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 10. redni seji, dne 17. 12. 2019 sprejel
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 15. 10. 2019,
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, s pričetkom ob 17. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.
Na seji je bilo prisotnih 22 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Opravičeno odsotna sta bila Nataša Hudelja in Marko Mravinec. Seji so prisostvovali tudi: Vida
Čadonič Špelič, Mestna občina Novo mesto, Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o., predstavniki medijev
in občinska uprava.
Župan je po uvodnem pozdravu odprl razpravo k predlogu dnevnega reda in predlagal, da se točka
13: »Kadrovske zadeve« razširi z dodatno točko »6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda
RIC Bela krajina«.
Vesna Fabjan: Glede na 30. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj svetniki na začetku
seje odločamo o sprejetju dnevnega reda. Sprejem dnevnega reda naj bo v bodoče naveden pod
posebno 2. točko predloga dnevnega reda, takoj za točko »Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti«.
V gradivu namreč točka ni jasno navedena. Glede na 35. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Črnomelj predlagam, da se na dnevni red 9. in prihodnjih sej OS uvrsti redna 3. točka dnevnega reda
»Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine«. O tem, da smo občinski svetniki
premalo tekoče seznanjeni z dogajanjem v/o naši občini, je bilo v OS že slišati. Sama sem v letošnjem
poletju večkrat prišla v nerodno situacijo, ko kot izvoljena predstavnica občanov nisem vedela kaj
odgovoriti na zastavljena vprašanja občanov vezanih na aktualne dogodke. Na primer: 3. razvojna os,
poroštveni zakon, kaj je z gradnjo Osnovne šole Loka, vrtca Loka, kaj z vojašnico Majer,
reorganizacijo občinske uprave, RIC-em (turistični katalog, razpis, nov direktor) … Županu sem
dvakrat pisala pobudo, da predlagam uvrstitev omenjene točke v redni dnevni red sej OS. Ker se še
nič ni spremenilo podajam predlog za razširitev dnevnega reda in prosim za razpravo na to temo in
za glasovanje. V razpravo dajem tudi pobudo, da svetnike pristojni občinski organi pisno obveščajo o
aktualnem dogajanju v občini. Razprava, ki bi se razvila v okviru predlagane 3. točke, bi morala za
rezultati imeti oblikovanje pobud/predlogov/zahtev, ki bi jih morali redno v imenu OS naslavljati na
pristojne državne organe. Menim, da bi bili na ta način svetniki iz prve roke seznanjeni z dogajanji,
uspehi in težavami občine in da bi lahko občanom dali prave informacije. Navedeno je redna in
koristna praksa številnih občin.
Maja Kocjan: Nekatere občine imajo na dnevnem redu vsake seje točko glede realizacije sklepov
pretekle seje OS.
Bernarda Kump: Na prejšnji seji OS je predlagala, da se člane sveta informira o projektih, ki potekajo
v naši občini in da občinska uprava seznam le-teh in v kateri fazi so.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se z razširitvijo točke 13: »Kadrovske
zadeve – 6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina« sprejme v predloženi
vsebini.
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Na dnevne rede prihodnjih sej OS se uvrstita tudi točki, in sicer pod točko 2: »Sprejem dnevnega
reda« in pod točko 3: »Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine«.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 8. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
4. Predlog za izdajo Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto.
5. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda
Dolenjske lekarne Novo mesto.
6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi na parc. št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP:STK_3.
7. Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za
uporabo infrastrukture v občini Črnomelj.
8. Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v občini Črnomelj.
9. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo ne-stanovanjskegaproizvodnega objekta; investitor: TIM-TEH d.o.o., Mali Nerajec 7a, Dragatuš.
10. Poročilo župana o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2019.
11. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019.
12. Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj.
13. Kadrovske zadeve.
14. Premoženjsko pravne zadeve.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
16. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 22 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Mojca Čemas Stjepanovič: Podala je komentar na odgovor OU, ki je bil pri točki 15: »Odgovori na
vprašanja in pobude članov sveta« podan glede višine prejetih sredstev s strani državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU. Prav je, da se ve, da je bilo tudi iz EU sredstev sofinancirano nadaljevanje
drugega dela obvoznice Črnomelj in nakup aparatur v ZD Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 28. 6. 2019, se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 3:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 2. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Člani sveta so za namen pregledovanja gradiv za seje OS pred sejo OS prejeli tablične računalnike.
Vladimir Domjan iz podjetja ViDIT, informacijske tehnologije je podal kratko informacijo o uporabi leteh.
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K točki 4:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
Točki je prisostvovala Vida Čadonič Špelič, Mestna občina Novo mesto.
Jože Migalič, OU je podal uvodno obrazložitev.
Mojca Čemas Stjepanovič: Odstavki v 11. členu odloka niso pravilno oštevilčeni (manjka 7). V 13.
členu odloka je zapisano, da sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev, in sicer s plačili iz proračunskih sredstev - zanima jo iz katerih proračunskih sredstev? - iz sredstev
ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti - tukaj bi bilo
dobro vedeti ali gre tudi za sredstva v primeru izgube. Pomembna določba odloka je 3. točka 14.
člena, namreč Občina Črnomelj je imela v preteklosti zelo velike težave, vendar jih je uspela rešiti
pred sprejemanjem novega odloka. Upa, da bodo vse občine ustanoviteljice, predvsem pa manjše
sprejele navedeno določbo odloka, saj so bila z njihove strani večkrat izražena negativna mnenja in
pomisleki.
Andrej Fabjan: Katere občine so predmetni odlok že obravnavale?
Jože Migalič, OU: Odlok sta že sprejeli Mestna občina Novo mesto in Občina Dolenjske Toplice.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 5:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA
ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
Točki je prisostvovala Vida Čadonič Špelič, Mestna občina Novo mesto.
Mojca Čemas Stjepanovič: V 10. členu odloka je zapisano, da sredstva za delo sveta ustanoviteljic
predstavljajo stroški njegovega poslovanja in sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotavlja zavod.
Ali to pomeni, da bo zavod refundiral npr. kilometrino, udeležbo nekoga iz občine na teh sejah?
Jože Migalič, OU: Dogovorjeno je, da bo ta sredstva pokril zavod, občina ne bo prevzemala nobenih
obveznosti.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske
lekarne Novo mesto se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 6:
PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI NA PARC. ŠT. 1500/8, K.O. STARI TRG OB KOLPI V
EUP:STK_3
Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o.
Brula Anton je želel kratko obrazložitev, ki jo je podala Marija Prašin Kolbezen, OU.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
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Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8 k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 7:
PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV JAVNIH
SLUŽB IN CEN ZA UPORABO INFRASTRUKTURE V OBČINI ČRNOMELJ
Samo Kavčič je pred sejo OS podal pisno obvestilo, da se pri točki: »Predlog Sklepa o sprejemu
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini
Črnomelj« izloča iz postopka obravnave in glasovanja.
Maja Kocjan: Svetniška skupina SDS je temeljito pregledala gradivo. V preteklem mandatu se je cena
komunalnih storitev zelo povečala, čemur je svetniška skupina SDS nasprotovala. Tokrat ne gre za
tolikšno zvišanje. Iz gradiva je razvidno, da je cena električne energije v letu 2019 večja za več kot
70 %, prosi za obrazložitev. Na drugi strani gradiva je zapisano, da so se optimizirali procesi, zato jo
zanima kaj je bilo narejenega?
Samo Kavčič: V letu 2017 in 2018 je bila cena električne energije določena in fiksirana s pogodbo,
preko sistema javnega naročanja. Pogodba je konec leta 2018 potekla. V letu 2018 je cena
električne energije na svetovnih borzah močno narasla, zato ponudbe, ki smo jih pridobili preko
sistema javnega naročanja niso tako ugodne. 1.1.2019 se je dvignila cena električne energije za
približno 70%, kar pomeni, da javno podjetje dražjo elektriko plačuje že cca. 10 mesecev, medtem ko
so cene omrežnin ostale enake. V preteklem obdobju smo v javnem podjetju največji poudarek
namenili zmanjševanju vodnih izgub in širitvi dejavnosti, kar sta dva najbolj vplivna faktorja na samo
ceno.
Mojca Čemas Stjepanovič: V gradivu je zapisano, da je bila storitev vezana na obstoječe greznice in
MKČN že v prvem elaboratu »podcenjena«, želi obrazložitev. Število defektov na hišnih priključkih se
povečuje, kakšen je razlog?
Samo Kavčič: V letu 2013, ob pripravi prvega elaborata, je bilo premalo podatkov o številu greznic,
pa tudi v elaboratu ni bil upoštevan strošek čiščenja, upoštevan je bil le strošek odvoza. Elaborat v
letu 2017 je pokazal razliko med potrjeno in obračunsko ceno, vendar cena ni bila popravljena.
Takrat je cena ostalih storitev področja odvajanja in čiščenja pokrivala razliko v ceni te storitve. Z
novim elaboratom je cena storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN postavljena na realne
temelje. Eden od razlogov za povečanje števila defektov na hišnih priključkih je starost cevi, drugi
razlog je, da so se hišni priključki v preteklosti delali v lastni režiji in kvaliteta postavitve navedenih
priključkov je bila slaba. Tretji razlog pa je tudi, da so se z belokranjskim vodovodom, ki je bil
dokončan leta 2015, hidravlične razmere bistveno spremenile po celem sistemu v Črnomlju in
Semiču.
Renata Butala: KS Stari trg ob Kolpi je oskrbovana z vodo iz Občine Kočevje. Nam vodo zaračunava
Hydrovod. Imamo isto vrtino kot vsi prebivalci Poljanske doline, s tem, da tisti, ki spadajo pod
kočevsko občino plačujejo občutno nižjo ceno vode kot jo plačujemo mi - več kot 30 %. Prosi za
obrazložitev.
Maja Kocjan: Svetniška skupina SDS bo tokrat izjemoma podprla Predlog Sklepa o sprejemu
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini
Črnomelj, saj gre za manjše povišanje cen. Od JP Komunala Črnomelj pričakuje, da naredi vse za
optimizacijo vseh stroškov. Se pridružuje predlogu predhodnice, da se obrazloži razlika med ceno
vode, ki jo plačujejo prebivalci v KS Stari trg ob Kolpi.
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Vesna Fabjan: Za koliko bi se povečali stroški, če bi se storitev praznjenja greznic izvajala bolj
pogosto na vodovarstvenih območjih (Dobliče, Rodine, ipd.)? Koliko stanovanjskih objektov v
Črnomlju je priključenih na čistilno napravo?
Samo Kavčič: Če bi se storitev praznjenja greznic izvajala bolj pogosto, bi se stroški podvojili. Vse
stanovanjske hiše v Črnomlju še niso priključene na čistilno napravo Črnomelj.
Mira Radojčič: Zanimiva je primerjava cen s sosednjimi občinami, Občina Kočevje ima brez odpadkov
nižje cene kot ima Občina Črnomelj.
Samo Kavčič: Na stroške vzdrževanja javnega vodovoda ima velik vpliv tudi velikost omrežja oziroma
količina prodane vode na enoto dolžine. Občina Kočevje - Hydrovod na letni ravni proda 1,1 mio m3
vode z 220 km vodovodnega omrežja, Občina Črnomelj - Komunala pa 800.000 m3 vode s 396 km
vodovodnega omrežja.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo
infrastrukture v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
2. JP Komunalo Črnomelj d.o.o. se poziva, da pospeši aktivnosti in projekte v smislu optimizacije
vseh stroškov.
3. Pripravi se analiza cene vode za KS Stari trg ob Kolpi.
K točki 8:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE SLUŽBE
24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI ČRNOMELJ
Samo Kavčič je pred sejo OS podal pisno obvestilo, da se pri točki »Predlog za izdajo Odloka o načinu
opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini
Črnomelj« izloča iz postopka obravnave in glasovanja. Podal je uvodno obrazložitev.
Maja Kocjan: Kako bo določena cena izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne
dežurne službe v občini Črnomelj?
Samo Kavčič: Cena izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v
občini Črnomelj bo določena na podlagi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne gospodarske
javne službe 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj. Ceno potrdi občinski svet.
Maja Kocjan: Kakšna bo cena izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne
službe v občini Črnomelj in ali bo primerljiva z ostalimi občinami?
Samo Kavčič: Cena izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v
občini Črnomelj bo oblikovana skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe in Odlokom o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Črnomelj . Cena izvajanja
storitve je odvisna tudi od števila prevozov na obdukcijo in števila umrlih na območju izvajanja
gospodarsko javne službe. Predlog cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne
dežurne službe v občini Črnomelj bo pripravljena po veljavnosti zadevnega odloka in bo občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem podana na naslednji seji OS.
Matej Banovec: Cena izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v
občini Črnomelj ni odvisna le od števila umrlih, ampak tudi od plač zaposlenih, ki bodo te storitve
opravljali.
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Samo Kavčič: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je objavilo razpis za prosto delovno mesto –
pogrebni delavec, vendar se na razpis nihče ni prijavil. Največji strošek storitve 24-urne dežurne
pogrebne službe je strošek dela zaradi dežurstva. Ta strošek je fiksen in je neodvisen od števila
umrlih oziroma števila prevozov.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o
načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini
Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 9:
PREDLOG ZA SPREJEM ZNIŽANJA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA IZGRADNJO NESTANOVANJSKEGA-PROIZVODNEGA OBJEKTA; INVESTITOR: TIM-TEH D.O.O., MALI NERAJEC 7A,
DRAGATUŠ
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Investitorju »TIM-TEH d.o.o., Mali Nerajec 7a, 8343 Dragatuš«, 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 2.187,10 EUR. Vse medsebojne
obveznosti in razmerja med zavezancem za plačilo komunalnega prispevka in Občino Črnomelj, se
bodo uredile v medsebojni pogodbi, ki se bo sklenila po odobritvi delnega znižanja plačila
komunalnega prispevka.
K točki 10:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2019
Vesna Fabjan: Pri investicijah je zelo majhen delež porabljenih sredstev (20 %), kaj se dogaja, čemu
bodo namenjena sredstva v prihodnje?
Župan je pojasnil: Nekateri projekti, planirani v proračunu 2019, so se zamaknili: V primerjavi s
sprejetim proračunom so za projekt Center za krepitev zdravja predlagana sredstva v nižjem znesku
od prvotno predvidenih, saj se bodo zaradi ponovitve razpisa dela pričela izvajati konec leta.
Za fekalno kanalizacijo od Vinice do romskega naselja Drenovec je bila projektna dokumentacija
izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker razpisa za opremljanje romskih naselij leto ni bilo,
smo investicijo uspešno prijavili za sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 iz nepovratnih sredstev
proračuna RS, pričakujemo pogodbo za 400.000 EUR sofinanciranja.
Nižje od prvotno planiranih so predlagana sredstva za sofinanciranje projekta Ureditev ekonomsko
poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica-2.del, saj smo odločbo o sofinanciranju s strani MGRT
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prejeli v mesecu avgustu, zaradi česar se bo projekt v letošnjem letu izvajal v manjšem obsegu in se
bo nadaljeval v prihodnjem letu.
Za gradnjo vrtca Loka se pripravlja projektna naloga, načrtujemo, da bomo aprila 2020 pričeli z
gradnjo in jo zaključili v letu 2021.
V primerjavi s sprejetim proračunom v predlogu rebalansa ni planiranih sredstev za samo izvedbo
nadomestne gradnje OŠ Loka, saj v letošnjem letu do le-te ne bo prišlo. Ustanovljena je projektna
skupina, pripravlja se projektna naloga za preprojektiranje projekta, ki naj bi bila dokončana do
konec tedna.
Predvideno je nadaljevanje ureditve kanalizacijskega omrežja Črnomelj in sicer je projekt po
izdelanih idejnih zasnovah ocenjen na cca. 3 mio EUR in se bo izvajal do leta 2022. Predvideva vsaj
98 % pokritost mesta s kanalizacijo, kar je pogoj sofinanciranja, ki je predvideno v višini do 1,8 mio
EUR. V letu 2019 je izdelana investicijska dokumentacija, izdeluje se projektna dokumentacija za
pridobitev gradbenih dovoljenj in ureja še nekaj služnostnih pogodb. Novembra je predvidena oddaja
popolne vloge za sofinanciranje. V letu 2020 naj bi se gradnja pričela, ko bomo prejeli potrditev
sofinanciranja.
Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno, čaka se analiza ABC, projekt je
ocenjen na 1,8 mio EUR.
Izdelana je idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del Blatnika
s čistilno napravo. V letu 2019 so predvidena sredstva za prvi del izdelave projektne dokumentacije,
drugi del se prenese v leto 2020. V letu 2019 smo dodali sredstva za začetek priprave projektne
dokumentacije za širše območje vodnega vira (naselje Jerneja vas in del Blatnika) ter habitat črnega
močerila (Jelševnik). V letu 2019 še ni predvidena izgradnja te kanalizacije.
Podpisana je pogodba za projektiranje kolesarskih poti. Po dogovoru za razvoj regij je predvideno
sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada EU in proračuna RS, predvidoma v letih 2020 - 2022.
Do konec leta 2019 bo obnovljena Ulica Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana, plato med cerkvijo
in banko pa v 2020.
Glede investicije prenove KD Dragatuš potekajo razgovori s KZ Krka (rešuje se problem zemljišča
klavnice na Majerju, cenitev je naročena).
Na območju OPPN Kočevje je načeloma pridobljeno soglasje z lastnikom zemljišča, ki je potrebno za
ureditev stanovanjskega območja oz. za individualne stanovanjske gradnje.
Na območju OPPN Pod gozdom je možno graditi stanovanjske objekte, območje je potrebno urediti z
javno infrastrukturo.
V stavbi črnomaljskega gradu potekajo restavratorska dela in sondiranje, na podlagi katerih bodo
izdani projektni pogoji. Začela so se dela na zakladnici, kjer bo vstopna točka v mestno jedro.
V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in vojsko se pripravlja in usklajuje plan sanacij poti in cest ob
Kolpi.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo župana o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2019 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 11:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Maja Kocjan: Ali je občina že prejela sredstva po neurju 2018 v višini 168.000 EUR? Ali ima občina
izdelane kakšne projekte glede črne človeške ribice s ciljem pridobiti čim več EU sredstev? Ali so
pripravljeni oz. se pripravljajo kakšni projekti na splošno, kjer bi črpali sredstva EU? Kaj je zajeto v
77.600 EUR na postavki RIC-ostali projekti? V rebalansu proračuna 2019 ni postavke za
Silvestrovanje, zato sprašuje ali ga ne bo?
Župan: V postavki RIC-ostali projekti, v višini 77.600 EUR, so sredstva namenjena za projekt Interreg
kulTura. Silvestrovanje 2020 bo organizirala KS Črnomelj.
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Mira Radojčič: V osmih mesecih je realizirana polovica planiranega rebalansa proračuna 2019. Ali to
pomeni, da bo ostala polovica prilivov prispela v občinski proračun v zadnjih štirih mesecih? Za
izgradnjo kanalizacije Vinica je bilo v osmih mesecih porabljenih 34.000 EUR, plan pa je 450.000 EUR.
Koliko realno je, da bo to dejansko realizirano v letu 2019? V poročilu župana o izvrševanju
proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2019 je navedeno, da bodo ureditve v JR v občini,
predvidene s sprejetim proračunom, izvedene v drugi polovici leta. Za JR v občini je planiranih
100.000 EUR, do 30.8.2019 pa je porabljenih le 21.000 EUR. V obrazložitvi NRP-jev je za JR Bojance
navedeno, da naj bi se prva etapa začela izvajati že letos, zato jo zanima kdaj se bo začela? Zadeva je
namreč problematična, saj so električni drogovi dotrajani, dva drogova sta se celo nagnila nad cesto.
O tem je bila obveščena OU in vzdrževalec, ki je te drogove le podprl, zato bo v primeru sneženja in
pluženja ceste nastal problem. Na prejšnji seji je bila izpostavljena rekonstrukcija ceste UčakovciVukovci. Na zboru krajanov je bilo obljubljeno, da bodo dela realizirana v letu 2019 , zato jo zanima
ali bodo? Na eni izmed letošnjih sej OS je bilo dogovorjeno, da se bo pripravil program ureditve
lokalnih cest, vendar se o tem člani OS pogovarjamo samo ob obravnavi proračuna oz. rebalansa
proračuna.
Župan: Prioritete ureditev lokalnih cest so usklajene s krajevnimi skupnostmi, tudi sredstva za
sanacijo teh poti so zagotovljena. Seznam ureditev lokalnih cest bo posredovan na CGP, s katerim
ima občina sklenjeno pogodbo za vzdrževanje in obnovo lokalnih cest. Javna razsvetljava Bojanci naj
bi bila izvedena še v letošnjem letu.
Mojca Čemas Stjepanovič: Veseli jo, da se nadaljujejo projekti, zastavljeni v prejšnjem mandatu.
Zanima jo za katere investicije bodo namenjena sredstva kredita v višini 3,4 mio EUR? Na prejšnji seji
OS je bilo s strani župana povedano, da ne bo nobenih finančnih posledic glede reorganizacije
občinske uprave, vendar je v Letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine
Črnomelj za leto 2019 obrazloženo, da bo zaradi reorganizacije občinske uprave v letu 2019
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
Župan: Zaradi dotrajanosti pohištva in računalniške opreme je predvidena zamenjava oz. nakup
pisarniškega pohištva, nakup računalniške opreme za potrebe OU, nakup opreme za tiskanje, idr.
Jaka Birkelbach: Na področju socialnega varstva je v rebalansu proračuna 2019 predvidena postavka
»Izvajanje prostov. prevozov starostnikov« v višini 800 EUR. Veliko občin storitev prevozov
starostnikov že izvaja, zato ga zanima kako bo s tem v občini Črnomelj, saj v NRP-jih sredstev za
navedeno storitev ni zasledil.
Tamara Potočar, OU: Občina bo glede prevozov starostnikov sodelovala z DSO Črnomelj, ki bo
koordinator in izvajalec navedenega projekta. Izvajanje prevozov se bo pričelo s 1.1.2020.
Bernarda Kump: Ali potekajo kakšni razgovori glede odkupa Stoničevega gradu in stavbe, v katerih
posluje Zavarovalnica Sava?
Župan: Z Zavarovalnico Sava potekajo razgovori glede odkupa stavbe. Prav tako so bili že opravljeni
razgovori z lastnikom, ki je polovični lastnik Stoničevega gradu.
Leopold Perko: Želi podrobnejšo obrazložitev kadrovskega načrta.
Tamara Potočar, OU: Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi Pravilnika o vsebini in postopkih za
pripravo in predložitev kadrovskih načrtov. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V
kadrovskem načrtu je navedeno skupno dovoljeno število zaposlenih, predlagano je 41, kar pa ne
pomeni, da nas je toliko zaposlenih. Na današnji dan je v OU zaposlenih 33 javnih uslužbencev.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019 s prilogami se
sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za
leto 2019.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto
2019 s prilogami spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019 s
prilogami.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019 s prilogami se
spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019 s prilogami.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019 s prilogami se sprejme v predloženi
vsebini.
2. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za
leto 2019.
K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme
v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
občine Črnomelj spremeni v Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine
Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj se spremeni
v Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 13:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje treh predstavnikov občine Črnomelj v svet javnega zavoda Krajinski park Kolpa
Renata Butala: V svetu KP Kolpa morajo biti ljudje, ki v njem živijo, ki v njem aktivno delujejo, nikakor
pa ne moremo enačiti parke med seboj, saj ima vsak park svojo specifiko.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V Svet javnega zavoda Krajinski park Kolpa se kot predstavniki Občine Črnomelj imenujejo:
 Kobe Vinko, Stari trg ob Kolpi
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Gregor Šmalcelj, Dragatuš
Antonija Benetič, Vinica.

2. Imenovanje članov sveta javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Črnomelj imenujeta:
 Mira Radojčič, Vinica
 Janez Jakša, Črnomelj.
2. V svet javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se kot predstavnica uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti imenuje:
 Vita Jankovič, Črnomelj.
3. Prenehanje mandata predsednika in imenovanje predsednice LAS – Lokalne akcijske skupine za
spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Klemnu Vitkoviču, Črnomelj zaradi podane odstopne izjave, prenehal mandat
predsednika LAS – Lokalna akcijska skupina za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine
Črnomelj.
2. Matejo Jaklič, Črnomelj se imenuje za predsednico LAS - Lokalne akcijske skupine za spremljanje
odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj in sicer do izteka mandata članom imenovanim
s sklepom občinskega sveta št. 014-5/2018-23 z dne 5. 6. 2018.
4. Mnenje lokalne skupnosti k razrešitvi direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Varstveno
delovni center Črnomelj
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k sklepu Sveta Varstveno delovnega centra
Črnomelj z dne, 26. 6. 2019, o razrešitvi Vrlinič Zdenke s funkcije direktorice Varstveno delovnega
centra Črnomelj.
5. Imenovanje direktorice javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Andreja Brancelj Bednaršek, Metlika po izobrazbi profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna
diplomirana etnologinja, se imenuje na mesto direktorice javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
za mandatno obdobje 2019-2024.
6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina
Leopold Perko: Gradivo smo člani OS prejeli na sami seji, zato prosi za podrobnejšo obrazložitev.
Župan: Na razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina sta se prijavili dve
kandidatki. Obe kandidatki sta svetu javnega zavoda predstavili svoj program dela. Na osnovi le-tega
se je svet javnega zavoda odločil, da OS pozove, da poda soglasje k imenovanju Barbare Papež Lavrič
na mesto direktorice javnega zavoda RIC Bela krajina.
Vesna Fabjan: Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoj »da ima pet let delovnih
izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih«. Kaj to pomeni?
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Jaka Birkelbach: Kot član sveta RIC Bela krajina je pojasnil, da sta obe kandidatki, ki sta se prijavili na
razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina, ustrezali vsem pogojem. Pet let
delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih pomeni, da je kandidat vodja eni oz. več
osebam najmanj pet let.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja soglasje k imenovanju Barbare Papež Lavrič, Straža na mesto
direktorice javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina.
K točki 14:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1158/2 k.o. 1535 – Črnomelj se izvede geodetska izmera v izmeri cca
445 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 131/43, parc. št. 131/7 in parc. št.
131/65, vse k.o. 1535 – Črnomelj. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji
nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2259/6 k.o. 1546 - Tribuče se izvede geodetska izmera v izmeri cca
700 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 2096/3, parc. št. 2091/1, parc. št.
2090/2, parc. št. 2087/4, parc. št. 2100, parc. št. 2099/2, parc. št. 2096/4 in parc. št. 2103, vse k.o.
1546 - Tribuče z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po
opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v
sprejem občinskemu svetu.
3. Ukinitev statusa javnega dobra
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1126/53 k.o. 1535 - Črnomelj se, po pravnomočnosti geodetske
odločbe, ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, matična št: 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 nepremičnini parc. št. 1126/53 k.o. 1535 - Črnomelj se
slednja odproda z neposredno pogodbo lastniku nepremičnine parc. št. 42/15 k.o. 1535 Črnomelj; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev slednje.
4. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na delu nepremičnine parc. št. 2342/113 k.o. 1540 – Dobliče v izmeri cca 560 m2 se izvede
geodetska odmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 2342/10 k.o. 1540
- Dobliče ter na delih nepremičnin parc. št. 2342/108, parc. št. 2342/107 in parc. št. 2342/102,
vse k.o. 1540 - Dobliče izmera površine cca 24 m2, ki funkcionalno pripada parc. št. 2342/11 k.o.
1540 - Dobliče; katastrska izmera se izvede z ustreznim odmikom od javnih poti, ki potekajo v
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neposredni bližini. Sočasno z odprodajo novo nastalih nepremičnin se pogodbeno uredijo
razmerja v zvezi z obstoječo komunalno infrastrukturo, ki je zgrajena na nepremičninah.
2. Na nepremičnini parc. št. 2342/111 k.o. 1540 - Dobliče se izvede geodetska odmera, s katero se
od obstoječe javne prometne infrastrukture odmeri del zemljišča, ki ni v javni uporabi; katastrska
izmera se izvede z ustreznim odmikom od javnih poti, ki potekajo v neposredni bližini,
3. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastalih parc. št., ki v naravi ne služijo javnemu dobru, ukine
status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji
nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
K točki 15:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Razprave ni bilo.
K točki 16:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Renata Butala:
1.
Regionalna cesta R3-659 od Kota ob Kolpi do MP Sodevci je zelo v slabem stanju, prav tako
most, ki povezuje državi (kar nekaj ljudi si je na njem predrlo gume, saj žeblji štrlijo ven). Februarja
sem dobila odgovor: »Na našo pobudo se pripravlja obnova regionalne ceste R3-659 od Kota bo
Kolpi do MP Sodevci, ker je v zelo slabem stanju in jo reka Kolpa večkrat preplavi. Kot v Deskovi vasi
bo tudi tu potrebna sočasna obnova vodovoda.« Zanima me ali se že ve kdaj se bo začelo v tem delu
kaj premikati? Menim, da je pa na mostu potrebno takojšnje ukrepanje.
2.
Cesta proti Radencem je bila lansko leto utrjena in na novo asfaltirana. Še vedno pa niso
urejene brežine. Dnevno ob cesti odmikamo kamenje, suho drevje, kar nekaj večjih skal pa čaka
primerni trenutek. Po cesti vozi med drugim tudi šolski kombi, hodijo otroci iz CŠOD (v skupini je
lahko tudi 60 otrok) in drugi. Zanima me kdaj bo ta cesta končno urejena, umeščena v prostor ter
predvsem varna?
3.
Plovbni režim na reki Kolpi: V eni od preteklih sej sem zaprosila, da se aktivnosti v zvezi s tem
nadaljujejo. Poleti je inšpektor obiskal turistične ponudnike in zahteval dovoljenja, vendar Upravna
enota nikakor ne more izdati dovoljenja brez sprejetega plovbnega režima. Prosim, da se aktivnosti
peljejo naprej.
Pričakujem pisne odgovore.
Maja Kocjan:
1.
Svet javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj ne more sprejeti poslovnika, ker občina
nima v skladu z zakonodajo veljavnega Odloka o ustanovitvi OŠ Loka. Svet deluje brez veljavnega
poslovnika, zato bi bilo nujno potrebno sprejeti odloke o javnih zavodih v občini Črnomelj.
Franc Ivanušič:
1.
Država je postavila ograjo ob reki Kolpi. Vzdrževanje okrog nje je katastrofalno. Nujno
potrebno je zato na pristojne službe nasloviti poziv za redno vzdrževanje oz. košnjo zemljišč do vode
vsaj trikrat letno.
2.
Krajane Vinice zanima kaj se dogaja na projektu za umirjanje prometa od trga do šole v
Vinici?
3.
Kakšni so načrti za gradnjo kanalizacije Ogulin, Sečje selo in ostanek Vinice?
Vesna Fabjan:
1.
Kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti v imenu članov odbora podajam pisno
pobudo. Prosimo, da pristojne občinske službe v skladu z dogovorom čimprej
uskladijo/dopolnijo/predlagajo nov koncept ideje DAN MLADIH IN MLADINSKA SKUPŠČINA.
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Pojasnilo: V Odboru za družbene dejavnosti smo na prvih srečanjih izoblikovali predlog aktivnosti
»Dan mladih in Mladinska skupščina« katerih namen je obogatiti življenje mladih v občini in jim
ponuditi možnost, da sodelujejo, soodločajo in podajo predloge. Predlog vsebine ste svetniki dobili v
branje v gradivu 8. seje OS. Na željo odbora, kot tudi aktiva ravnateljev, smo sklicali srečanje, ki pa se
ga ravnatelji 20. 8. 2019 niso udeležili. V dogovoru z županom Andrejem Kavškom in Tamaro Potočar
(sestankovali smo konec avgusta je bilo dogovorjeno), da bodo pristojne občinske službe razmislile o
drugih možnostih realizacije, a do sedaj še nismo bili obveščeni o morebitnih novih predlogih. Zato
pristojne organe pozivamo, da se čimprej opredelijo glede nadaljnjega dela v zastavljeni smeri.
Generacije mladih prehitro odhajajo iz domačega kraja, zato je vsaka zamujena priložnost
sooblikovati pogumno, ozaveščeno in načelno osebnost, z željo po prizadevanju in izboljšanju
pogojev za odraščanje, izgubljena. Ne zamudimo jo.
2.
Občina Črnomelj je leta 2018 prejela certifikat Mladim prijazna občina. Zanima me kako si
Občina prizadeva ohraniti certifikat? Katere aktivnosti v tej smeri trenutno potekajo?
3.
V zadnjem mesecu je bilo med občani slišati veliko dvomov/pomislekov glede domnevnega
prenosa oskrbe na domu iz Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine (enota Črnomelj) na
Dom starejših občanov Črnomelj. Zavedam se, da je ustanoviteljica DSO in CSD država, a je občina
dolžna poskrbeti za oskrbo vseh prebivalcev, tudi tistih, ki so socialno najbolj ogroženi! Ne želim se
opredeljevati ali je sprememba za občane dobra ali ne, saj premalo vem o tem. Želim pa, da smo
svetniki in občani seznanjeni s spremembo in njenimi posledicami. Prosim pristojno občinsko službo,
da pridobi odgovore na vprašanja na svetnike ter občane celovito obvesti o spremembi:
 Ali bo socialna oskrba na domu resnično prešla iz CSD na DSO?
 Zakaj bo do spremembe prišlo? Ali obstaja za to neka obvezujoča zakonska podlaga?
 Ali bodo vsi uporabniki, ki so bili oskrbovani prek CSD, oskrbovani tudi prek DSO? Ali bodo
oskrbovani na enak način kot so bili prek CSD?
 Ali se bodo s spremembo spremenile cene za uporabnike?
 Ali se bodo spremenili delovni pogoji za oskrbovalke (do sedaj zaposlene na CSD/ po spremembi
bodo, domnevam, na DSO; bodo primorane prehajati iz dela na terenu v delo v domu in se bodo
izenačile z negovalkami /oz. ali jim bo z delovno pogodbo v DSO zagotovljeno izključno delo na
terenu, kot so ga opravljale do sedaj?
 Kaj se bo zgodilo, če oskrbovalke ne bodo želele nadaljevati z delom v okviru DSO? Kako bo DSO
zagotovil dovolj primerne delovne sile za oskrbo na domu? Že tako se dom srečuje s
pomanjkanjem delovne sile.
 Kako bo občina v tem primeru poskrbela za oskrbo na domu? Dejstvo je, da se prebivalstvo
stara, da so starejši ljudje osamljeni in da večina ne želi bivati v domu dokler to ni nujno
potrebno. Dom tudi nima toliko kapacitet. Ali občina razmišlja o možnosti ustanovitve zavoda in
ali je morebiti občina pripravljena ponuditi koncesijo?
Anton Brula:
1.
Uporabniki pokopališča v Vojni vasi se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da je JP Komunala
Črnomelj iz pokopališča umaknila kontejner za odpadke in ga postavila na parkirišče. V njihovem
imenu predlaga, da se kontejner postavi na prvotno mesto.
2.
Predlaga, da se od petka od 15. ure do nedelje do 22. ure odpre zapornica na parkirišče za
črnomaljskim gradom in se tako občanom skozi vikend omogoči dodatno parkiranje v mestnem jedru
Črnomlja. Če bo pobuda sprejeta, naj se postavi ustrezna tabla, na kateri bo zapisano dovoljenje za
parkiranje na parkirišču izza gradu v času od petka od 15. ure do nedelje do 22. ure.
Andrej Fabjan:
1.
Na 3. redni seji OS je bil sprejet sklep, da se bo v letošnjem letu obravnavala strategija
parkiranja v mestnem jedru Črnomlja. Na eni izmed sej je bilo nato s strani župana obrazloženo, da
se bo le-ta obravnavala, ko bo v mestnem jedru dokončana investicija. Čaka se torej dokončanje
navedene investicije in uvrstitve točke glede ureditve parkiranja v mestnem jedru Črnomlja. Na to
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temo so bili županu predloženi tudi podpisi občanov, krajanov mestnega jedra, na kar se naj ne
pozabi.
2.
Ali je bil že podan kakšen odgovor na pobudo za izboljšanje razmer v obmejnih občinah, ki so
jo župani obmejnih občin naslovili na Vlado RS 30.9.2019? Ali je bil sklican sestanek vseh županov,
podpisnikov pobude, na konferenco, na kateri si razpravljali o zapisanih pobudah?
3.
Tamaro Potočar, OU je občinski svet kot predstavnico Občine Črnomelj imenoval za članico
Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Ali se je omenjena komisija že
sestala, kakšne sklepe je sprejela, ipd.?
Bernarda Kump:
1. Mestno jedro: - Parkiranje v mestnem jedru je zaradi preurejanja mestnega jedra nemogoča
situacija in nujno potrebno je poiskati dodatne rešitve. Težava s parkiranjem je tako huda, da tudi
tisti, ki plačajo mesečno karto, nimajo parkirnega mesta. Tudi stanovalci še nimajo navodil kako bodo
lahko parkirali po dokončanju investicije v mestnem jedru.
- Kdaj bo končno prekategorizirana cesta skozi mestno jedro (iz državne v lokalno)? Skozi mestno
jedro se vozi hlodovina, silaža, cisterne, vlačilci, itd., kar je nesprejemljivo.
- Parcela nekdanje Skubceve hiše, ki je bila v lanskem letu porušena, je zanemarjena, nepokošena.
Nikakor ni v ponos mestu. Kakšni so načrti?
2. Varnostna situacija: Varnostna situacija v občini se je poslabšala, občani opozarjajo na številne
vlome in ostale težave. So kakšni pokazatelji o poslabšanju oz. neposlabšanju varnostne situacije? Se
dela kaj na zadevi?
3. Na Vojinski cesti je zapora zaradi neurejenega jaška. V izogib zastojem naj se zadeva uredi pred 1.
novembrom, da bo promet normalno potekal.
4. Na križišču Ulice Heroja Starihe pri odcepu za ZD Črnomelj je razbito cestno ogledalo.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Kdaj se bo nadaljevala investicija - pešpot, pločnik na Grajski cesti mimo gostilne Čurk, za
katero so že pridobljena evropska sredstva?
Mira Radojčič:
1.
Neposredno ob cesti Črnomelj-Tribuče na desni strani je nekdo odložil dva kupa smeti. To
tam ne sodi.
Jaka Birkelbach:
1.
V rebalansu proračuna je za ureditev mestnega jedra Črnomelj predvidenih 100.000 EUR,
vendar zelo malo porabljenih. V prejšnjem mandatu OS, ko je bil član Odbora za turizem in varstvo
okolja, je odbor vsako leto obravnaval plan dela in urejanja mestnega jedra. Glede na to, da je že
oktober, ga zanima ali se to letos opušča?
2.
Kako potekajo aktivnosti za ureditev parkirnega prostora na lokaciji bivšega Belsada?
Samo Kavčič:
1.
Občanom je na voljo mobilna aplikacija »pametno mesto«, ki je namenjena boljši
komunikaciji med javnim podjetjem Komunala Črnomelj in občani.
Zalka Bosanac:
1.
Kdaj nazadnje je bil narejen pregled mostu čez Kolpo na Vinici in ali most ustreza tovrstnemu
prometu?
Matjaž Barič:
1.
Podal je repliko na izvajanje Vesne Fabjan glede ideje DAN MLADIH IN MLADINSKA
SKUPŠČINA. Po njegovem mnenju gre za zgrešeno zgodbo.
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Leopold Perko:
1.
Delovni čas finančne pisarne v Črnomlju se je zmanjšal na en dan v tednu, kar pomeni, da
bomo lahko kmalu ostali brez davčne pisarne v Črnomlju, kar je nesprejemljivo, zato je potrebno
apelirati na pristojne službe, da do tega ne pride.
Maja Kocjan:
1.
Na pokopališču v Vojni vasi sta pokopani dve neznani osebi. Ali gre za neznani osebi, ki sta se
utopili v reki Kolpi? Ali je stroške pokopa krila občina? Bo država povrnila stroške občini?
Matej Banovec:
1.
Iz strani Vojne vasi je dostop na akvadukt nevaren, zato se ga naj primerno uredi.
2.
Na kakšen način občina razpolaga z naročili in povpraševanji izpod mejne vrednosti 20.000
EUR?
Zoran Špec:
1.
Prihaja do nesreč v Kočevju na priključku na obvoznico, zato predlaga dodatni zaris križišča.

Prisotnim se je predstavila Danijela Nedič Orešič, ki je s 1.7.2019 prevzela funkcijo direktorice OU
občine Črnomelj.
Župan je predstavil pobudo glede postavitve obeležja generalu Maistru.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala:
Antonija Hiti

Župan:
Andrej Kavšek

Številka: 900-78/2018
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