataše Črnomelj; Mojca Butala, OŠ Stari trg ob Kolpi; Ines Žlogar, OŠ Vinica; Stanislav
Dražumerič, OŠ Dragatuš; Damjana Vraničar, OŠ Loka Črnomelj; Boris Mužar, OŠ Mirana Jarca
Črnomelj; Irena Veselič Kos, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj; Samo Kavčič, JP Komunala Črnomelj
d.o.o.; novinarji in občinska uprava. Svojo odsotnost je opravičil Silvester Mihelčič, Glasbena šola
Črnomelj.
Po uvodnem pozdravu je županja odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje in predlagala
spremembo vrstnega reda točk, pri čemer se točka 10: »Poročilo o poslovanju OŠ Loka za leto
2017« obravnava za točko 5.
Razprave ni bilo, zato je predlagala glasovanje.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 6. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
4. Vloga za izdajo mnenja glede ukinitve pogodbene pošte Dragatuš in vzpostavitve pismonoške
pošte Dragatuš.
5. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.
6. Poročilo o poslovanju OŠ Loka za leto 2017.
7. Poročilo o poslovanju OŠ Milke Šobar Nataše za leto 2017.
8. Poročilo o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2017.
9. Poročilo o poslovanju OŠ Vinica za leto 2017.
10. Poročilo o poslovanju OŠ Dragatuš za leto 2017.
11. Poročilo o poslovanju OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2017.
12. Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2017.
13. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2017.
14. Letno poročilo JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2017.
15. Informacija o Gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2018.
16. Predlog za izdajo Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj.
17. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo nestanovanjskegaskladiščnega objekta za potrebe dejavnosti inštalacije vodovodnih, plinskih in ogrevalnih naprav
in skladiščenja inštalacijskega materiala.
18. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss –
1. faza po skrajšanem postopku.

19. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v
Črnomlju po skrajšanem postopku.
20. Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta.
21. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta za občino Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev.
22. Letno poročilo o urejanju mestnega jedra Črnomelj za leto 2017.
23. Plan dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2018.
24. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2017.
25. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018.
26. Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj.
27. Premoženjsko pravni zadevi.
28. Kadrovske zadeve.
29. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
30. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Člani sveta so na mizo prejeli dopolnitev zapisnika k točki 26: »Vprašanja in pobude članov sveta«.
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 29. 3. 2018, se z dopolnitvijo pri
točki 26: »Vprašanja in pobude članov sveta«, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 3:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 4:
VLOGA ZA IZDAJO MNENJA GLEDE UKINITVE POGODBENE POŠTE DRAGATUŠ IN VZPOSTAVITVE
PISMONOŠKE POŠTE DRAGATUŠ
K točki je bil vabljen direktor Poslovne enote Celje, Cvetko Sršen, ki pa se seje ni udeležil.
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pojasnila, da
je odbor gradivo »Vloga za izdajo mnenja glede ukinitve pogodbene pošte Dragatuš in vzpostavitve
pismonoške pošte Dragatuš« obravnaval na seji 28.5.2018. Odbor nasprotuje ukinitvi pogodbene
pošte 8343 Dragatuš in vzpostavitvi pismonoške pošte Dragatuš.
Na sejo so prišli: Boris Grabrijan, Tončka Jankovič in Leopold Perko, kar je pomenilo, da je na seji
prisotnih 21 članov sveta.

V razpravi je sodeloval Samer Khalil: Podpira Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, ki
nasprotuje ukinitvi pogodbene pošte in vzpostavitvi pismonoške pošte Dragatuš. Če bo Pošta
Slovenije d.o.o. nadaljevala z zapiranjem pošt na našem območju, bomo v Beli krajini kmalu imeli le
dve pošti (Črnomelj in Metlika), kar je nesprejemljivo.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj nasprotuje ukinitvi pogodbene pošte 8343 Dragatuš in vzpostavitvi
pismonoške pošte Dragatuš.
K točki 5:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA CERO-DBK D.O.O
Točki je prisostvoval Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ki je
uvodoma podrobno obrazložil Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o., razloge za
sprejem odloka, cilje in načela odloka ter finančne in druge posledice sprejema odloka.
V razpravi so sodelovali:
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pojasnila, da
je odbor gradivo obravnaval na seji 28.5.2018 in občinskemu svetu predlaga, da Predlog za izdajo
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o sprejme. Jo pa zanima kaj pomeni, če vseh
deset občin podpisnic ne sprejme odloka o ustanovitvi novega podjetja? Ali se delež občine, ki ni
pristopila, porazdeli med ostale občine? Kako je pri obveznostih za naprej?
Boštjan Ferk: Dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO je veljaven, v kolikor bo sprejet odlok o
ustanovitvi novega podjetja s strani večine občin podpisnic, ki zagotavljajo skupaj najmanj 80 %
sofinanciranja investicije. Razlika do celotne vrednosti investicije se bo sorazmerno razporedila med
ostale občine podpisnice, v kolikor katera od občin ne bo v roku sprejela odloka.
Andrej Beličič: Na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo se je o zadevi veliko
razpravljajo. Tako vodstvo CeROD-a, kot tudi današnja uvodna obrazložitev, ga k smiselnosti
investicije niso prepričali. Deponiranje odpadkov se bo zmanjševalo še naprej, kar je tudi zahteva
evropske zakonodaje, zato so investicije v smeri odlaganja odpadkov zelo vprašljive. Vemo, da so
rešitve v recikliranju in sežigu odpadkov. Da v Sloveniji nimamo sežigalnic je to državni problem.
Delež Občine Črnomelj pri sofinanciranju investicije MBO je previsok, saj se je le-ta iz 4 % povišal na
16 %, kar je nesprejemljivo. Večji delež sofinanciranja bi morala imeti Mestna občina Novo mesto.
Samer Khalil: Nenavadno je, da novoustanovljeno javno podjetje CERO-DBK d.o.o. ne bo imelo
nadzornega sveta. Kakšni so razlogi za to? Komunalna embalaža v Sloveniji se kopiči, zato sprašuje
ali se bo novoustanovljena družba ukvarja tudi s tem ali ne?
Boštjan Ferk: Pri pripravi današnjega odloka smo izhajali iz obstoječega javnega podjetja, kjer
večino pristojnosti nosi svet županov. Glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na financiranje javnih
služb so tukaj še občinski sveti vseh desetih občin ustanoviteljic. Kopičenje komunalne embalaže je
problem na nivoju države.
Branislav Adlešič: Tudi sam je skeptičen glede ustanovitve družbe CERO-DBK d.o.o. Na skupni seji
občinskih svetov v Dolenjskih Toplicah je bilo namreč rečeno oz. nekateri tam prisotni so
zagovarjali, da je cenejše, če se odpadke vozi v Ljubljano, saj tam potrebujejo dodatne količine
odpadkov. Če temu ni tako bi rad, da ga nekdo prepriča v nasprotno.

Boštjan Ferk: Vodstvo CeROD-a je na sejah občinskih svetov predstavilo analize, iz katerih izhaja, da
je vožnja odpadkov v Ljubljano, kakor tudi na Kostakovo deponijo, za uporabnike dražja.
Boris Grabrijan: Od zadnje razprave na to temo pogreša napredek v zadevi, nič ni novega, nobenih
novih argumentov. V osmih letih so bile le težave, problemi, ki se niso rešili, sedaj si odpiramo še
dodatne probleme. Ima zadržek do zadeve.
Andrej Beličič: Na prejšnji seji OS je direktor CeROD-a obrazložil, da trenutno obdelavo biološke
stabilizacije dela Kostak. Cena za obdelavo in odlaganje odpadkov trenutno znaša 126 EUR in je
sprejemljiva, približno takšno ceno lahko pričakujemo tudi pozneje. Zaveza je okrog 120 EUR. Zakaj
gremo v ustanovitev novega podjetja?
Županja: Na današnji seji OS se predlaga sprejetje prve faze odloka. Do naslednje obravnave odloka
bomo poskušali pridobiti odgovore na vsa odprta vprašanja.
Štefan Misja: Podpira sprejem predloga za izdajo odloka. V CeROD smo do sedaj že veliko vložili.
Potrebno se je tudi vprašati, kam z odpadki, če ne pristopimo k investiciji in ustanovitvi nove
družbe? Verjame, da je predlagana rešitev glede odpadkov cenejša, kot da bi odpadke vozili v
Kostak ali kam drugam.
Mira Radojčič: Na prejšnji seji OS je razumela, da bo novo podjetje ustanovljeno z namenom
vodenja investicije. Ali kje obstajajo kakšni predračuni kako se bo financiralo novo podjetje? Kakšen
je predračun poslovanja novega podjetja brez investicije?
Boštjan Ferk: Govorimo o izvedbi projekta investicije, ki je ocenjena na 4,6 mio EUR brez DDV. Gre
za izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov (objekt brez
opreme za mehansko obdelavo). Letna kapaciteta naj bi bila do 25.000 ton odpadkov. Zunanja
ureditev, komunalna in prometna infrastruktura je skupaj ocenjena na cca 820.000 EUR brez DDV in
jo izvede vseh 15 občin v okviru ločene investicije, saj se le-ta nanaša na dejavnost obdelave in
odlaganja odpadkov, ki se bo vključila v poslovni planin plan investicij za leto 2019 podjetja CeROD
d.o.o.
Županja: Na svetu županov je bilo s strani vodstva CeROD-a zagotovljeno, da cena za obdelavo in
odlaganje odpadkov naj ne bi presegala 120 EUR/tono.
Stanislav Starešinič: Tako kot predhodniku se mu poraja vprašanje kaj se zgodi, če ne pristopimo k
zadevi?
Županja: Če k zadevi ne pristopimo bo potrebno na osnovi javnega razpisa izbrati kam bomo
odpadke vozili. Če gremo v javno podjetje, imamo vpliv na cene, če gremo v delniško družbo, vpliva
na cene nimamo.
Samer Khalil: V 18. členu odloka je navedeno o čem odloča skupščina. Med drugim odloča tudi o
postavitvi in odpoklicu poslovodij. Še nekajkrat se v odloku pojavlja poslovodja v množini, v 21.
členu pa se govori le o poslovodji v ednini. Ali gre za napako ali pa so predvidene še druge
vodstvene funkcije z enakimi pristojnostmi?
Boštjan Ferk: Običajno ima družba enega poslovodja – direktorja, lahko pa, če bo družbenega
pogodba tako določala, jih ima tudi več, ima prokurista, zato je v odloku uporabljena množina.
Boris Grabrijan: Težkih argumentov za podporo k zadevi in da je to racionalno, ni.

Nataša Hudelja: Člani odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo so na seji odbora z
večino glasov odločili, da se predlog za izdajo odloka sprejme. Kaj pomeni, če se odločanje
premakne na naslednjo sejo OS?
Županja: Pred nami je čas dopustov. V prehodnih in končnih določbah je opredeljen pogoj, da se
ustanoviteljice zavežejo odlok sprejeti v enaki vsebini najkasneje do 30.9.2018.
Jože Veselič: Se strinja s predhodniki, da se z zadevo ne hiti.
Glede na razpravo je županja predlagala glasovanje o predlogu, da se točka premakne na naslednjo
sejo.
Od prisotnih 21 članov sveta je za predlog sklepa glasovalo 10 članov sveta, 10 članov sveta je bilo
proti, kar je pomenilo, da sklep ni bil sprejet.
Županja: Pred obravnavo predloga odloka na seji OS bo organiziran sestanek z vsemi predsedniki
političnih strank in vodji svetinških skupin z vodstvom podjetja Cerod, kjer bodo podani odgovori na
odprta vprašanja in dileme za ali proti investiciji.
Županja je predlagala glasovanje o Predlogu za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERODBK d.o.o
Z 10 glasovi za in 8 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 6:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ LOKA ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj.
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil, da je odbor na seji
28.5.2018 podrobno obravnaval poročila o poslovanju osnovnih šol v občini Črnomelj za leto 2017.
Člani odbora so bili seznanjeni tudi s finančnim poslovanjem javnih zavodov in morebitno
problematiko, s katero se srečujejo v omenjenih javnih zavodih. Razveseljivo je, da so vse osnovne
šole v letu 2017 poslovale pozitivno. Odbor občinskemu svetu predlaga, da poročila o poslovanju
osnovnih šol v občini Črnomelj za leto 2017 sprejme kot informacijo.
Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj je v kratkem predstavila poročilo o poslovanju
javnega zavoda za leto 2017, izpostavila problematiko in trenutne prostorske razmere v šoli. Stari
del šole iz leta 1967 je močno načel zob časa, saj je energetsko potraten in se ga ne da sanirati, zato
ga bo ob pričetku gradnje potrebno podreti. Zaradi zastarelosti starega dela šole in kuhinje
nastajajo občasni urgentni stroški vzdrževanja. Leta 2015 je bila obnovljena streha v jedilnici šole, z
novim projektom bo obnovljena notranjost, ki bo služila za potrebe športa. Želi si, da bi v letu 2018
pridobili finančna sredstva in pričeli z gradnjo nove šole.
Razprave ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.

K točki 7:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Točki je prisostvoval Matjaž Barič, ravnatelj OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, ki je uvodoma povzel
poročilo javnega zavoda za leto 2017. Ob tem je izpostavil, da šola pouk izvaja v štirih stavbah, kar
pomeni, da je dnevno veliko prehajanj med stavbami v vseh vremenskih pogojih. Opozoril je tudi na
nevaren prometni režim v okolici šole, nujno bi potrebovali urejeno dovozno cesto, ki bi zagotavljala
ustrezno prometno varnost za učence. OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je šola na trgu, za vsak evro
se borijo. Osem zaposlenih dela na projektih in kot majhna šola je zelo uspešna pri prijavah na
projekte in pridobivanju finančnih sredstev. Želi, da se jih podpira tudi pri manjših projektih.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grabrijan: Spoštuje delo ravnatelja in vseh, ki se ukvarjajo z otroci omenjene šole. Občinski
svet občine Črnomelj nikoli ni zavrnil nikakršne pobude, ki je bila podana s strani šole.
Matjaž Barič: Občutek ima, da se včasih pozabi na njih. Že od samega začetka ravnateljevanja
opozarja na probleme, s katerimi se srečujejo na šoli. Rad bi, da je tudi OŠ Milke Šobar Nataše
enaka ostalim šolam v občini. Stvari se odvijajo prepočasi, predvsem na področju prometne
varnosti. Hodnik, ki povezuje šolo in 1. nadstropje nekdanjega dijaškega doma, naj bi bil zgrajen do
31.8.2018. Upa, da bo do realizacije do dogovorjenega termina res prišlo.
Županja: Izgradnja hodnika med šolo in bivšim dijaškim domom se lahko dela, ko otrok ni v šoli.
Aktivnosti glede izgradnje hodnika so se nekoliko zamaknile tudi zaradi bolezenskega stanja osebe,
s katero so potekala usklajevanja. Hodnik se nahaja na arheološkem območju, zaradi česar je bilo
potrebno zelo veliko usklajevanj, o čemer so ravnatelj in njegovi sodelavci zelo dobro seznanjeni.
Razpis za izbiro izvajalca del je objavljen, investicija naj bi bila v končana v letošnjem letu. Z
izgradnjo hodnika bo sanirana tudi cesta, ki bo zagotavljala ustrezno prometno varnost. Potekajo
tudi aktivnosti za nakup kombija. Nihče ni ničesar zavrnil, šoli se pomaga, tudi glede svetovalnice,
dodatne opreme, ipd., vse seveda v okviru finančnih zmožnosti in prioritet. Bivši dijaški dom je bil v
upravljanje ponujen OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, vendar se ravnatelj za to ni odločil. Stavba je
bila v upravljanje dana Knjižnici Črnomelj. Stavba šole je bila v letu 2017 energetsko sanirana, ni pa
vse tako kot si ravnatelj želi, zadeve se rešujejo sproti, glede na težave, ki nastajajo.
Leopold Perko: V kateri fazi je postopek nabave kombija za OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj?
Matjaž Barič: Na prvi razpis se je prijavil le en ponudnik, cena kombija je bila previsoka (70.000
EUR), zato je bil objavljen ponoven razpis. Edini ponudnik, ki se je prijavil na drugi razpis (50.000
EUR) ni imel vseh ustreznih papirjev. Po pogovoru z drugimi institucijami, ki so že kupile podoben
kombi, je nato stekel postopek za nakup osnovnega kombija (izbrana je ponudba 19.900 EUR),
čemur je sledil razpis za nadgradnjo le-tega, ki še ni zaključen. Trenutno je najcenejša ponudba
15.500 EUR. Tako naj bi celoten znesek nabave kombija znašal 35.000 EUR. Upravljanje stavbe
bivšega dijaškega doma je bilo za OŠ Milke Šobar Nataše nesprejemljivo, ker v stavbi ni kuhinje. Šola
deluje v vseh vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli, poleg tega imamo dva projekta, zato je bil
nemogoče, da bi v upravljanje dobili še stavbo bivšega dijaškega doma. Šola je na trgu, glede na
podatke zadnjih šest let 94 % sredstev šola pridobi sama, občina Črnomelj prispeva med 6 % in 8 %
sredstev.
Boris Grabrijan: Trenutno je za občine aktualen razpis za sofinanciranje nakupa električnih vozil.
Minimalna subvencija je 80 % - 90 % in je izplačljiva v 30-ih dneh. Naj se razmisli tudi o predstavljeni
varianti nakupa vozil za šole.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 8:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ STARI TRG OB KOLPI ZA LETO 2017
Točki je prisostvovala Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi in uvodoma predstavila
poročilo o poslovanju javnega zavoda za leto 2017, ki je v letu 2017 posloval bistveno bolje kot leto
poprej.
V razpravi je sodeloval Samer Khalil: Prosi za obrazložitev v poročilu o poslovanju OŠ Stari trg ob
Kolpi za leto 2017 zapisanega stavka: »Pomembnejše od majhnega zaslužka nam je bilo ohraniti
sodelovanje s krajem in krajani, čeprav so nekateri med njimi, predvsem tisti, ki se s šolo ne
povezujejo niti preko zasebnih obveznosti in ne obiskujejo prireditev, ki jih šola pripravlja, še vedno
nezadovoljni s sodelovanjem in tudi s poslovanjem šole in svoje zgrešeno prepričanje posredujejo in
širijo v občinsko okolje«.
Mojca Butala: Šola šolskih prostorov ne trži in jih v najem zainteresiranim uporabnikom za določeno
ceno ne oddaja. Zelo opazen in močan je t.i. krajevni lobij, ki kljub temu, da nekateri izmed njih
nimajo nikogar v šoli, razlagajo kako slabo šola deluje in posluje, kar pa seveda ni resnica.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 9:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ VINICA ZA LETO 2017
Točki je prisostvovala Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica, ki je v uvodu obrazložila poročilo o
poslovanju javnega zavoda za leto 2017.
V razpravi so sodelovali:
Nataša Hudelja, Jože Veselič in Štefan Misja so pohvalili povezanost javnega zavoda z okoljem, šola
je s svojim delom vpeta v kulturno življenje kraja (sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih
prireditvah).
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 10:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ KOMANDATNA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2017
Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Komandanta Staneta Dragatuš in v kratkem
predstavil poročilo o poslovanju javnega zavoda za leto 2017, dosežke učencev ter izpostavil
problematiko, s katero se srečujejo v zavodu, predvsem z investicijskega področja in prostorskih
pogojev za izvajanje pouka.

Županja: Šola je bila v tistih časih zgrajena za potrebe osemletke, pogoji in normativi so se
spremenili. S projektom, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje, naj bi zadostili pogojem
sodobne šole v Dragatušu. Upa, da bo v jesenskem času objavljen razpis ministrstva.
V razpravi je sodeloval Leopold Perko: Pohvalil je sodelovanje šole z okoljem in odprtost šole, saj
vsa društva gostujemo v šoli, nikoli ni nikakršnih problemov. Kako je s kuhinjo v šoli in prostori
vrtca?
Stanislav Dražumerič: V vrtcu bi že sedaj potrebovali eno igralnico, zbornico za vzgojiteljice, kabinet
in shrambo za igrače. Kuhinja z opremo je zastarela in potrebna prenove, v njo se ni vlagalo 30 let.
Kuhinja se naj bi rekonstruirala v sklopu prizidka in obnove tega dela šole. Bil je podan tudi predlog,
da bi kuhinjo ločeno sanirali. Prostor za knjižnico je premajhen, poslovni prostori (zbornica,
tajništvo in pisarna ravnatelja) so premajhni. Streha, ki pokriva ta del šole je neustrezna, prekrita z
azbestno kritino in bi jo bilo zato nujno potrebno zamenjati z novo. Zaradi navedenih
pomanjkljivosti bi bilo potrebno obnoviti in dograditi stari del šole. V letu 2017 je bil energetsko
saniran večji del šolske stavbe, na tem delu je bila zamenjana strešna kritina in večina oken. Vsa
potrebna dokumentacija za obnovo in dograditev starega dela šole je pridobljena, čaka se le razpis
ministrstva za sofinanciranje investicije, saj žal občina sama ne more zagotoviti vseh potrebnih
sredstev. Če ministrstvo tudi v letu 2018 ne bo objavilo navedenega razpisa, bo potrebno sredstva
za investicijo pridobiti iz drugih virov, saj morata biti obnova in dograditev zaključeni najpozneje do
septembra 2020, ko se bo povečalo število oddelkov v šoli.
Županja: V kolikor v letošnjem letu ne bo razpisa za investicijo OŠ Dragatuš, bo potrebno kuhinjo
sanirati v času poletnih počitnic 2018/2019.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2017 se sprejme kot
informacija.
K točki 11:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj in podal uvodno obrazložitev
poročila o poslovanju javnega zavoda za leto 2017.
V razpravi je sodeloval Jože Veselič, ki je delo in sodelovanje javnega zavoda z okoljem pohvalil.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 12:
POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je opravičil svojo odsotnost s seje.
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil, da je odbor Poročilo o
poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2017 obravnaval na seji 28.5.2018. Občinskemu svetu
predlaga, da poročilo sprejme kot informacijo.

V razpravi sta sodelovala:
Samer Khalil: V Semiču deluje zasebna glasbena šola, zato sprašuje ali bo le-ta kaj vplivala na
delovanje Glasbene šole Črnomelj.
Nataša Hudelja: Iz odgovora ravnatelja Glasbene šole Črnomelj glede možnosti uporabe zgornjih
prostorov hiše Otona Župančiča na Vinici za izvajanje programa Glasbene šole Črnomelj je razvidno,
da morajo biti za izvajanje programa glasbene šole izpolnjeni določi pogoji, ki pa jih ta trenutek ne
šola ne izpolnjuje. Kaj še narediti, da bi izpolnili pogoje za odprtje oddelka oz. pouka na Vinici?
Županja: Vprašanja bodo posredovana ravnatelju Glasbene šole Črnomelj.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 13:
POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Točki je prisostvovala Irena Veselič Kos, pomočnica ravnateljice Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, ki
je podala uvodno obrazložitev poročila ter izpostavila prostorsko stisko, s katero se srečujejo.
Enota Majer je sedaj urejena v celoti. Potrebno je razmišljati tudi o starem delu vrtca Čardak, ki je
potreben celovite obnove. Zavod posluje racionalno in gospodarno, vendar trenutno veljavna
ekonomska cena, sprejeta v letu 2008, ne zadostuje za pokrivanje vseh stroškov. Želimo si, da bi
Vrtec Otona Župančiča dobil ustrezno enoto vrtca oz. stavbo, ki bo zadostila potrebam in
standardom predšolske vzgoje, katero si otroci vključeni v vrtec vsekakor zaslužijo.
Razprave ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.
K točki 14:
LETNO POROČILO JP KOMUNALA D.O.O. ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala d.o.o. Črnomelj.
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila, da
je odbor poročilo obravnaval na seji 28.5.2018 in pri prikazu rezultata s preteklimi leti izpostavila
področje vodo oskrbe, ki je že tretje leto zapored negativno. Odbor občinskemu svetu predlaga, da
Letno poročilo JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2017 kot informacijo sprejme v predloženi
vsebini.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Beličič: V letu 2017 je bilo podjetju CeROD d.o.o. plačanih preveč sredstev. Kdaj lahko
občani/uporabniki pričakujemo povrnitev teh sredstev?
Samo Kavčič, direktor JP Komunala d.o.o. Črnomelj: Dobropis CeROD-a (cca. 66.000 EUR) bo v celoti
razdeljen med uporabnike in bo upoštevan pri julijski, avgustovski in septembrski položnici. Pri
rezultatu poslovanja v negativno smer odstopa dejavnost vodo oskrbe, vendar stanje ni alarmantno

in je pod kontrolo. Prodajne količine vode so bile manjše od planiranih, stroški so bili višji predvsem
zaradi izrednih razmer zaradi dolge in hude suše, obnovljenih je bilo več hišnih priključkov kot je
bilo planiranih, povečano je bilo število odpravljenih defektov na hišnih priključkih. V nadaljevanju
je v kratkem predstavil letno poročilo javnega podjetja za 2017.
Leopold Perko: V Pustem Gradcu mesečno prihaja do defektov vodovodnega omrežja na točno
določenih območjih, zato ga zanima kako časovno poteka sanacija starega vodovodnega omrežja v
naši občini in kdaj bo sanirano omenjeno omrežje v Pustem Gradcu? Ali je določeno do kdaj je
potrebno greznice na območjih, kjer ni kanalizacije ali le-ta ni načrtovana, zamenjati ali nagraditi v
male čistilne naprave?
Samo Kavčič: Je seznanjen z defekti vodovodnega omrežja v Pustem Gradcu in v smeri Dragatuša,
samo ta teden jih je bilo na tem območju pet. V 2018 je planirana rekonstrukcija starega
vodovodnega omrežja na tem območju. V lanskem letu je bilo 949 defektov na območju občine
Črnomelj. V občini Črnomelj je 460 km vodovoda, ki je star več kot 30 let. V zadnjih treh letih se
sredstva iz omrežnin in sredstva, ki jih občina pridobi na razpisih, porabi za rekonstrukcije
vodovodov. Stanje na tem področju se izboljšuje. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih voda
je lastnikom greznic na območjih, kjer ni kanalizacije ali le-ta ni načrtovana, nalagala, da greznice
zamenjajo ali nadgradijo v male komunalne čistilne naprave do konca leta 2017. Ta rok je sedaj
podaljšan, in sicer: Če je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, je
čas za to najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta, če odteka odpadna voda iz objekta v okolje brez
vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok konec leta 2021.
Leopold Perko: Še kar nekaj uporabnikov ima vodomere (števce za vodo) vgrajene v stanovanjskih
objektih. Ali je določen rok do katerega morajo biti vodomeri nameščeni zunaj stavb?
Samo Kavčič: Ni predpisa, ki določa datum, do katerega morajo biti vodomeri nameščeni zunaj
stavb, je pa popis stanja vodomerov enostavnejši in hitrejši, če so le-ti nameščeni zunaj stavb. Hišni
priključki se obnavljajo tudi iz naslova omrežnin. Hišni priključek se obnovi v primeru defekta in ob
rekonstrukciji vodovodnega omrežja na določeni liniji. Ne obnavlja se hišnih priključkov na splošno.
So pa problemi, ko imajo ljudje števce nameščene v zaprtih prostorih in ne živijo tukaj, zato
popisovalec do števca ne more priti. Se je tudi že zgodilo, da je voda čez leto puščala, količina
porabljene vode ob popisu je bila enormna, kar je povzročilo težave tako lastniku kot tudi javnemu
podjetju.
Boris Grabrijan: Zadeva glede praznjenja greznic zelo dobro poteka in je prispevek k okolju. Iz
poročila ni razvidno ali so bile vse greznice enkrat že izpraznjene ali ne, zato prosi za pojasnilo.
Samo Kavčič: V javnem podjetju vodimo evidenco greznic. Konec leta 2017 smo zaključili prvi krog
čiščenja greznic. V primeru, da katera od greznic še ni v evidenci in ni bila izpraznjena predlaga, da
se uporabnik oglasi v javnem podjetju, da se zadeva uredi.
Boris Grabrijan: V začetku obratovanja ČN Griblje je bilo precej težav. Iz poročila je razvidno, da je
učinkovitost čistilne naprave malo slabša (70%).
Samo Kavčič: Na vtoku in na iztoku čistilne naprave se v odpadni vodi spremljalo parametri in tudi
vsebnost suhe snovi v aktivnem blatu. Če v čistilno napravo pride bolj čista voda, je učinek čistilne
naprave manjši. Na čistilni napravi Griblje je bila zaradi iztoka vode v kopalne vode opravljena
dezinfekcija, ki sedaj uspešno deluje. V Gribljah samo še eno gospodinjstvo ni priključeno na čistilno
napravo in še to je v postopku priključitve.

Zdenka Novak: Koliko gospodinjstev v Stražnjem Vrhu oz. na območju višinskega vodovoda še ni
priključenih na vodovod? Ali vseeno plačujejo kakšne storitve?
Samo Kavčič: Dokler lastnik ne priključi objekta na vodovodno omrežje, ne plačuje ničesar. Na
podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj je na območjih, kjer je zgrajen javni
vodovod, priključitev obvezna v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo. Na območju višinskega
vodovoda je še kar nekaj lastnikov, ki svojih objektov še niso priključili na javni vodovod. Javno
podjetje obvešča lastnike objektov na obveznost priključitve in na predpisano kazen v primeru
neizpolnjene obveznosti.
Na sejo je prišla Anica Želježnjak, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 22 članov sveta.
Branislav Adlešič: Nikakor se ne prične z izgradnjo vodovoda na trasi 14 višinskega vodovoda. Na
zboru krajanov KS Talčji Vrh je bilo rečeno, da se bo z deli pričeli v maju 2018, vendar do danes se
dela še niso začela. Ob navedeni trasi je 22 hišnih priključkov. Krajani sprašujejo kdaj se bodo dela
pričela in zakaj ni predvideno asfaltiranje po celotni trasi vodovoda, kakor je bilo to na trasi (od
Kohaničeve domačije navzdol), kjer sta le 2 hišna priključka in je bila podlaga makadam, trasa 14 pa
je več kot polovica betonirana?
Samo Kavčič: Za izgradnjo vodovoda na kraku 14 je podpisana pogodba. Zaradi različnih mnenj
tamkajšnjih prebivalcev glede asfaltiranja ali betoniranja poti po izgradnji vodovoda, se je začetek
gradnje premaknil, je pa sedaj že dosežen dogovor, da se izvede asfaltiranje poti. Pred začetkom
trgatve naj bi bila dela dokončana.
Vinko Kunič, OU: V letošnjem letu je predvidena izgradnja sekundarnega višinskega vodovoda, krak
14. Kjer bo vodovod potekal po utrjeni poti (makadam, asfalt, beton), bo izvedeno asfaltiranje poti,
ne bo pa asfaltirana makadamska poti, kjer vodovod ne bo vgrajen. Če so uporabniki poti
zainteresirani za asfaltiranje tega dela poti, se morajo o tem in o sofinanciranju dogovoriti z občino.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2017 se kot informacija sprejme v predlagani
vsebini.
K točki 15:
INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JP KOMUNALA D.O.O. ČRNOMELJ ZA LETO
2018
Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala d.o.o. Črnomelj.
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila
mnenje odbora. Odbor je gradivo obravnaval na seji 28.5.2018 in občinskemu svetu predlaga, da
Gospodarsko finančni načrt JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2018 sprejme kot informacijo.
Samo Kavčič je v kratkem predstavil gospodarsko finančni načrt JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto
2018.
V razpravi je sodeloval Andrej Beličič, ki je predlagal, da javno podjetje poenostavi obrazec/vlogo
glede prejemanja e-računov za komunalne storitve.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Gospodarsko finančni načrt JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2018 se kot informacija sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 16:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Boris Grabrijan: Z novim odlokom o turistični taksi v občini Črnomelj je predvideno kar precejšnje
povišanje turistične takse, ki jo bo moral plačati gost. Kako bodo ta sredstva porabljena, kakšen
učinek bo dosežen, kako bo potekal nadzor nad pobiranjem turistične takse?
Nataša Hudelja: Iz Poročila o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva
Občin Bele krajine za leto 2017, ki ga je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
obravnaval na seji 28.5.2018 je razvidno, da je inšpektor opravil kar nekaj nadzorov na področju
turističnih taks. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, inšpektor je zavezancem izrekel
opozorila, vsled česar so bile nepravilnosti odpravljene. Na tem področju je bila spremenjena
zakonodaja na podlagi česar bo v prihodnje težje prihajalo do kršitev.
Božidar Brajkovič, OU je v kratkem obrazložil nov odlok o turistični taksi, razloge za sprejetje odloka
in oceno stanja, cilje in načela odloka ter finančne in druge posledice.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj spremeni v
Predlog Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o
turistični taksi v občini Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o turistični taksi v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Po premoru, ki je trajal od 18.20 do 18.35 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 21 članov sveta, se
je nadaljevalo zasedanje sveta.
K točki 17:
PREDLOG ZA SPREJEM ZNIŽANJA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA IZGRADNJO
NESTANOVANJSKEGA-SKLADIŠČNEGA OBJEKTA ZA POTREBE DEJAVNOSTI INŠTALACIJE
VODOVODNIH, PLINSKIH IN OGREVALNIH NAPRAV IN SKLADIŠČENJA INŠTALACIJSKEGA MATERIALA
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Investitorju »Deltavod d.o.o., Učakovci 18, 8344 Vinica« se zniža del plačila komunalnega prispevka,
in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 60 % od končno obračunane vrednosti. Znižana
vrednost komunalnega prispevka je v novi višini 2.616,16 EUR.

K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
DANFOSS – 1. FAZA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1.
faza po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku.
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1.
faza po skrajšanem postopku se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po
skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 19:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
ČARDAK V ČRNOMLJU PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v
Črnomlju po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem
postopku.
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v
Črnomlju po skrajšanem postopku se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem
postopku se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 20:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU SEMIŠKA CESTA
V razpravi je sodeloval Leopold Perko: Sprejetih je že kar nekaj občinskih podrobnih prostorskih
načrtov za območje občine Črnomelj. Eden izmed njih je tudi OPPN Kočevje, kjer pa ni zgrajene
osnovne komunalne infrastrukture, zato na tem območju ni možno graditi. Kako je z območjem
OPPN Semiške ceste?
Županja: Zemljišča v OPPN Kočevje se je poskušalo urediti s komasacijo, vendar neuspešno zaradi
nestrinjanja enega izmed lastnikov zemljišč.
Marija Prašin Kolbezen, OU: OPPN Semiška cesta je bil izveden na pobudo vseh lastnikov zemljišč, ki
so predvidena za pozidavo na območju Semiške ceste, kar je zagotovilo, da se bo to v določenem
času tudi realiziralo. Občina Črnomelj je sofinancirala izdelavo OPPN v deležu, ki predstavlja strošek
priprave infrastrukture za potrebe OPPN. Glede na interes lastnikov za gradnjo na tem območju, bo
verjetno potreben najprej razgovor z lastniki in Občino Črnomelj glede komunalne opreme območja
ter terminski plan za izvedbo osnovne infrastrukture.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta se sprejme v
predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Semiška cesta spremeni v Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška
cesta.
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta se spremeni v
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 21:
INFORMACIJA O SPREJETEM SKLEPU O ZAČETKU POSTOPKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBČINO ČRNOMELJ, 3. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV
Županja je podala uvodno pojasnilo.
V razpravi je sodeloval Leopold Perko: Kaj terminsko pomeni sprejetje 3. spremembe in dopolnitve
OPN občine Črnomelj?
Marija Prašin Kolbezen, OU: V kolikor bi bil sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev OPN
za občino Črnomelj sprejet po začetku veljave nove prostorske zakonodaje, bi morali pri pripravi
prostorskega akta naročiti izdelavo strokovnih podlage za trajno varovana kmetijska zemljišča. To
pa pomeni za vsa tista naselja, ki ležijo na območju trajno varovanih kmetijskih zemljiščih, da 10 let
po sprejemu tega prostorskega akta ne bi mogli spreminjati kmetijskih zemljišč v stavbna. Postopek
SD OPN naj bi okvirno trajal 24 mesecev.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sprejme se informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev.
K točki 22:
LETNO POROČILO O UREJANJU MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ ZA LETO 2017
Anica Želježnjak, predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja je obrazložila mnenje odbora.
Odbor je poročilo obravnaval na seji 28.5.2018. Razvidno je, da so se nekatere investicije v
mestnem jedru Črnomlja v letu 2017 začele izvajati pozno, zaradi česar so se izplačila prenesla v
proračun za leto 2018. Člani odbora ponovno predlagajo ureditev javnih sanitarij v mestnem jedru
Črnomelj. Odbor občinskemu svetu predlaga, da Letno poročilo o urejanju mestnega jedra Črnomelj
za leto 2017 sprejme v predloženi vsebini.
V razpravi je sodelovala Zdenka Vrtin: Iz poročila je razvidno, da je bil v letu 2017 izdelan projekt za
potrebe ureditve trga med cerkvijo in banko, kjer je predvidena tudi postavitev fontane. Mnenja je,
da bi le-ta morala biti postavljena na večji površini in na lokaciji, kjer bi bila fontana bolj opazna. Ker
se predvideva večja preureditev Trga svobode predlaga postavitev le-te na navedenem trgu, kjer je
nekoč že stala in bila lep okras mestu. Že vrsto let si občina prizadeva oživeti in polepšati staro
mesto jedro. Kar nekaj proračunskih sredstev gre letno za ta namen, med drugim za sofinanciranje
prenove streh, fasad in drugih ureditev ter najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru
Črnomlja. Iz poročila je razvidno, da ljudje, lastniki v starem mestnem jedru k takšnemu načinu
sofinanciranja ne pristopijo. Zdi se ji, da takšen način za izboljšanje stanja v starem mestnem jedru
ni najboljši. Predlaga, da občina v tej smeri naredi korak naprej in sicer, da pristopi k načrtnemu
nakupu starih stavb v mestnem jedru, ki so razpadajoče, moteče in so strateškega pomena za
mestno jedro.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo o urejanju mestnega jedra Črnomelj za leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 23:
PLAN DELA ZA UREJANJE MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ ZA LETO 2018
V razpravi je sodeloval Branislav Adlešič: V Letnem programu dela za urejanje mestnega jedra
Črnomelj za leto 2018 je v točki 3.4.1. Ureditve v mestnem jedru zapisana napačna letnica, pravilna
je 2018. Vse več ljudi za sprehode uporablja obvodno pot v mestnem jedru Črnomlja, ki se nadaljuje
na akvadukt pri Vojni vasi. Dostop na akvadukt iz smeri Vojna vas je zelo strm in peščen, nevaren,
zato bi ga bilo potrebno ustrezno urediti. V letnem programu pogreša ureditev javnih sanitarij, kar
je na občinskem svetu že večkrat izpostavil. Kje in kdaj lahko pričakujemo to ureditev?
Županja: Že dalj časa razmišljamo o ureditvi javnih sanitarij, predviden je bil nakup prostora v stavbi
na naslovu Trg svobode 1a, vendar žal do realizacije ni prišlo. Nova lokacija za ureditev javnih
sanitarij je predvidena v starem mestnem jedru Črnomlja, vendar je najprej potrebno počakati na
prekategorizacijo državne ceste v občinsko v mestnem jedru Črnomlja. Za ustrezno ureditev
akvadukta trenutno poteka postopek pridobitve ponudb. Postavljena naj bi bila tudi ograja, ki bo
pripomogla k varnejšemu dostopu na akvadukt.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagal glasovanje.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letni program dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2018 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 24:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2017
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2017 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 25:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Županja je podala uvodno obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Mira Radojčič: V načrtu razvojnih programov ni predvidenega projekta gradnje širokopasovnega
omrežja.
Županja: Resorno ministrstvo je v letu 2018 objavilo razpis za pridobitev EU sredstev sofinanciranja
za izvedbo tovrstnih investicij, v katerem ne predvideva več javno-zasebnega partnerstva in
vlagatelji vlog več niso občine, ampak neposredno operaterji. Gradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij se bo izvajala na tri različne načine: 1. Na osnovi izkazanega
komercialnega interesa: Investicije izvajajo zainteresirani operaterji na gosto poseljenih območjih
(vključena vsa naselja z gosto poselitvijo kot npr. Črnomelj, Vinica). 2. V sklopu projekta RuNe, ki je
namenjen gradnji širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za gradnjo ni tržnega interesa. Iz širšega
geografskega območja so bili med drugim prijavljeni tudi projekti v Sloveniji. V projekt je za
območje Občine Črnomelj vključenih 64 naselij (1143 gospodinjstev), to je na območju tako
imenovanih belih lis od skupno 122 naselij (5555 gospodinjstev) v občini Črnomelj. Za občino
Črnomelj je predvideno, da bo v projekt vključeno 34 naselij (326 gospodinjstev). 3. V sklopu
projekta »GOŠO 3«: Investicijo bodo izvajali zainteresirani operaterji, ki se bodo prijavili na Javni
razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki
ga je 26.1.2018 razpisalo Ministrstvo za javno upravo.
Andrej Beličič: Zadolževanje občine je predvidno v višini 4,2 mio EUR, prosi za obrazložitev.
Županja: Nadomestno gradnjo OŠ Loka in dograditev OŠ Dragatuš bo potrebno, v kolikor ne bo
ustreznih razpisov, na katerih bi lahko kandidirali za sofinanciranje investicij, izvesti z lastnimi
sredstvi oz. najemom kredita, zato bo potrebno v naslednjem letu najeti dolgoročni kredit z
najdaljšo možno ročnostjo in v okviru dovoljenega obsega zadolževanja. Med sredstvi zadolževanja
so zajeta tudi sredstva, ki jim občina »zalaga« za investicije, kot so npr. sredstva za rekonstrukcijo
Ulice Mirana Jarca, refundacijo sredstev bo občina prejela po realizaciji projekta.
Mira Radojčič: Občina je v letu 2016 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Občini Črnomelj. V obrazložitvi rebalansa je zapisano, da je bil s strani
koncesionarja opravljen obračun za leto 2017, iz katerega je razvidno, da je bila vrednost dejanskih
stroškov višja od zaračunanega, zaradi česar je potrebno razliko poravnati v letu 2018. Na podlagi
izračuna je nekoliko višja tudi akontacija za leto 2018.

Marina Klevišar, OU: V skladu s koncesijsko pogodbo se je plačilo za leto 2017 izvajalo mesečno s
plačilom akontacije. Po opravljenem obračunu plačil GJS javne razsvetljave za obdobje od 1.1. do
31.12.2017 je razvidno, da je bila vrednost dejanskih stroškov višja od zaračunanega, zaradi česar je
potrebno razliko poravnati v letu 2018. Določena je tudi nekoliko višja akontacija za leto 2018. V
proračunu občine Črnomelj za leto 2018 je na postavki »javna razsvetljava – tokovina« predvidenih
55.000 EUR.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018 s prilogami se
sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za
leto 2018 spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018.
Razprave ni bilo.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018 s prilogami se
spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018 s prilogami.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018 s prilogami se sprejme v predloženi
vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018.
K točki 26:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI
ČRNOMELJ
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih
v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini
Črnomelj.
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj se
spremeni v Predlog Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj se sprejme v predloženi
vsebini.

K točki 27:
PREMOŽENJSKO PRAVNI ZADEVI
1. Oddaja nepremičnin v upravljanje krajevni skupnosti
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Nepremičnine parc. št. 3022/1, 3024/1, 3025, 3026, 3027/1, 3027, 3028, 3029, 3098, 3204. 337.S in
409.S vse k.o. Mavrlen se oddajo v upravljanje Krajevni skupnosti Dobliče.
2. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah in odprodaja slednjih
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 2668/2, parc. št. 2668/3 in parc. št. 2668/4 vse k.o. 1544-Griblje se
ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
matična številka 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem
sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2668/2, parc. št. 2668/3 in parc. št. 2668/4 vse
k.o. 1544-Griblje se nepremičnine odprodajo v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o
kmetijskih zemljiščih.
K točki 28:
KADROVSKE ZADEVE
I.

Imenovanje Posebne občinske volilne komisije za izvedbo volitev predstavnika romske
skupnosti v občinski svet

Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V Posebno občinsko volilno komisijo za izvedbo volitev predstavnika v občini naseljene romske
skupnosti v občinski svet se imenujejo:
1. Alojz Poljšak, Črnomelj - za predsednika,
2. Erika Vrščaj Spudić, Črnomelj - za namestnico predsednika,
3. Marjan Vitkovič, Črnomelj – za člana,
4. Katarina Plut, Črnomelj - za namestnico člana,
5. Milan Leskovar, Črnomelj - za člana,
6. Tatjana Jakša, Črnomelj – za namestnico člana,
7. Anton Hudorovac, Črnomelj – za člana,
8. Liljana Tudija, Črnomelj – za namestnico člana.
2. Volilna komisija se imenuje za štiri leta in nastopi mandat z dnem 17.6.2018.
II. Imenovanje predsednika in članov LAS – Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od
drog na območju občine Črnomelj
Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V LAS - Lokalno akcijsko skupino za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj
se imenujejo:
 Klemen Vitkovič, Mladinski center BIT, Črnomelj – za predsednika,
 Brigita Grahek Šolar, Srednja šola Črnomelj – za članico,
 Marina Strahinić, Zdravstveni dom Črnomelj – za članico,
 Katarina Špehar, OŠ Stari trg ob Kolpi - za članico,
 Mateja Malnarič, Center za socialno Črnomelj – za članico,
 Zdenka Vrtin, Črnomelj – za članico,
 Tatjana Zupančič, Črnomelj – za članico,
 Marija Kolbezen, Črnomelj – za članico,
 Nataša Hudelja, Vinica – za članico.
2. Naloga LAS je:
 pospeševati aktivnosti, ki vodijo v zdrav način življenja,
 pospeševala športne in druge aktivnosti mladih, ki delujejo predvsem preventivno na
področju drog in drugih odvisnosti,
 pospeševati in načrtovati programe preventivnih aktivnosti.
O svojih aktivnostih LAS poroča občinskemu svetu.
3. LAS pri svojem delovanju lahko sodeluje z različnimi ustanovami ter strokovnimi institucijami.
Za izvedbo posameznih nalog lahko LAS znotraj svojih članov oblikuje ožjo operativno skupino.
4. Mandat predsednika in članov LAS je štiri leta od imenovanja.
III. Ugotovitev prenehanja mandata članu Nadzornega odbora občine Črnomelj in imenovanje
novega člana
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Alešu Kuretiču, Dragatuš zaradi podane odstopne izjave z dne 4.4.2018,
prenehal mandat člana Nadzornega odbora Občine Črnomelj.
2. Zmago Kozina, Črnomelj se imenuje za člana Nadzornega odbora Občine Črnomelj, in sicer do
izteka mandatne dobe obstoječega nadzornega odbora.
IV.

Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Vinica

Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Ines Žlogar, Črnomelj za
ravnateljico Osnovne šole Vinica.
Mag. Ines Žlogar izpolnjuje pogoje za imenovanje in je že doslej zaposlena v kolektivu Osnovne šole
Vinica, kjer vrsto let že opravlja funkcijo ravnateljice, tako da delovanje in razmere v zavodu dobro
pozna. V lokalni skupnosti je šola prepoznavna in se uspešno vključuje v različne programe in
lokalno okolje.
K točki 29:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Branislav Adlešič:
1. Že na jesenski seji OS 2017 je bil sprejet sklep, da RIC Bela krajina izvede anketo med ciljnimi
skupinami o sami prireditvi Jurjevanje in njeni lokaciji. V današnjem odgovoru direktorja RIC-a

je zapisno, da za zajetje reprezentativnega je potrebno terensko anketiranje, ki ga bodo izvajali
na prizorišču med trajanjem 55. Jurjevanja. Zanima ga, koliko bo anketa kredibilna, če bo
izvedena med obiskovalci Jurjevanja v starem mestnem jedru, ne pa tudi med tistimi, ki
dejansko sploh ne pridejo na prireditev v staro mestno jedro? Moti ga tudi to, da direktor ves
čas govori samo o Jurjevanju, veliko pa je bilo in je govora tudi o jurjevanjski dragi, ki pa niti z
besedo ni omenjena. Direktor se oprijemlja le tega, da je zveličavno imeti prireditev v mestnem
jedru, sploh ne posluša mnenja ostalih svetnikov. Naj se nekaj naredi z jurjevanjsko drago, naj
se točka uvrsti na sejo OS.
2. V odgovoru OU glede pešpoti proti pokopališču Vojna vas je zapisano: »Smatramo, da je lahko
aktualna sama pot, ki direktno vodi proti zgornjemu delu pokopališča in bo za to tudi zanimiva
za pešce, v tem primeru je potreben poseg vsaj na privatna zemljišča parc. št. 2087 in 2086/5
k.o. Loka.« Zanima ga, kje poteka navedena pot? Ali so bili z lastnikom oz. lastnikoma
navedenih zemljišč že opravljeni kakšni razgovori?
Leopold Perko:
1. V zapisniku 27. redne seje OS pri točki 7 ni navedenega predloga, ki ga je podal in sicer da se
ponovno prouči možnost zmanjšanja vplivnega območja okrog predlaganih kulturnih
spomenikih.
Zdenka Vrtin:
1. Pridružuje se razpravi predhodnika glede anketiranja in prireditve Jurjevanje. Na način, kot je
zamišljeno anketiranje, res ne bo prikaza realnega/dejanskega stanja.
K točki 30:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Zdenka Novak:
1. Kdaj bo zgrajen vodovod v Doblički Gori /krak Jug-Ižanski/ oz. v kateri fazi je projekt?
2. Krajane zelo moti kapelica v Stražnjem Vrhu, ki je na novo zgrajena ob sami cesti. Ali je zgrajena
v skladu z vsemi predpisi?
3. Krajan Mavrlena sam ne more živeti, ne ve razpolagati z denarjem, potrebuje pomoč. Naj
občina opozori CSD.
Nataša Hudelja:
1. Naj se pripravi trenutno stanje projektov na Vinici. Kdaj je predvidena kanalizacija za Sečje selo
in sanacija jarka čez vas?
Anica Želježnjak:
1. V kakšni fazi je gradnja novega vrtca v Loki?
Branislav Adlešič:
1. Zaključena je sanacija Metliške ceste, vendar naslednjih 10 metrov asfalt »cveti«, zato predlaga,
da se tudi na tem delu ceste obnovi asfalt /ob hiši Ladešič/.
2. V proračunu občine so za vzdrževanje ŠRC Loka namenjena sredstva, vendar objekt - nogometni
stadion Loka je katastrofalno vzdrževan. Že pred samo sanacijo objekta je opozoril, da je po
vsaki košnji potrebno travo pomesti, ker se zarašča mah. Smeti so po celem objektu, še tudi
gradbene vreče od mivke. Pred vhodom je razbit kiosk. Tudi mreža ob košarkarskem igrišču je
uničena in nevarna, potrebno jo je sanirati, da ne bo prišlo do kakšne nesreče/poškodbe.
3. Prosi za pisno pojasnilo na vprašanje, zastavljeno v razpravi pri točki 14: Nikakor se ne prične z
izgradnjo vodovoda na trasi 14 višinskega vodovoda. Na zboru krajanov KS Talčji Vrh je bilo
rečeno, da se bo z deli pričeli v maju 2018, vendar do danes se dela še niso začela. Ob navedeni
trasi je 22 hišnih priključkov. Krajani sprašujejo kdaj se bodo dela pričela in zakaj ni predvideno

asfaltiranje po celotni trasi vodovoda, kakor je bilo to na trasi (od Kohaničeve domačije
navzdol), kjer sta le 2 hišna priključka in je bila podlaga makadam, trasa 14 pa je več kot
polovica betonirana?
Jože Veselič:
1. Informacijo ima, da naj bi bila v času poletne sezone prepoved kopanja v reki Kolpi.
2. Kaj bo v zvezi z migranti, ki jih je na našem območju vse več, kako bo občina ukrepala glede
tega?
Županja: Informacije, da bi bila v času poletne sezone prepoved kopanja v reki Kolpi, nima.
Policijska postaja Črnomelj in Policijska postaja Metlika zadeve glede migrantov obvladujejo in za
enkrat je vse tako kot mora biti.
Ivanka Štukelj:
1. Ali je planiran kakšen prehod v križišču Metliške ceste in Trdinove ulice?
Franc Ivanušič:
1. Prebral je pobudo vaščanov spodnjega dela Preloka: »V letošnji zimi in spomladi se je za več
kot 500 % povečal promet na naših vaških poteh. Vsi vemo zakaj, vsak dan policija išče, nadzira
in odvaža migrante, ki mimo naših hiš želijo v Evropo. Zahvaljujemo se policiji, ki resnično hitro
reagira na naše telefonske klice ob zaznavi neznanih oseb, ki mokri, bosi, z nahrbtniki pešačijo
mimo naših hiš. Policija prihiti kolikor more po naši dovozni poti, ki vodi od regionalne ceste
Zilje-Preloka v slabe 2 km oddaljene zaselke, ki jih domačini poznamo pod starimi imeni: Kroci,
Jakovini, Valeti in Vidine. Uradno so to hiše številke od Preloka 40 do 57. Policisti so pri svojem
delu že uničili štiri osebne avtomobile, ki so zaradi slabega cestišča razbili »karterje«, po vasi je
izteklo olje in jih je odpeljala vlečna služba. Škoda je zagotovo velik, saj štiri »generalne«
verjetno ne stanejo dosti manj kot sanacija asfaltne poti. Ker nam ni vseeno, da se uničuje
»naša lastnina« (policijski avtomobili) smo vaščani, v sklopu čistilne akcije, posuli makadamsko
pot, ki jo uporabljajo policisti do razgledne točke nasproti hrvaškega Prilišća. Varnost vaščanov,
komunalnih in policijskih vozil bi povečali z razširitvijo obstoječe poti, da bi se lahko srečali dve
vozili in s preplastitvijo precej poškodovanega asfaltnega vozišča. Vaščani smo pripravljeni
odstopiti potrebni del zemljišča za planiranje in razširitev vaške poti za varnejšo občinsko cesto.
Ko so nam po naših parcelah ob Kolpi napeljali žiletkasto žico smo bili tiho, tudi ko so žico
odstranili nismo protestirali, za odškodnino nismo prosili. Sedaj, ko pa je naval migrantov
skoraj neznosen (za nas, ki živimo tu) pa apeliramo na županjo in občinsko upravo, da vpliva na
pristojne državne službe, da zaščitijo prebivalstvo ob Kolpi. Ni prijetno, ko prideš na njivo ob
Kolpi pa najdeš torbe, hlače, majice, prošnje za azil v BiH in podobne stvari, za katere ne več ali
so čiste ali okužene. Upamo na razumevanje in čimprej (če je možno v roku 14 dni) dobimo
odgovor kaj je naredila županja in občinska uprava za svoje občane. Upamo, da nas ne boste
ignorirali kot do zdaj (županja je dvakrat obljubila sanacijo v letu 2017) in pričakujemo
čimprejšnjo sanacijo cestišča. Koliko svojih sredstev smo do sedaj vložili v omenjeno cesto lahko
dokažemo s kopijami nakazil.«
Boris Grabrijan:
1. Na slabo izvedena dela izgradnje vodovoda v Malih in Velikih Selih je že opozarjal. Tudi
asfaltiranje cest je slabo izvedeno, jaški za vodovodne priključke so previsoko ali pa prenizko
postavljeni. Vsi so poškodovani od pluženja, pred njegovo hišo je jašek celo odtrgan. Na to je že
opozoril Komunalo Črnomelj, pa stanje do sedaj ni sanirano.
Lidija Malešič:
1. Pri starem dovozu do cerkve v Vojni vasi je ostala nedokončana stopnica.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.50.
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