OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 23. redni seji, dne 18. 10. 2017 sprejel
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 28. 9. 2017,
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 20 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Branislav Adlešič (opr.), Nataša Hudelja (opr.), Maja Kocjan (opr.) in Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.; Peter Črnič, direktor
Razvojno informacijskega centra Bela krajina; novinarji in občinska uprava.
Po uvodnem pozdravu je županja odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 21. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Poročilo štipendijske sheme za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
4. Obravnava in izdaja soglasja k sprejemu Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
5. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj.
6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih
ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja.
7. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss
Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku.
8. Predlog za izdajo Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj.
9. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev
kandidata za člana državnega sveta.
10. Poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2017.
11. Informacija in poročilo strokovne komisije o prispeli prijavi ter ocenitev prijave za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne
medicine.
12. Pismo o nameri – Pomoč občin pri nakupu smučarskih vozovnic na smučišču Gače.
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 članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje (prisotnih 20 članov OS).
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K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
V razpravi je sodeloval Jože Veselič: Opravičuje izostanek Maje Kocjan z današnje seje in podaja njene
pripombe na zapisnik 21. redne seje OS. Pri točki 9 je bilo v razpravi s strani županje rečeno, da je
sofinanciranje fasad že povišano na 50 %, kar se naj zapiše v zapisnik. Pri točki 11 Maja Kocjan nikoli
ni rekla, da se gospodarsko stanje v občini Črnomelj izboljšuje, zato prosi za popravek. Zaprosila je
tudi že za poslušanje magnetograma seje.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 6. 7. 2017, se s popravki pri točki 9
in točki 11, ki se preverijo na podlagi zvočnega zapisa seje, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 3:
POROČILO ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
Maja Smerdu iz Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. je podala uvodno obrazložitev: Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za podelitev javnega
pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022. Razvojni
center Novo mesto d.o.o. je uspešno kandidiral in pridobil sredstva za sofinanciranje kadrovskih
štipendij v tem obdobju. V mesecu juniju 2017 je prišlo do podpisa Pogodbe za izvajanje in
sofinanciranje kadrovskih štipendij. Tako je RC Novo mesto 26.6.2017 lahko objavil Javni razpis za
izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.9.2017. Trenutno je s strani delodajalcev
podanih 85 potreb za šolsko/študijsko leto 2017/2018, začeli so se pojavljati tudi delodajalci iz občine
Črnomelj, medtem ko se v razpis 2016/2017 še niso vključili.
V razpravi so sodelovali:
Jože Veselič: V svetniški skupini SDS smo mnenja, da je gradivo oz. poročilo vsekakor premalo
natančno. Zanimajo nas točni ukrepi te sheme. Koliko štipendij je bilo podeljenih? Kateri delodajalci
so se prijavili? Poročilo je enostavno preveč pavšalno, da bi kaj konkretnega povedalo in predlagamo,
da se to v bodoče spremeni.
Maja Smerdu: Poročilo o izvajanju regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2016/2017 ne
vsebuje konkretnih številk, ker se je v letu 2015 celotna zadeva ustavila, s strani ministrstva ni bilo
razpisanih sredstev. Kot je bilo že povedano, je bila v juniju 2017 z ministrstvom podpisana pogodba
za izvajanje in sofinanciranje kadrovskih štipendij, na podlagi katere je bil 26.6.2017 objavljen razpis
za šolsko/študijsko leto 2016/2017. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.9.2017.
Zaradi pozne objave razpisa so podjetja, ki so v javnem pozivu izrazila interes po sofinanciranju
kadrovskih štipendij odstopila od prijave oz. se bodo vključila v razpis za šolsko/študijsko leto
2017/2018, ki bo objavljen v oktobru 2017. Konec leta 2017 lahko RC Novo mesto poda bolj
konkretno poročilo.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. o izvajanju štipendijske sheme za Dolenjsko za
šolsko/študijsko leto 2016/2017 se kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.
2. Poročilo Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. o realizaciji štipendijske sheme za Dolenjsko za
šolsko/študijsko leto 2017/2018 mora vsebovati tudi konkretne ukrepe in učinke.
K točki 4:
OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K SPREJEMU STATUTA RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA
BELA KRAJINA
Točki je prisostvoval Peter Črnič, direktor Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
V razpravi so sodelovali:
Tajana Kozina: Zakaj je prišlo do sprememb Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina? Ali
je RIC Bela krajina ocenil stroške, ki bodo nastali s spremembo logotipa zavoda?
Jože Veselič: Svetniška skupina SDS je mnenja, da bi bilo potrebno RIC Bela krajina narediti bolj
efektiven in bi ga bilo potrebno reorganizirati, kar pa spremembe v statutu na to ne nakazujejo.
Peter Črnič: Javni zavod RIC Bela krajina je skozi leta prevzemal nove naloge, med drugim je svoje
delovanje razširil z inkubatorjem, zato je potrebno statut javnega zavoda uskladiti z Odlokom o
ustanovitvi RIC Bela krajina. Strošek oblikovanja novega logotipa javnega zavoda je bil cca. 100-200
EUR. Celostna grafična podoba javnega zavoda še ni izdelana, zato stroškov zaradi novega logotipa
javni zavod ne bo imel. Naloge, ki jih izvajamo v javnem zavodu so s spremembo statuta razdeljene
na štiri organizacijske enote.
Boris Grabrijan: Zakaj RIC Bela krajina ne izvaja storitev turistične agencije?
Peter Črnič: RIC Bela krajina trenutno ne izpolnjuje pogojev za izvajanje storitev turistične agencije.
Eden od pogojev je, da mora biti v javnem zavodu zaposlena oseba, ki ima štiri leta delovne dobe v
turistični agenciji. Ker je RIC Bela krajina deloval kot enota turistične agencije Kompas Novo, se
proučuje ali je to dovolj za izpolnitev navedenega kriterija.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj izdaja soglasje k sprejemu Statuta Razvojno informacijskega centra
Bela krajina.
K točki 5:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE
ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Jože Veselič: V svetniški skupini SDS ne vemo kakšni so razlogi, da se to spreminja, vendar pa smo
mnenja, da se najvišje priznanje podeljuje na enak svečan način kot sedaj in ločeno od ostalih
priznanj, saj gre nenazadnje za najvišje možno priznanje. Zdi se nam prav, da tako tudi ostane ter se
ne zniža vrednosti naziva.
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Andrej Beličič: Kakšen je osnovni razlog za spremembo odloka? Dan državnosti je pomemben praznik,
zato je prav, da se priznanje oz. naziv častni občan Občine Črnomelj takrat podeli.
Silva Migalič, OU: Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti.
Najvišja priznanja Občine Črnomelj se podeljujejo na prireditvah v mesecu februarju, zato je s
spremembo odloka predlagano, da se tudi naziv častni občan Občine Črnomelj podeli na osrednji
prireditvi ob prazniku občine Črnomelj.
Županja: Eden od razlogov za spremembo odloka je tudi ta, da se prireditve ob državnem prazniku
udeleži zelo malo članov občinskega sveta. Zdi se ji nekorektno, da oseba priznanje prejme ob tako
slabi udeležbi članov OS, kateri so ji priznanje podelili.
Jože Veselič: Prireditve niso namenjene le za člane občinskega sveta, temveč za vse občane. Ponovno
poudarja, da se ne zniža vrednosti naziva.
Andrej Beličič: Premalo pozornosti oz. poudarka se daje dnevu državnosti, prireditev bi bilo potrebno
bolj organizirati.
Franc Ivanušič: Potrebno se je tudi vprašati zakaj se ljudje ne udeležujejo proslav? Kaj se dogaja v naši
državi?
Boris Grabrijan: Pri zadnjem glasovanju (v prejšnjem mandatu) o podelitvi naziva častnega občana je
bilo precej težav. Predlog za podelitev naziva častni občan je bil izglasovan z manj kot polovico članov
OS. Takrat je bilo tudi predlagano, da se pripravi spremembo odloka, s katero se določi, da je o
predlogu podelitve naziva častni občan Občine Črnomelj potrebna dvotretjinska večina glasov članov
OS. Ali je to sedaj z odlokom določeno?
Županja: Današnji predlog spremembe odloka se nanaša le na datum podelitve naziva častni občan
Občine Črnomelj.
Boris Grabrijan: Predlaga, da se na naslednji seji OS pripravi obe predlagani spremembi odloka
(datum podelitve in dvotretjinska večina glasov članov OS pri glasovanju o predlogu podelitve naziva
častni občan Občine Črnomelj).
Štefan Misja: Na današnji seji OS se naj glasuje o predlogu za izdajo odloka, o predlogu Borisa
Grabrijana pa se naj odloča na naslednji seji OS.
Jože Veselič: V svetniški skupini SDS podpiramo predlog Borisa Grabrijana, saj menimo, da si naziv
častni občan zasluži večine glasov članov OS, ne samo polovice. Zadeva se naj zato prouči do
naslednje seje OS.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
S 13 glasovi za in 6 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
2. Do obravnave Predloga Odloka o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine
Črnomelj se prouči predlog o dvotretjinski večini glasov članov OS pri glasovanju o predlogu
podelitve naziva častni občan Občine Črnomelj.
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K točki 6:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PRENOVE FASAD, STREH IN
DRUGIH UREDITEV V STAREM MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA
V razpravi so sodelovali:
Jože Veselič: V svetniški skupini SDS vsekakor podpiramo povečanje sofinanciranja fasad, kar smo v
preteklosti opozarjali že večkrat. Celo presenečeni smo, da je to ena izmed redkih naših pobud, ki jo
občinski svet predlaga. Veseli nas, da se bo na tem področju končno kaj premaknilo. Na prejšnji seji je
bilo sicer rečeno, da je to že urejeno in nas zanima kakšni so razlogi za napačno podane informacije in
to sprejemamo šele danes.
Županja: Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih
ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja mi je bil s strani strokovnih služb OU podan že pred
prejšnjo sejo OS (pred obravnavo spremembe pravilnika na pristojnem odboru in seji OS), zato so bile
mogoče na prejšnji seji OS podane napačne informacije o višini sofinanciranja prenove fasad. Zasluge
za spremembo pravilnika imate vsi, ne samo svetniška skupina SDS.
Leopold Perko, Anica Želježnjak in Andrej Beličič so se strinjali z županjo, da imajo zasluge za
spremembo pravilnika vsi člani OS, kakor tudi člani Odbora za turizem in varstvo okolja in člani
Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo.
Tončka Jankovič: Staro mestno jedro Črnomlja je v žalostni podobi. Zanima jo ali se s strani občine
lastnikom objektov lahko ponudi kakšna pomoč oz. predlogi kako naj se zadev lotijo, da bi se res kaj
zgodilo v starem mestnem jedru? Npr. pomoč pri izbiri barve fasade, ipd.
Županja: Občina lahko preko razpisa sofinancira prenovo fasad, streh in drugih ureditev v starem
mestnem jedru. Z nekaterimi lastniki objektov so bili opravljeni razgovori, ljudem se pomaga pri izbiri
barve fasade, se jih napoti na ustrezne institucije, ipd., vendar nekateri izmed njih niso pripravljeni na
obnovo svojega objekta. Mogoče bo s spremembo pravilnika (v letu 2018) kaj drugače. Vsi, ki so
zaprosili za sredstva, so jih s strani občine tudi prejeli. Gre za različne zneske, odvisno od višine
investicije.
Boris Grabrijan: Hiša v starem mestnem jedru Črnomlja, izpod velikega mostu, ni v ponos mestu oz.
občini.
Županja je podala pojasnilo glede reševanja navedenega primera. Trenutno se čaka odgovor s strani
CSD Novo mesto.
Tončka Jankovič: Naj se s stekel Korenove hiše odstranijo oz. prelepijo nalepke bivše trgovine.
Županja je prisotne seznanila, da lastnik ni pripravljen sanirati stavbo, ker jo prodaja.
Boris Grabrijan: Iz lastnih izkušenj lahko pove, da je lastnik navedene hiše neodziven. KP Kolpa je želel
v prostorih Korenove hiše urediti izložbo, vendar mu po več kot letu dni to ni uspelo zaradi
neodzivnosti lastnika. Izložbo je zato KP Kolpa uredil v stavbi preko ceste.
Leopold Perko: Kaj se dogaja z Ajdovim zrnom?
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Županja: Lastnica hiše v Ajdovem zrnu je občino obvestila, da bo objekt zrušila. Gospod, ki naj bi vodil
postopek rušitve je bil na razgovoru na občini, kjer mu je bilo povedano, da za rušenje potrebuje
gradbeno dovoljenje in dovoljenje za zaporo ceste. Od takrat se ni zgodilo ničesar.
Boris Grabrijan: Kakšna je strategija občine glede Ajdovega zrna?
Županja: Idejna zasnova Ajdovega zrna je narejena. Na mestu Triplatove hiše je predvidena gradnja
hostla.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem
mestnem jedru Črnomlja se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
DANFOSS ČRNOMELJ – 1. FAZA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
V razpravi so sodelovali:
Leopold Perko: Zmotil ga je zapis v obrazložitvi gradiva: »Pogoji za posege v prostor so v veljavnem
prostorskem aktu tako natančno definirani, da odstopanj za potrebno gradnjo ni mogoče izvesti brez
predhodne spremembe in dopolnitve spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.« Zakaj so
prostorski akti občine Črnomelj tako natančno definirani, da prihaja do težav pri dodatnih posegih v
prostor in odstopanj za potrebne gradnje ni mogoče izvesti brez predhodne spremembe in
dopolnitve aktov?
Županja: Današnje gradivo je pripravljeno na pobudo podjetja Akrapovič d.d., ki želi graditi objekt za
potrebe svoje proizvodne dejavnosti. Zadevo je pripravil projektant omenjenega podjetja.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss
Črnomelj – 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 Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem
postopku.
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss
Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
sprejme v predloženi vsebini.

se

K točki 8:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI VOZILI V OBČINI ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Anica Želježnjak: V predlogu za izdajo odloka prihaja do neskladja med 8. in 14. členom. Drugi
odstavek 14. člena odloka navaja: »V primeru, da lastnika zapuščenega vozila ni mogoče ugotoviti ali
stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila ni mogoče izterjati od
lastnika zapuščenega vozila, je plačnik teh stroškov lastnik zemljišča.« Ne zdi se ji prav, da mora
lastnik zemljišča kriti stroške odstranitve zapuščenega avtomobila, čeprav ga ni sam zapeljal tja. Če se
ne ugotovi kdo je lastnik vozila, naj stroške odstranitve krije občina. Kot primer je navedla zapuščeno
vozilo v gozdu pri Sebastjanu.
Županja: Po številki šasije se po navadi odkrije lastnika avtomobila, seveda če jo le-ta ne uniči. Po
novem odloku je dodaten strošek občine že, da bo morala plačati ležarino na parkirišču.
Vinko Kunič, OU: Lastnik zemljišča mora podati prijavo za znanega lastnika zapuščenega vozila, ker
inšpektor sam ne bo prišel na zasebno zemljišče.
Leopold Perko: To pomeni, ko ugotoviš, da je nekdo pustil odslužen avto v tvojem gozdu, to prijaviš
inšpektorju in plačaš še kazen.
Županja: Zapuščeni avtomobili v večini primerov ostajajo na parkirnih prostorih pri stanovanjskih
blokih in na občinskih parkiriščih. Ljudje parkirajo avtomobile, odstranijo registrske tablice in odidejo.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 9:
PRAVILA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER
DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Štefan Misja, predsednik Statutarno pravne komisije je obrazložil mnenje komisije: Statutarno pravna
komisija je Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta obravnavala na seji dne 25.9.2017 in nanje ni imela
pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da jih sprejme.
Jože Veselič: Svetniška skupina SDS prosi za natančno opredelitev in razjasnitev sprememb Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana DS ter za določitev kandidata za člana DS.
Slavica Novak Janžekovič, OU je podala obrazložitev: Predsednik državnega zbora je dne 8.9.2017
razpisal splošne volitve v državni svet. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov
lokalnih interesov bodo 22.11.2017, splošne volitve članov državnega sveta - predstavnikov
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delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, pa bodo 23.11.2017. Člane državnega sveta kot
zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov volijo interesne
organizacije oziroma lokalne skupnosti v volilnih telesih, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki
interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti. V skladu z 39. členom Zakona o državnem svetu se
za volitve članov državnega sveta v vsaki volilni enoti oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni
predstavniki lokalnih skupnosti (elektorji), če se člani državnega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega
območje dveh ali več lokalnih skupnosti. Predstavnike lokalnih skupnosti v volilnem telesu izvolijo
predstavniški organi lokalne skupnosti. Vsaka lokalna skupnost iz volilne enote izvoli v volilno telo po
enega predstavnika (elektorja), ne glede na število prebivalcev, in po enega predstavnika na vsakih
dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. Tako občina Črnomelj v volilno telo 15. volilne enote izvoli tri
predstavnike, občina Metlika dva predstavnika in občina Semič enega predstavnika. Lokalne
skupnosti skladno s 14. in 15. členom Zakon o državnem izvolijo svoje predstavnike v volilno telo in
določijo kandidata za člana državnega sveta skladno s svojimi pravili. Občinski svet občine Črnomelj je
na seji 27.9.2012 sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidatov za člana državnega sveta v letu 2012. Glede na navedeno mora
občinski svet tudi tokrat za izvolitev predstavnikov v volilno telo in določitve kandidata za člana
državnega sveta sprejeti svoja pravila. Občinski svet Občine Črnomelj je predhodno, za vsake volitve
v državni svet posebej, že imel sprejeta pravila, vendar pa jih v sled navedenega potrebno sprejemati
vedno znova pred vsakimi volitvami in sicer predvsem zaradi uskladitve v datumih oz. rokih. Doslej so
bila ta pravila namreč sprejeta pred vsakimi volitvami v Državni svet in so vsebovala tudi konkretne
datume, tako da jih je bilo potrebno ob vsakih volitvah sprejemati ponovno, kar lahko privede tudi do
časovne stiske. Glede na navedeno predlagana pravila ne vsebujejo več točno določenih datumov oz.
rokov za konkretne volitve v državni svet in se bodo lahko uporabljala tudi ob prihodnjih tovrstnih
volitvah. Pravila se objavijo v uradnem glasilu občine in se sprejemajo z 2/3 večino navzočih članov
občinskega sveta. Predlagana pravila vsebinsko niso bistveno spremenjena glede na pravila za volitve
v državni svet iz leta 2012. V četrtem členu se predlaga, da največ 3 kandidate za elektorje in enega
kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga politična stranka zastopana v občinskem svetu ali
skupina najmanj treh članov občinskega sveta (prej: politična stranka oz. lista, ki ima v občinskem
svetu zastopane svoje svetnike oz. svetnika). Tako kot doslej so volitve tajne, izvedejo se z
glasovnicami, izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največ veljavnih glasov.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
določitev kandidata za člana državnega sveta se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta spremeni v Predlog Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana
državnega sveta.
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
določitev kandidata za člana državnega sveta se spremeni v Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev
kandidata za člana državnega sveta se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 10:
POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2017
Županja je uvodoma pojasnila, da je v skladu z Zakonom o javnih financah županja v mesecu juliju
dolžna občinskemu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, zaradi česar je
bilo Poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2017 članom OS
poslano že 28.7.2017. Iz poročila je razvidno, da v prvi polovici leta 2017 ni bilo razpisov, večji del
predvidenih investicij se v prvi polovici leta še ni izvajal, zaradi česar je na postavkah, ki se nanašajo
na investicijske odhodke, realizacija nizka. V prvem polletju leta 2017 smo iz sredstev državnega
proračuna prejeli le sredstva za sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija, ostale
planirane prihodke pričakujemo v drugi polovici leta, saj se določene investicije že izvajajo – izgradnja
ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica, prenova ekonomsko poslovne
infrastrukture v PC Majer, celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj. Občina
Črnomelj se je 27.9.2017 prijavila na dva razpisa, in sicer s projektom »kulTura« in s projektom v
okviru programa sodelovanja Interreg V-A-Slovenija-Hrvaška, katerega glavni cilj je skupni razvoj in
izboljšanje sistema civilne zaščite. Projektni partnerji so: Grad Duga Resa, Občina Črnomelj,
Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese in Gasilska zveza Črnomelj. Upamo, da bomo na obeh razpisih
uspešni, rezultati razpisa bodo znani predvidoma konec marca 2018. V letošnjem letu je obljubljen
tudi razpis za izgradnjo infrastrukture v romskih naseljih.
V razpravi so sodelovali:
Jože Veselič: V svetniški skupini SDS do naslednje seje OS prosimo za natančno navedbo in pripravo
natančnega spiska v katerih vseh proračunskih postavkah so bila v zadnjem pol leta porabljena
sredstva za medijske objave, klipinge, sponzoriranja na FB, pokroviteljstva, oglaševalskih stroškov in
vsem kar je povezano z medijsko promocijo občine. Prav tako prosimo za natančen spisek izdatkov za
reprezentanco, izplačilo dnevnic in vseh potnih stroškov.
Realizacija prihodkov v 1. polletju 2017 je samo 36,06 %. V gradivu je napisano, da občina pričakuje,
da bodo prihodki doseženi skladno s planom. Ali lahko natančneje pojasnite s številkami, na podlagi
česa se pri realizaciji investicij pričakujejo prihodki v drugi polovici leta? Za katere investicije točno bo
prišel ta denar?
Realizacija kapitalskih prihodkov je samo 5,84 %. Sem spadajo tudi prihodki od prodaje zemljišč in
občinskega finančnega premoženja. Zanimajo nas predvsem prihodki od prodaje zemljišč. Navajate,
da so ponujene cene previsoke in kupci tega ne sprejemajo. Ali ni možno cene zemljišč znižati in tako
doseči dvojni učinek: krajanom bi omogočili, da bi ceneje prišli do parcel, zemljišč, občina pa bi iz tega
naslova prejela denar? Do zdaj smo že večkrat poslušali, da s cenitvami nastajajo samo stroški za
proračun. Predlagamo, da kriterije, ne glede na sodno zaprisežene cenilce oz. cenitve, znižamo vsaj za
20 %. Kot razlog navajamo razvojno zaostalost občine. S tem bi pritegnili občane, da ne bi odhajali
drugam in jih bi obdržali.
Transferni prihodki: Sem spadajo tudi sredstva iz EU skladov. Na slabo črpanje v SDS opozarjamo ves
čas. Za naslednjo sejo OS predlagamo, da občina pripravi izčrpno poročilo o črpanju sredstev EU, z
navedenimi razlogi, zakaj je to tako slabo. V poročilu naj bodo navedeni tudi predlogi ukrepov za
izboljšanje stanja na tem področju. To so edina razvojna sredstva v državi, ki pa gredo mimo občine
Črnomelj.
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Županja: Predhodnika oz. svetniško skupino SDS opozarja, da jo usmerja k nezakonitemu delovanju
oz. poslovanju. Županja ne more zniževati cene občinskega premoženja. Ve se pod katerimi pogoji
lahko občina kupuje in prodaja.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
S 15 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2017 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 11:
INFORMACIJA IN POROČILO STROKOVNE KOMISIJE O PRISPELI PRIJAVI TER OCENITEV PRIJAVE ZA
PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI – SPLOŠNE MEDICINE
Županja je uvodoma pojasnila, da je od razpisa koncesije do podelitve koncesije prišlo do spremembe
v razmerju 1,00 tima in sicer je 63 % tima splošne ambulante v socialno varstvenem zavodu Doma
starejših občanov Črnomelj in 37 % tima splošne ambulante v prostorih ZD Črnomelj.
V razpravi so sodelovali:
Tončka Jankovič: Ali se še išče kakšen zdravnik za območje občine Črnomelj?
Županja: Ta trenutek ZD Črnomelj izpolnjuje normative glede zdravnikov.
Jože Veselič: Ker koncesionar prihaja iz občine Metlika in bo s seboj »pripeljal« tudi svoje paciente iz
Metlike, ga zanima koliko pacientov bo še lahko sprejel iz občine Črnomelj? Sprašuje, da se ne bo
zgodilo, da občani Črnomlja ostanejo brez osebnega zdravnika.
Županja: Glede na normative v ZD Črnomelj nihče ne bo ostal brez svojega osebnega zdravnika.
Cvetka Aupič: Kje bo imel koncesionar svoje prostore?
Županja: V koncesiji sta dve lokaciji (DSO in ZD Črnomelj), verjetno pa bo koncesionar imel svoje
prostore le v DSO, saj se je delež koncesije v splošni ambulanti v ZD Črnomelj zmanjšal.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo in poročilo strokovne komisije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne medicine v občini Črnomelj se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 12:
PISMO O NAMERI – POMOČ OBČIN PRI NAKUPU SMUČARSKIH VOZOVNIC NA SMUČIŠČU GAČE
Županja je uvodoma pojasnila, da je gradivo obravnaval Svet regije JV Slovenija na svoji 38. redni seji
v septembru 2017, ki podpira predlagan način sodelovanja občin v obliki nakupa smučarskih
vozovnic. Prav tako je tudi Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji seji 20.9.2017
podprl predlagani način sodelovanja občine Črnomelj.
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V razpravi so sodelovali:
Jože Veselič: Svetniška skupina SDS podpira sofinanciranje smučarskih vozovnic na smučišču Gače za
osnovnošolske otroke. Sredstva namreč niso visoka, otroci pa z dejavnostjo pridobijo ogromno. Tudi
program financiranja razvoja je investicijsko usmerjen, kar vsekakor pozdravljamo.
Franc Ivanušič: Iz gradiva je razvidno, da naj bi občine podpisnice Pisma o nameri k podpisu pristopile
najkasneje do 20.9.2017.
Županja: Podpis Pisma o nameri je podaljšan do 30.9.2017.
Boris Grabrijan: Že v letu 2016 je bilo na seji OS veliko govora o smučišču Gače. Generalno gledano
navedeno smučišče nima nobene perspektive.
Županja: Na seji Sveta regije JV Slovenija je bil predstavljen projekt razvoja turističnega centra Gače,
veliko se dela na letnem turizmu. Skupina fizičnih oseb, ki se je oblikovala, pripravlja vizijo razvoja
turističnega centra Gače do leta 2025. Ta skupina za odločitev o ustanovitvi gospodarske družbe, kot
pravnega subjekta za realizacijo svoje vizije, potrebuje pomoč občin.
Mira Radojčič: Koliko smučarskih vozovnic bo občina kupila za 5.249,98 EUR?
Županja: Danes je težko govoriti o številu smučarskih vozovnic, število je odvisno od cene vozovnic.
Potrebno bo povprašati tudi po šolah v naši občini ali bodo učence peljali na smučišče Gače ali ne.
Prav je, da se vsem šolam v občini dodeli določeno število vozovnic.
Tončka Jankovič: Kakšne letne aktivnosti bi potekale na Gačah?
Županja: Letne aktivnosti so razvidne iz prilog, ki so priložene obravnavani točki.
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 podpira predlagani način sodelovanja Občine Črnomelj pri financiranju
razvoja turističnega centra Gače v obliki nakupa smučarskih vozovnic skladno s Pismom o nameri –
Pomoč občin pri nakupu smučarskih vozovnic na smučišču Gače.
K točki 13:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje člana nadzornega sveta v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da je mag. Janezu Gladku, Črnomelj, dne 11.7.2017, prenehal mandat člana
nadzornega sveta v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., zaradi smrti.
2. V nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. se za preostanek mandatne dobe, to
je od 28.9.2017 do 24.4.2018, imenuje Jože Mrzljak, Črnomelj.
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K točki 14:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za garaže na Čardaku
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi k sklenitvi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnine parc. št. 954/37 – zemljišče pod
stavbo v izmeri 20 m2, parc. št. 954/38 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, parc. št. 954/39zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, parc. št. 954/40 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, parc. št.
954/41 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, parc. št. 954/42 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2,
parc. št. 954/43 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, parc. št. 954/44 - zemljišče pod stavbo v
izmeri 17 m2 in parc. št. 954/45 - zemljišče pod stavbo v izmeri 20 m2, vse k.o. 1535 Črnomelj z
dejanskimi lastniškimi posestniki nepremičnin v deležu do celote (1/1). Vse stroške v zvezi z
realizacijo pravnega posla (davek na promet z nepremičninami, notarski stroški, sodne takse, …)
krijejo lastniški posestniki nepremičnin oz. garaž.
2. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah (ureditev lastninskih razmerij za gasilski dom na
Butoraju in lokalno cesto)
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 3576/12 v izmeri 10 m2, parc. št. 3587/2 v izmeri 41 m2 in parc. št.
3576/5 v izmeri 229 m2, vse k.o. Butoraj, se ukine status javnega dobra in postanejo 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 parc. št. 3576/12, parc. št. 3587/2 in parc. št. 3576/5, vse k.o.
Butoraj, in po uvrstitvi nepremičnin v letni načrt ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem, se
pristopi k ureditvi lastninskih razmerij za zemljišča, po katerih poteka občinska kategorizirana
cesta LC 054051 in zemljišča na katerih se nahaja gasilski dom na Butoraju, vse v skladu z veljavno
zakonodajo.
3. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in odprodaja slednje
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1136/4 k.o. 1561 – Damelj se 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 parc. št. 1136/4 k.o. 1561 – Damelj se nepremičnina
odproda z neposredno pogodbo lastniku zemljišča parc. št. 1175 k.o. 1561 – Damelj, in sicer kot
funkcionalna zaokrožitev predmetnega zemljišča.
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4. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in odprodaja slednje
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 4558/2 k.o. 1534 – Petrova vas se 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 parc. št. 4558/2 k.o. 1534 – Petrova vas se nepremičnina
odproda z neposredno pogodbo lastniku nepremičnin parc. št. 748/1 in parc. št. 749/0, obe k.o.
1534 - Petrova vas, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev predmetnih zemljišč.
5. Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last nepremičnine parc. št.
2522/2 (ID 6710002), parc. št. 2524/2 (ID 6710004), parc. št. 2535/2 (ID 6710006), parc. št. 2536/2
(ID 6710007) in parc. št. 2537/2 (ID 6710009) vse k.o. 1536 Talčji Vrh, na katerih je pokopališče
Otovec in kamor se bo pokopališče širilo, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s
pravnimi posli.
6. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Slavica Novak Janžekovič, OU je podala pojasnilo.
Razprave ni bilo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o sprejemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 15:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Razprave ni bilo.
K točki 16:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Županja je uvodoma podala naslednje informacije:
1. Občina Črnomelj je od Ministrstva za infrastrukturo prejela osnutek Protokola o poteku
načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi, na katerega smo županji in župan občin Bele
krajine podali pripombe oz. predloge, in sicer: V protokolu je zaključek prostorskega umeščanja in
sprejem Uredbe o DPN za odsek Maline - Metlika – Črnomelj (jug) predviden v decembru 2017, s
čimer se ne strinjamo. Obljubljeno je bilo, da se v juliju pridobi manjkajoča mnenja in izda odločba o
sprejemljivosti plana na okolje, v avgustu posreduje gradivo na Vlado RS in v septembru sprejme
uredba. V kolikor več ni realno, da bo uredba sprejeta v septembru, mora biti po načelu čim hitrejše
izvedbe vseh aktivnosti iz 3. člena protokola sprejeta v oktobru 2017. V protokolu je navedena tudi
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Zahodna obvoznica Novega mesta. Županji in župan občin Bele krajine se zavedamo, da Novo mesto
potrebuje tako vzhodno kot zahodno obvoznico, vendar ne na račun zamika aktivnosti prve faze
gradnje 3. razvojne osi za naše območje .Iz protokola se naj zato črta investicija Zahodna obvoznica
Novega mesta in naj se ta investicija vodi posebej.
2. V pripravi so smernice oz. program razvoja občine Črnomelj 2017-2025. Izvedenih bo kar nekaj
delavnic, zato že sedaj člane OS vabi k udeležbi na delavnicah in konstruktivnemu sodelovanju.
3. Izvršni direktor družbe Livar d.d. predlaga, da se ena izmed sej OS občine Črnomelj /novembrska/
začne v prostorih Livarja Črnomelj /ob 15. uri/, kjer bo članom OS predstavljena proizvodnja,
posodobitve in ekološke investicije na območju Livarja Črnomelj. Člani OS so se s predlogom strinjali.
Mira Radojčič:
1. Kdaj se bo nadaljevala izgradnja ceste Vinica - Stari trg?
Županja: Izvajalec del je izbran, dela naj bi bila narejena še v letošnjem letu.
Franc Ivanušič:
1. Pot v Spodnjo Preloko še ni sanirana.
Jože Veselič:
1. Svetniška skupina SDS zopet poziva, da se občinske seje snemajo in predvajajo na spletni strani
občine. Ob današnji tehniki bi bila porabljena sredstva za ta namen minimalna. V kolikor občina teh
sredstev ni pripravljena zagotoviti, lahko to odgovornost sprejme občinski odbor SDS Črnomelj ter
predvaja posnetke brezplačno. Naj opomnimo, da morajo biti občinske seje javne in s tem ne bi kršili
nobenega zakona.
Županja: Na eni izmed preteklih sej OS je bila že opravljena razprava glede snemanja sej OS, zato
točka ne bo ponovno dana na dnevni red seje OS.
Anica Želježnjak:
1. V teku je rekonstrukcija Kidričeve ulice v Črnomlju. Starši, ki svoje otroke pripeljejo v vrtec, kakor
tudi zaposleni v vrtcu Črnomelj, svoje avtomobile parkirajo na parkirišču srednje šole Črnomelj in ne
na vrtčevskem parkirišču, zato zaposleni srednje šole nimajo kje parkirati. Naj se apelira na vodstvo
Vrtca Črnomelj, da za parkiranje uporabljajo svoje parkirišče.
2. V času rekonstrukcije Kidričeve ulice so težki tovornjaki vozili tudi mimo srednje šole, zato je prišlo
do poškodb na cestišču, ki bi jih bilo potrebno sanirati.
3. Pohvala podjetju Adria Dom za prejem Gazele v dolenjsko-posavski regiji.
Županja: Tudi s strani direktorice Adria Dom je prišlo povabilo, da se ena izmed sej OS v začetku leta
2018 prične pri njih.
Zdenka Vrtin:
1. Nekatere krajane Kanižarica zanima zakaj se ne upošteva sklep sveta KS Kanižarica, da se v
romskem naselju Kanižarica ob državni cesti ne gradi? Ali občinska uprava ve za navedeni sklep? Kako
je z novogradnjami v omenjenem naselju, so legalne ali ne, namreč sedaj tam poteka novogradnja
dveh stanovanjskih hiš?
Županja: Gre za črno gradnjo, zadeva je prijavljena na inšpekcijo. Inšpektor je bil na terenu, v
spremstvu policije, vendar gradnja se nadaljuje.
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Boris Grabrijan:
1. V okolici Grdunov je bilo v zadnjem času kar nekaj vlomov, zato krajani prosijo za postavitev javne
svetilke v vasi. Z minimalnimi sredstvi bi lahko asfaltirali tudi cesto, ki je sedaj v makadamski izvedbi.
Ivanka Štukelj:
1. V letu 2016 je Lek obeležil 70 let svojega delovanja. Ob tem jubileju je bil v internem časopisu
omenjen tudi Črnomelj, v katerem so bili zametki navedenega farmacevtskega podjetja.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Antonija Hiti

Županja:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 900-0109/2017
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