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 3. redni seji, dne 29. 1. 2019 sprejel
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 3. 1. 2019,
v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41g, s pričetkom ob 17. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodil župan Andrej Kavšek.
Na seji je bilo prisotnih 23 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsoten je bil Matej Banovec, ki je prišel pri točki 3.
Seji so prisostvovali tudi novinarji in občinska uprava.
Po uvodnem pozdravu je župan odprl razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
Razprave ni bilo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
20. 12. 2018.
3. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. Financiranje političnih strank.
5. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 23 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE
20. 12. 2018
Razprave ni bilo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 20. 12. 2018, se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 3:
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Na sejo je prišel Matej Banovec, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih vseh 24 članov sveta.
Razprave ni bilo.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednji sestavi:
 Zoran Špec, 8340 Črnomelj - predsednik
 Janez Perušič, 8340 Črnomelj - član
 Renata Butala, 8342 Stari trg ob Kolpi - članica
 Andrej Fabjan, 8340 Črnomelj - član
 Maja Kocjan, 8340 Črnomelj - članica.
K točki 4:
FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah v Občinski svet
občine Črnomelj dne, 18. novembra 2018, glede na dobljeno število glasov, od 1.1.2019 pripadajo
finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj v naslednji višini:
Zap.
št.

Ime politične stranke

EUR/mesečno

EUR/letno
skupaj

1.

Slovenska demokratska stranka

388,50

4.662,00

2.

Socialni demokrati

325,25

3.903,00

3.

Lista Marjana Šarca

164,75

1.977,00

4.

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

152,50

1.830,00

5.

Nova Slovenija – krščanski demokrati

116,50

1.398,00

6.

Slovenska ljudska stranka

90,50

1.086,00

1.238,00

14.856,00

Skupaj

2.
Političnim strankam se sredstva navedena v prvi točki tega sklepa iz proračuna Občine
Črnomelj dodeljujejo mesečno.
K točki 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
V razpravi so sodelovali:
Janez Perušič:
1.
Športno društvo Butoraj v letu 2019 praznuje 40 let delovanja, jeseni bo organizirana tudi
svečanost ob navedeni obletnici društva. V letošnjem letu društvo planira zamenjavo ostrešja
/zračna streha/ na športnem objektu na Butoraju, zato prosi za finančno pomoč pri obnovi objekta.
Pridobljen je tudi predračun za material, v katerem pa niso upoštevani popusti, delo bo v lastni režiji.
2.
V izdelavi je projektna dokumentacija za avtobusno postajo na Butoraju, pločnik, javno
razsvetljavo in menjavo dotrajanih vodovodnih cevi na tem delu. KS Butoraj in občina sta že odkupila
zemljišče /mlekarno/ od KZ Krka. KS je za zemljišče in izdelavo dokumentacije že prispevala sredstva
iz sredstev JTO, v višini cca. 9.500 EUR. Zadnji sestanek na občini na to temo je bil junija 2018, od
takrat pa, kljub dopisom projektantu in občini, ni bilo nobene povratne informacije.
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3.
Predlaga, da se manjšim krajevnim skupnostim poveča proračunska sredstva na postavki
delovanje KS, in sicer krajevnim skupnostim do 500 prebivalcev za 500 EUR, krajevnim skupnostim
od 500 do 1000 prebivalcev pa za 300 EUR. Na podoben način so bila pred leti sredstva že povečana.
Pred dvema letoma so bila vsem krajevnim skupnostim sredstva povečana v %, vendar je zopet
nastala ogromna razlika – osnovni stroški za delovanje /elektrika, sejnine, pisarniški material/ pa so
skoraj isti za vse.
Župan je pojasnil, da bo v januarju 2019 sklical sestanek z vsemi predsedniki KS v občini Črnomelj.
Andrej Fabjan:
1.
Pred štirimi leti in pol je civilna iniciativa za razvoj mestnega jedra Črnomelj s približno 400
podpisi na občino podala pobudo glede reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja. Zanima ga
ali je bilo od takrat pa do danes s strani vodstva občine oz. občinske uprave kaj narejenega? Če ni,
prosi zdajšnjo vodstvo občine in občinsko upravo, da pobudo ponovno pregleda in prouči, saj je ta na
mestu.
2.
Obnova oz. rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana se vleče že
predolgo, zato predlaga, da župan nujno skliče sestanek s predstavniki izvajalcev del /JP Komunala,
arheologi, vodjem projekta, idr./, da se z deli pospeši in dokonča.
Samo Kavčič:
1.
Daje pobudo za uvedbo elektronske oblike gradiv za seje OS, kakor je bilo to v preteklem
mandatu za seje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo.
Župan je obrazložil, da bodo v proračunu občine Črnomelj za leto 2019 predvidena sredstva za nakup
oz. najem tabličnih/prenosnih računalnikov.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Predlaga, da se v proračunu občine Črnomelj za leto 2019 predvidijo sredstva za obnovo
rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica.
2.
V začetku mandata občinskega sveta 2014-2018 je bila članom OS podana možnost nabave
prenosnih računalnikov ali tablic, vendar se je večina članov OS odločila za prejemanje gradiv v
papirni obliki. Osebno podpira uvedbo e-gradiv za seje OS.
Maja Kocjan:
1.
Pred letom dni je bil spremenjen Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj. Predlaga, da
se ga zopet spremeni in sicer tako, da bo možno snemanje in predvajanje sej občinskega sveta.
Ljudje bi bilo tako seznanjeni kaj se na sejah OS razpravlja in sprejema.
2.
V preteklem mandatu OS so bili dnevni redi sej preobsežni, tudi po 25 točk in več je bilo
uvrščeno na dnevni red posamezne seje. Gradivo je tako obsegalo tudi po 300 strani in ga zato ni bilo
možno proučiti v tako kratkem času. Zaradi tega predlaga, da je na dnevni red seje uvrščeno manj
točk oz. so seje OS sklicane pogosteje.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 17.20.

Zapisala:
Darja Vukčevič

Župan
Andrej Kavšek
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