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 14. redni seji, dne 7.7.2016 sprejel
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 12.5.2016,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.
Na seji so bili prisotni vsi člani sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Seji so prisostvovali tudi: Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj; Jože Pezdirc, vodja
izpostave Črnomelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Damjana Vraničar, ravnateljica
OŠ Loka Črnomelj; Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj; Stanislav Dražumerič,
ravnatelj OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, Matjaž Barič, ravnatelj OŠ Milke Šobar-Nataše
Črnomelj; Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj; Nada Žagar,
direktorica ZIK Črnomelj; Jože Weiss, poveljnik štaba CZ občine Črnomelj; Samo Kavčič,
direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o.; Matija Koce, član sveta JZ KP Kolpa; Renata Butala,
predsednica KS Stari trg ob Kolpi; Danijela Kure Kastelc, Sapo, d.o.o., Črnomelj; novinarji in
občinska uprava. Svojo odsotnost so opravičili: Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi;
Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj; dr. Peter Skoberne, predsednik sveta JZ KP
Kolpa in Andrej Matkovič, predsednik Nadzornega odbora občine Črnomelj.
Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
V razpravi je sodelovala Maja Kocjan: Na prvi izredni seji Občinskega sveta občine Črnomelj je
bil sprejet sklep, da JP Komunala Črnomelj, d.o.o. na podlagi rezultatov poslovanja januar – april
2016 v maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cene. Zakaj na dnevnem redu današnje seje
ni točke o elaboratu predračunske cene oz. ali bo na junijski seji OS?
Županja je pojasnila, da bo elaborat na dnevnem redu naslednje seje OS.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 12. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
24.3.2016.
3. Informacija Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine Črnomelj
v letu 2015.
4. Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Novo mesto o izvajanju programa
zdravstvenih storitev v letu 2015.
5. Poročila o poslovanju osnovnih šol: OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ
Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj za
leto 2015.
6. Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2015.
7. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2015.
8. Poročilo o poslovanju Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2015.
9. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2015.
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10. Letno poročilo JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2015.
11. Izdelava ločenih elaboratov cen komunalnih storitev.
12. Poročilo o predlogih za izstop iz zavarovanega območja in opažanjih o delu javnega zavoda
Krajinski park Kolpa.
13. Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku –
informacija o zavzetih stališčih do pripomb z javne razgrnitve.
14. Predlog Plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2016.
15. Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5.
člena, drugega odstavka 113. člena in pete točke šestega odstavka 101. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj.
16. Poročilo o izvajanju javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu
2015.
17. Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2015.
18. Kadrovske zadeve.
19. Premoženjsko pravne zadeve.
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
21. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE 24.3.2016
Člani sveta so na mizo prejeli dopolnitev zapisnika 12. redne seje OS z dne 24.3.2016 pri točki 22
»Vprašanja in pobude članov sveta« z vprašanji Maje Kocjan.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 24.3.2016, se z dopolnitvijo
točke 22 sprejme v predloženi vsebini.
K točki 3:
INFORMACIJA POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ O VARNOSTNIH RAZMERAH NA
OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2015
Točki je prisostvoval Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj.
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: Kako je s preiskanostjo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ali
vodite podatke o preiskanosti ločeno po dejanjih? Ali zaznavate morebiti kakšne posebnosti pri
kaznivih dejanjih zoper otroke in ali le-ta odstopajo od podatkov v preteklih letih? Ali policija
sodeluje z medobčinsko redarsko službo? Če da, na katerem področju in kakšni so učinki
morebitnega sodelovanja?
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Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v imenu odbora javno pohvalil
delo policistov Policijske postaje Črnomelj. Odbor za družbene dejavnosti je poročilo obravnaval
na seji 4.5.2016 in občinskemu svetu predlaga, da Informacijo Policijske postaje Črnomelj o
stanju varnosti na območju občine Črnomelj v letu 2015 sprejme v predloženi vsebini.
Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj je pojasnil: S področja gospodarske
kriminalitete smo uspešno preiskali vsa kazniva dejanja. Pri raziskovanju kaznivih dejanj zoper
zakonsko zvezo, družino in otroke zelo dobro sodelujemo s Centrom za socialno delo Črnomelj,
varnimi hišami, izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami.
Število obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini se je v letu 2015 zmanjšalo. Policija je v
preteklem letu obravnavala pet kaznivih dejanj zanemarjenja mladoletne osebe in surovo
ravnanje. Zoper storilce smo ukrepali in zaščitili mladoletne žrtve nasilja. Veliko dela smo
namenili tudi preventivnim dejavnostim, ki so bile usmerjene v prepoznavo nasilja nad otroki,
zanemarjenja otrok in dolžnostnim ravnanjem ob zaznavi takih primerov. Policisti Policijske
postaje Črnomelj dobro sodelujejo z medobčinsko redarsko službo. Sodelovanje poteka pri
izvajanju režima parkiranja v mestu Črnomelj in pa predvsem v času poletne turistične sezone, ko
se vrši nadzor nad izvajanjem odloka o režimu na območju ob reki Kolpi.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacija Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine Črnomelj v
letu 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 4:
POROČILO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OE NOVO
MESTO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV V LETU 2015
Člani sveta so prejeli komentar direktorice Zdravstvenega doma Črnomelj na del poročila, ki se
nanaša na ZD Črnomelj in sicer na nedoseganje določenih programov.
Točki je prisostvoval Jože Pezdirc, vodja izpostave Črnomelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: V občini Črnomelj je stopnja brezposelnosti 21 %. Ali ZZZS razpolaga s podatki
koliko občanov nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in koliko občanov nima
urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ali to vpliva na zdravstveno oskrbo občanov
in kako je s tem v primerjavi z drugimi občinami na območju Dolenjske in Bele krajine?
Leopold Perko: Iz poročila o izvajanju programa zdravstvenih storitev je razvidno, da v letu 2015
v Splošni bolnišnici Novo mesto v nekaterih programih ni bil dosežen pogodbeno dogovorjen
obseg. Nižje doseganje od 95% planiranega obsega je med drugim zabeleženo tudi v pulmologiji
(85,87 %) in revmatologiji (35,54%). Zakaj je temu tako, ko pa so čakalne dobe v navedenih
programih tudi do enega leta in pol?
Zdenka Vrtin: Pogodbeni program zdravstvenih storitev ni bil dosežen niti v dejavnosti
dispanzerja za ženske (80,16%). Kako je to možno, ko pa je povpraševanje po tovrstnih pregledih
zelo veliko? Kdaj bo program DORA pričel z delovanjem na Dolenjskem?
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Jože Pezdirc, vodja izpostave Črnomelj ZZZS je pojasnil: Strokovne službe ZZZS tekoče
urejamo obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, kar pomeni, da redno mesečno pošiljamo
vabila nezavarovanim osebam, takoj ko ugotovimo, da je oseba dvajset dni nezavarovana.
Povprečno mesečno beležimo okrog deset primerov občanov občine Črnomelj z neurejenim
obveznim zdravstvenim zavarovanjem, kar uredimo z izdajo odločbe, če si ga občani po
opozorilu ne uredijo sami na drug ustrezen način (preko CSD, zavarovanje v obliki družinskega
člana, …). Vsi občani imajo pravico in dolžnost, da so obvezno zdravstveno zavarovani. Število
nezavarovanih občanov v izpostavi Črnomelj ne odstopa od primerljivega števila nezavarovanih
oseb v drugih območjih OE Novo mesto. ZZZS med letom spremlja realizacijo pogodbenih
programov specialističnih ambulant v Splošni bolnišnici Novo mesto in na nedoseganje
programov tudi opozarja pristojne v bolnišnici. Za leto 2015 je bila sprejeta odločitev, da se širijo
programi v dejavnostih pri izvajalcih, kjer je zaznana dolga čakalna doba. ZZZS na širitev
programa DORA nima vpliva, gre za prostovoljni program, ki deluje izven dejavnosti ZZZS. Na
ostala vprašanja članov OS bo zavod podal pisna pojasnila.
Županja: Že v lanskem letu je bila podana pobuda o širitvi programa DORA na območje JV
Slovenije. Odgovor pristojnih je bil, da program DORA širijo v okviru razpoložljivih sredstev.
Pobuda o širitvi programa DORA bo ponovno posredovana na pristojne službe.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Novo mesto o izvajanju programa
zdravstvenih storitev na območju izpostave Črnomelj v letu 2015 se sprejme v predloženi
vsebini.
2. Na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Novo mesto se posreduje vprašanja iz
razprave članov OS.
K točki 5:
POROČILA O POSLOVANJU OSNOVNIH ŠOL: OŠ LOKA ČRNOMELJ, OŠ MIRANA
JARCA ČRNOMELJ, OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ, OŠ STARI TRG OB
KOLPI, OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2015
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene dejavnosti je
letna poročila o poslovanju osnovnih šol obravnaval na seji 4.5.2016 in občinskemu svetu
predlaga, da jih sprejme v predloženi vsebini. V nadaljevanju je v kratkem povzel poročilo
posamezne osnovne šole.
1. Poročilo o poslovanju OŠ Loka Črnomelj za leto 2015
Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj.
V razpravi je sodelovala Maja Kocjan: Šole so h gradivu predložile bilance, kar je pohvalno. Za
vse šole postavlja naslednja vprašanja: Kakšna je tekoča likvidnost osnovnih šol in ali se soočajo s
kakšnimi težavami? V kolikšnem času plačuje za račune ustanoviteljica (občina) in ali so kakšne
težave pri plačevanju? Ali šole pri pripravi dnevnih obrokov vključujejo lokalno pridelano hrano
oziroma hrano lokalnih pridelovalcev? Kdo šole oskrbuje s kmetijskimi in drugimi
prehrambenimi izdelki (sadje, zelenjava, mlečni izdelki, kruh in pekovsko pecivo in podobno)?
Ali je preskrba poenotena za vse šole v občini ali vsaka šola izvaja svoja naročila in posledično
tudi dobave? Glede OŠ Loka pa sprašuje: Ali je projekt z obnovo jedilnice končan? Kako je s
parkirišči pred OŠ Loka? Starši in tudi učitelji so prejemali kazni, zato jo zanima mnenje
ravnateljice o zadevi.
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Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj, je v kratkem povzela poročilo o poslovanju
šole v letu 2015, problematiko in pogoje dela, aktivnosti šole v kraju in izven njega, predstavila je
načrtovane investicije, tako vsebinsko kot tudi finančno. Glede na zastavljena vprašanja članice
OS je pojasnila: Do letošnjega leta je bila tekoča likvidnost šole brez problema, letos pa se dogaja,
da ni tekočega priliva sredstev s strani občine, zaradi česar imajo težave. Parkirišča pri OŠ Loka
so sestavni del projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo šole. Trenutno je pri šoli 40
parkirišč in jih je dovolj, na njih lahko parkira vsakdo. Šola sodeluje z lokalnimi pridelovalci
hrane, vendar s strani lokalnih pridelovalcev hrane ni toliko odziva kot bi pričakovali.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju OŠ Loka Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Poročilo o poslovanju OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2015
Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj.
V razpravi je sodeloval Jože Veselič: Pohvalil je delo ter prizadevnost in uspešnost učiteljev in
učencev na različnih kulturnih in drugih prireditvah, ki so jih izvedli.
Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj je podal pojasnila na zastavljena vprašanja
članice OS: V letu 2015 se je stanje glede tekoče likvidnosti šole poslabšalo, zavod je imel ob
koncu leta 2015 za cca. 45.000 EUR terjatev. Refundacije sredstev s strani ustanovitelja
zaostajajo, težave šola rešuje na način, da z namenskimi sredstvi prednostno poravnava tekoče
stroške. Člane OS je seznanil, da najemniki športne dvorane (vsi športni klubi) najemnine športne
dvorane ne plačujejo, vse stroške dvorane plačuje občina. Zapadle obveznosti občine do šole so
zelo visoke. Šola je zelo zainteresirana za sodelovanje z domačimi pridelovalci hrane, vendar se
mnogi na razpise ne prijavijo (zaradi nekonkurenčnosti cene, nezadostne količine lokalno
pridelane hrane in konstantnost oskrbe). Še naprej se bodo trudili, da k sodelovanju privabijo
čimveč domačih pridelovalcev hrane.
Županja: V pogodbi za športno dvorano pri Srednji šoli Črnomelj, ki je bila podpisana med
ministrstvom za izobraževanje, občino in srednjo šolo Črnomelj je zapisano, da se najemnina za
dvorano ne zaračunava, ker se je v dvorano vlagalo, zaračunavajo se le obratovalni stroški. Po
istem sistemu je bilo to storjeno za športno dvorano pri OŠ Mirana Jarca.
Zamik plačil šolam konec leta 2015 je nastal zaradi izpada prihodkov proračuna 2015, v višini
400.000 EUR, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Plačilo nadomestila je
namreč zapadlo 4.1.2016.
Glede na ustne informacije predstavnikov ministrstva do leta 2018 ne bo nobenega razpisa za
investicije v osnovnošolstvo in vrtce.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
3. Poročilo o poslovanju OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2015
Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Komandanta Staneta Dragatuš.
Razprave ni bilo.
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Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ komandanta Staneta Dragatuš je v kratkem predstavil
problematiko zavoda, izvedene in načrtovane investicije ter podal pojasnila na zastavljena
vprašanja članice OS: Šola ima težave pri poravnavanju tekočih obveznosti, saj nastaja zamik
plačevanja obveznosti s strani občine. Občina zagotavlja sredstva za plače zaposlenih v vrtcu, ki
pa niso nakazana v roku ko zaposleni v vrtcu prejmejo plače, zato šola iz bruto plač učiteljev
vsem delavcem šole nakaže neto plače, ostale prispevke pa poravna naknadno, ko občina nakaže
sredstva za plače zaposlenih v vrtcu. Zaradi zamud pri plačilih prispevkov nastajajo obresti, ki so
visoke, v preteklem obdobju so te obresti znašale čez 9000 EUR.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2015 se sprejme v predloženi
vsebini.
4. Poročilo o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2015
Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi je opravičila svojo odsotnost s seje.
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Iz poročila o poslovanju OŠ Stari
trg ob Kolpi je razvidno, da je na 11. redni seji sveta zavoda svet zavoda obravnaval sklep o
uporabi telovadnice s strani kulturnega društva. Kakšen sklep je bil sprejet? Prav tako je svet
zavoda na isti seji obravnaval problematiko, povezano z volitvami ravnatelja. Prosi za več
informacij o zadevi. V poročilu je navedeno, da so na prvi izredni seji sveta zavoda člani sveta
zavoda izglasovali nezaupnico predsedniku sveta in ga razrešili z mesta predsednika. Navedeni je
podal ustno izjavo o dostopu iz sveta zavoda, kasneje pa je v elektronski pošti svojo izjavo
preklical in ostal član sveta zavoda. Kakšno je stanje sedaj? Iz poročila je razvidno, da je v letu
2015 prišlo do treh izrednih sej sveta zavoda. Na drugi izredni seji sveta zavoda je svet zavoda
obravnaval ugovor zaposlenega na pisno opozorilo ravnateljice in sprejel sklep, da ravnateljico
seznani s problematiko in jo zaprosi za pojasnilo, na kar je na tretji izredni seji sveta zavoda
obravnaval pritožbo zoper odpoved o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Zapisano je, da zaradi
nesklepčnosti ni prišlo do sprejetja sklepa. Naproša za več informacij v navedeni zadevi.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Na OŠ Stari trg ob Kolpi se posreduje vprašanja iz razprave članov OS in članov Odbora za
družbene dejavnosti.
5. Poročilo o poslovanju OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj za leto 2015
Točki je prisostvoval Matjaž Barič, ravnatelj OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj.
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: Pohvalila je mednarodni projekt Video S-Faktor 2016, katerega pobudnik in
organizator je OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj. Šola se sooča z velikim problemom
pomanjkanja parkirišč. Sprašuje, kako je to urejeno sedaj in ali potekajo kakšne aktivnosti za
rešitev omenjenega problema.
Matjaž Barič, ravnatelj OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj je podal pojasnila: Hrano za OŠ Milke
Šobar Nataše Črnomelj pripravljajo v OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Javni zavod sredstva za svoje
delovanje prejema iz štirih občin (Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje), finančno tekoče posluje,
6

aktivni so pri zbiranju donatorskih sredstev. Leta 2012 je občina pri šoli zgradila obračališče,
nujno pa bi potrebovali parkirišče, pred šolo tudi ni parkirnega mesta za invalide. Sedanja
dovozna ulica nima pločnika, je preozka in poškodovana, zato ne zagotavlja ustrezne prometne
varnosti za učenci s posebnimi potrebami. Šola se že nekaj let srečuje tudi s prostorsko stisko,
potrebovali bi več učilnic, jedilnico, kabinete… Septembra je bila sicer prostorska stiska delno
rešena z uporabo prostorov v dijaškem domu, vendar selitev iz stavbe v stavbo pomeni za učence
in učitelje velik varnostni in časovni problem, zato je nujna ureditev pokrite povezave med šolo in
dijaškim domom.
Županja je v kratkem predstavila dokončane in načrtovane investicije ter vlaganja v omenjeno
šolo.
Leopold Perko: Pohvalil je delovanje šole. Ker sedanja dovozna pot do šole ne zagotavlja
ustrezne prometne varnosti predlaga začasno rešitev dostopa do šole, in sicer ureditev poti od
šole v smeri proti igrišču oz. telovadnici, ki bi tako učencem in ostalim skrajšala pot do šole. Pred
izgradnjo pokrite povezave med šolo in dijaškim domom in izgradnjo parkirišč bo potrebno
opraviti arheološka raziskovanja. Predlaga, da se v času arheoloških raziskovanj za potrebe
pokrite povezave med šolo in dijaškim domom izvede tudi poskusno sondiranje na delu, kjer
bodo parkirišča.
Stanislav Starešinič: Ali za investicije v OŠ Milke Šobar Nataše prispevajo tudi ostale občine,
koliko?
Matjaž Barič: Občine Bele krajine (Črnomelj, Metlika, Semič) prispevajo za investicije v deležu
3 : 2 : 1, občina Kočevje sredstev za investicije ne zagotavlja, saj šolo obiskuje le ena učenka iz
omenjene občine.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 6:
POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2015
Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je opravičil svojo odsotnost s seje.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO
2015
Točki je prisostvovala Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
V razpravi so sodelovali:
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Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene dejavnosti je
poročilo obravnaval na seji 4.5.2016 in občinskemu svetu predlaga, da letno poročilo Vrtca
Otona Župančiča za leto 2015 sprejme v predloženi vsebini.
Maja Kocjan: Prizadevnosti vrtca so vsekakor pohvalne, tudi kot starš mora pohvaliti tako
vzgojiteljice kakor tudi vse v upravi. Kakšna je likvidnost vrtca? Ali so bili ob koncu leta 2015
poravnani vsi zapadli računi za blago in storitve? Če ne, v kolikšnem obsegu je ostalo neplačano
tisto, kar bi po zakonu o javnih financah sicer že moralo biti plačano do dne 31.12.2015? Kako je
z likvidnostjo v prvih mesecih leta 2016, so kakšne težave? Kako se izvajajo zunanje storitve, kot
npr. storitve čiščenja snega in podobno? Ali je tu merilo najnižja cena? Kako je zdaj urejeno s
parkiranjem avtomobilov zaposlenih?
Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj je povzela poročilo o
poslovanju vrtca v letu 2015 ter odgovorila na vprašanja iz razprave.
Županja: Glede možnosti dodatnega parkiranja v bližini vrtca v Loki občina vodi aktivnosti v
sodelovanju s Srednjo šolo Črnomelj, ravnateljica šole je pristojno ministrstvo že zaprosila za
ustrezno soglasje, vendar odgovora s strani ministrstva še ni prejela. V jesenskem času bo
občinski svet obravnaval točko glede javno-zasebnega partnerstva s področja predšolske vzgoje.
Prispevki staršev za programe vrtca so zelo nizki, v povprečju starši plačujejo 24% - 26% cene
vrtca, razliko do ekonomske cene krije občina, kar za občinski proračun predstavlja velik zalogaj.
V jesenskem času je bil v vrtcu Črnomelj na novo odprt razvojni oddelek.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 8:
POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
ČRNOMELJ ZA LETO 2015
Točki je prisostvovala Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
V razpravi so sodelovali:
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene dejavnosti je
poročilo obravnaval na seji 4.5.2016 in občinskemu svetu predlaga, da Letno poročilo Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2015 sprejme v predloženi vsebini.
Maja Kocjan: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je potrebno pohvaliti. Prejema zelo
nizka sredstva iz strani občine, v večinskem deležu se preživlja zgolj od projektov EU. Kot
ustanova bi lahko bila vzgled tudi ostalim javnim ustanovam, kot je npr. RIC Bela krajina. Ravno
iz navedenega oz. v povezavi z EU sredstvi sprašuje kako kaže v letošnjem letu? Vemo namreč,
da država izredno zamuja z razpisi. V gradivu je navedeno, da se je ZIK uspešno odzval na
visoko stopnjo brezposelnosti v Beli krajini. Stopnja brezposelnosti je še vedno 21 % (dvakrat
višja kot v državi), zato sprašuje ali res drži trditev, napisana v uvodu? Kakšne načrte ima ZIK na
tem področju v letu 2016, da se brezposelnost res ublaži? Kakšne so tu težave? Ali ZIK na
področju ublažitve brezposelnosti v občini sodeluje z RIC in če, na katerem področju oz. zakaj
ne, če ni tega sodelovanja? V gradivu so navedene ovire pri delu zavoda, med drugim tudi
neprimerni prostori in podobno. V svetniški skupini SDS podpiramo dane predloge rešitev za
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izboljšanje stanja in pozivamo OS, da to vključi še posebej tudi v današnji sklep pri obravnavi
poročila o poslovanju ZIK. Stvari je potrebno premakniti na boljše, potrebno je tudi večje
sodelovanje občine pri reševanju tovrstnih problemov ustanov v občini Črnomelj.
Mira Radojčič: Podpira predloge rešitev za izboljšanje dela zavoda. Kakšne so aktivnosti za
ureditev novih prostorov za potrebe izobraževanja odraslih, za prenovo stavbe Kulturnega doma,
idr., da bi jih bilo potrebno pospešiti? Kaj sestavlja 62 % prihodkov z naslova javnih razpisov,
kolikšen je bil delež posameznih projektov? Iz bilanca stanja je razvidno, da je ZIK na koncu leta
2015 imel na računu cca. 150.000 EUR denarnih sredstev. Gre razmeroma za visok znesek z
ozirom na to, da so prihodki zavoda v tekočem letu znašali cca. 487.000 EUR.
Štefan Misja: ZIK pridobiva večino svojih sredstev na tržni način, preko javnih razpisov. V letu
2016 ni predvidenih razpisov, zato sprašuje kakšni so načrti za zagotovitev finančnih sredstev za
delovanje zavoda. Prostore kulturnega doma ZIK oddaja tudi v brezplačno uporabo (v letu 2015
36 krat). Ob tem nastanejo tudi določeni stroški, zato sprašuje kateri in koliko znašajo?
Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj je izpostavila problem
stabilnosti poslovanja zavoda v letošnjem letu, ker javnih razpisov, na kateri se bi ZIK lahko
prijavil, v letošnjem letu še ni. Predstavila je glavne podatke o poslovanju, ovire pri delu zavoda,
predloge za izboljšanje dela ter odgovorila na vprašanja iz razprave. Občinskemu svetu je
predlagala sprejetje sklepa, s katerim si javni zavodi med seboj ne bi zaračunavali najemnine za
uporabo prostorov.
Županja: Da ZIK ne zaračunava najemnino za uporabo prostora kulturnega doma za kulturne
prireditve, je zahteva ministrstva za kulturo. O predlogu direktorice ZIK-a, ki ga je podala v svoji
razpravi, bo OS razpravljal na eni izmed naslednjih sej OS.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2015 se sprejme v
predloženi vsebini.
Iz seje je odšla Cvetka Aupič.
K točki 9:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2015
Točki je prisostvoval Jože Weiss, poveljnik štaba CZ občine Črnomelj.
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 10:
LETNO POROČILO JP KOMUNALA D.O.O. ČRNOMELJ ZA LETO 2015
Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
V razpravi so sodelovali:
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Maja Kocjan: Komunalne storitve so se v letu dni podražile za 14,13 EUR oz. za več kot 22%,
kar dokazuje položnica iz marca 2015 v višini 63,46 EUR in položnica iz marca 2016 v višini
77,59 EUR, to je cca. 170 EUR na leto. Kako si naj to večina občanov privošči? Ne pozabimo,
da je 21 % nezaposlenost v naši občini in da se drugje cene nižajo in ne obratno. Pridobila je
položnico Komunale Novo mesto, ki je bolj pregledna, vidi se popolnoma vsak strošek, zato
predlaga, da JP Komunala Črnomelj prosi Komunalo Novo mesto za osnutek položnice.
Primerjava:
Črnomelj
Novo mesto

Omrežnina
vodooskrba
7,427
6,2677

Vodarina
0,9541
0,4770

Razlika je torej za cca. 20 % v omrežnini in 100 % v vodarini. Kakšna je utemeljitev? Ne
pozabimo, da ima občina Novo mesto prav tako razvejano vodovodno infrastrukturo (vasi pod
Gorjanci). V povezavi s položnicami jo zanima, kdo določa količine, npr. odpadkov? Podatki in
količine se namreč močno razlikujejo od novomeških. Za primer: Črnomelj 20 kg/ osebo, Novo
mesto 17 kg/osebo. Pri štiri članski družini gre za višji znesek cca. 3-4 EUR. Podarja, da se
stroški odpadkov drugje znižujejo, predvsem zaradi vestnejšega ločevanja. Kakšen je razlog pri
nas? Pri preglednici v poglavju 3.1.1.1 pogreša podatke za primerjavo iz leta 2014 in trenutnega
stanja v letu 2016. Le tako bo namreč jasno razvidno za kolikšne nove zaposlitve se gre. V
poglavju 4.6.1 in tabeli sprašuje kaj sodi pod izbirne dejavnosti? Te so se v letu 2015 povišale za
cca 40 %, kar so tudi edini razlog za povečanje stroškov. Prihodki so namreč močno presegali
načrtovane. Tudi v primerjavi z letom 2014 so se prihodki močno povečali. Pri analizi vode so se
odkrili razni paraziti v zajetju Dobličice. Je to mogoče posledica, da se nad vodni izvir Dobličica
vozi gnojnica iz bioplinarne? Večina novih uporabnikov še ni priključena na vodovodno omrežje,
zato je podatek v poglavju količine podane vode zavajajoč, češ da upad prodane vode upada,
kljub novi infrastrukturi.
Andrej Beličič: Iz poročila JP Komunala Črnomelj je razvidno, da se vodne izgube gibljejo med
45% in 50%. Po rekonstrukciji cevovodov, izvedenih v sklopu II. faze belokranjskega vodovoda,
so se vodne izgube še povečale, zato mora javno podjetje še večjo pozornost nameniti odpravi
oz. zmanjšanju vodnih izgub.
Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o. je v kratkem povzel poročilo o poslovanju
javnega podjetja v letu 2015 in podal pojasnila na vprašanja razpravljalcev.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2015 se kot informacijo sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 11:
IZDELAVA LOČENIH ELABORATOV CEN KOMUNALNIH STORITEV
Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
V razpravi so sodelovali:
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo: Odbor za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 25.4.2016 in glede na
podano obrazložitev JP Komunala Črnomelj, d.o.o. podpira predlog, da se razveljavi sklep o
pripravi ločenih elaboratov cen komunalnih storitev za Občino Črnomelj in Občino Semič.
Odbor podani predlog podpira s ciljem, da se na območju obeh občin, kjer deluje podjetje
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Komunala Črnomelj, d.o.o. in v celotnem belokranjskem prostoru vzpostavi poenotenje,
združevanje in nižanje stroškov komunalnih storitev. Odbor pri oblikovanju cen komunalnih
storitev podpira princip solidarnosti.
Maja Kocjan: Sklep o pripravi ločenih elaboratov cen komunalnih storitev za Občino Črnomelj in
Občino Semič je predlagala županja. Kakšen je bil namen tega sklepa?
Županja: Namen priprave ločenih elaboratov cen komunalnih storitev je bil, da se pretehta ceno
komunalnih storitev v Občini Črnomelj in ceno komunalnih storitev v občini Semič ter odpravi
dvom v nepravilnost izračuna cen komunalnih storitev.
Stanislav Starešinič: Predlaga dva ločena vodna sistema, na meji med Občino Črnomelj in Občino
Semič se naj postavi merilno mesto.
Andrej Beličič: Podpira sprejetje predloga sklepa Odbora za gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Razveljavi se sklep št. 2 z izredne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 6.1.2016,
o pripravi ločenih elaboratov cen komunalnih storitev za Občino Črnomelj in Občino Semič.
Po odmoru, ki je trajal od 19.20 do 19.35 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 23 članov sveta,
se je nadaljevalo zasedanje sveta.
K točki 12:
POROČILO O PREDLOGIH ZA IZSTOP IZ ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN
OPAŽANJIH O DELU JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA
Člani sveta so prejeli dopis dr. Petra Skoberneta, predsednika sveta JZ KP Kolpa, v katerem člane
OS seznanja z zaključki 3. seje sveta JZ KP Kolpa.
Točki sta prisostvovala Matija Koce, član sveta JZ KP Kolpa in Renata Butala, predsednica KS
Stari trg ob Kolpi. Dr. Peter Skoberne, predsednik sveta JZ KP Kolpa, je opravičil svojo
odsotnost s seje.
V razpravi so sodelovali:
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo: Odbor za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 25.4.2016 in sprejel tri
predloge sklepov, ki so razvidni iz gradiva. Poleg navedenih sklepov odbor občinskemu svetu
predlaga tudi sprejetje naslednjega sklepa: »Občinski svet ne podpira izstopa KS Stari trg ob
Kolpi iz Krajinskega parka Kolpa«.
Na sejo se je vrnila Cvetka Aupič.
Boris Grabrijan, v.d. direktorja KP Kolpa je obširno predstavil delovanje javnega zavoda in sam
park. Občina Črnomelj je območje ob reki Kolpi že leta 1998 razglasila za krajinski parki. S
sprejetjem Uredbe o Krajinskem parku Kolpa je občinski odlok prenehal veljati v delu, ki se
nanaša na ohranjanje narave, s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa pa je
leta 2006 Vlada RS upravljanje zavarovanega območja prenesla na zavod. Trenutno so v javnem
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zavodu zaposleni trije. KS Stari trg ob Kolpi obsega 14% območja parka, KS Sinji Vrh 13%, KS
Vinica 38%, KS Adlešiči 34% in KS Griblje 1%. V nadaljevanju je podal svoje videnje o
obravnavani problematiki. V javnem zavodu so bile štiri zunanje revizije, dva podrobna pregleda
sektorja za ohranjanje narave ministrstva za okolje in prostor, revizija komisije za preprečevanje
korupcije, revizija generalnega sekretariata vlade RS, ob vsakem zahtevku so bili preverjeni vsi
računi. Nihče ni zaznal bistvenih problemov. Predstavil je dva predloga kako naprej, in sicer po
prvem predlogu naj bi po imenovanju direktorja KP Kolpa nadaljevali pogovore s pomočjo
mediacije, po drugem predlogu pa naj bi pripravili referendum, na katerem bi se ljudje odločali ali
naj ostane enako ali naj KS Stari trg ob Kolpi izvzamejo iz zavarovanega območja ali pa naj
vzpostavijo stanje iz leta 2006, in se KP Kolpa vrne občini Črnomelj. Člane OS je pozval, da se
ne prenaglijo s prehitro rešitvijo in sklepanjem, ki bo nepovratna.
Županja: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo se zavzema, da se KP Kolpa
ohranja kot zavarovano območje narave. Tudi sama podpira takšno odločitev.
Matija Koce, član sveta JZ KP Kolpa: V svetu zavoda KP Kolpa deluje kot predstavnik lokalne
skupnosti. V nadaljevanju je zagovarjal izstop KS Stari trg ob Kolpi iz zaščitenega območja.
Večina proračunskih sredstev, ki jih država namenja za upravljanje parka se porazgubi na
območju Adlešič. Dejal je, da njihova KS ni dobila skoraj ničesar, pričakovanja so bila velika,
rezultati pa porazni. KS Stari trg je teritorialno skupaj s prebivalstvom skoraj v celoti vključena v
park, kar pa ne velja za ostale KS. Glede na celostno teritorialno in demografsko umestitvijo KS
Stari trg v krajinski park bi od upravljavca – države pričakovali več kompetenc, a dogaja se ravno
nasprotno. Sedež parka je v Adlešičih, ki ni v parku, delež prebivalstva KS Adlešiči, ki v njem živi
je 34%, podobno je v KS Vinica – 23%, KS Sinji Vrh – 19%, vsa večja naselja so izven parka.
Problematično je gospodarjenje KP Kolpa in ne KS Stari trg ob Kolpi. Javni zavod ne posluje v
skladu z zakonskimi določili. V nadaljevanju je našteval očitke na račun v.d. direktorja KP Kolpa
in poslovne sekretarke v KP Kolpa.
Županja je prekinila razpravo Matije Koce in ga opozorila, da so izrečeni očitki tema za druge
ustanove in OS o tem ne bo odločal. Točka je namenjena razpravi glede predloga izstopa iz
zavarovanega območja, zato od člana sveta KP Kolpa pričakuje razpravo na to temo.
Matija Koce je v nadaljevanju razpravljal o sestanku sveta JZ KP Kolpa na temo potrditve
programa dela in finančnega načrta KP Kolpa za leto 2015 in o postopku izbora direktorja
javnega zavoda.
Županja je člana sveta KP Kolpa ponovno zaprosila, da predstavi ključne razloge KS Stari trg ob
Kolpi za izstop iz parka.
Matija Koce je dejal, da so sicer pripravljeni ostati v parku, vendar pod pogojem, da sedež KP
Kolpa iz Adlešičev preselijo v Stari trg ob Kolpi.
Županja je k besedi povabila tudi prisotno predsednico KS Stari trg ob Kolpi, ki pa k razpravi ni
pristopila. Pojasnila je, da je vse zapisano v gradivu.
Franc Ivanušič: Vsaka KS, ki je v parku, ima nekaj od parka. Krajinski park skrbi, da v parku
ničesar ne uničujemo. Predlaga, da se s pomočjo mediatorja najde skupen jezik in se zadeve
uredijo. Verjame, da je večina prebivalcev KS Stari trg ob Kolpi za park, povsod pa se najde nekaj
nasprotnikov.
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Štefan Misja: Podpira celovitost parka in predloge Odbora za gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo ter Odbora za turizem in varstvo okolje.
Tončka Jankovič: Iz obtožb Matije Koce je razbrala, da v javnem zavodu delajo evidentno in
dobro. Tudi njeno poslanstvo je še naprej delati odlično in po najboljših močeh. Želi si, da bi
presegli spore, v dobro celi Beli krajini..
Stanislav Starešinič: Podpira celovitost parka, park dobro dela. Potrebno je več komunikacije s
KS, pogreša večjega sodelovanja javnega zavoda z občino.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj se zavzema, da se Krajinski parka Kolpa ohranja kot
zavarovano območje narave, da pa glede na spremembe državne prostorske zakonodaje javni
zavod v sodelovanju z občino preveri posamezna določila Uredbe o Krajinskem parku Kolpa
s ciljem, da se pristopi k pobudi za spremembo le-te za zagotavljanje večjega razvoja
posameznih zavarovanih območij.
2. Občinski svet občine Črnomelj poziva vse vpletene (JZ KP Kolpa, člane sveta JZ KP Kolpa
imenovane s strani lokalne skupnosti, predstavnike KS Stari trg ob Kolpi in po potrebi drugih
KS na območju parka idr.), da se začnejo med seboj konstruktivno pogovarjati v smislu
iskanja strateških razvojnih rešitev na območju parka.
3. Občinski svet občine Črnomelj poziva javni zavod KP Kolpa k večjemu sodelovanju z
Občino Črnomelj in z drugimi javnimi zavodi na območju občine s ciljem, da z medsebojnim
sodelovanjem in smiselnim dopolnjevanjem programov dela dosežejo hitrejši in
enakomernejši razvoj na celotnem zavarovanem območju.
4. Občinski svet občine Črnomelj ne podpira izstopa KS Stari trg ob Kolpi iz Krajinskega parka
Kolpa.
K točki 13:
STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA TRIS KANIŽARICA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU – INFORMACIJA O
ZAVZETIH STALIŠČIH DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE
Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo, d.o.o., Črnomelj.
Razprave ni bilo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta TRI Kanižarica – po skrajšanem postopku se kot informacijo
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 14:
PREDLOG PLANA DELA ZA UREJANJE MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ ZA LETO
2016
Razprave ni bilo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letni plan dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.
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K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O RAZVELJAVITVI OBVEZNE RAZLAGE
TRINAJSTE ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 5. ČLENA, DRUGEGA ODSTAVKA 113.
ČLENA IN PETE TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 101. ČLENA ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ČRNOMELJ
Županja: Občina Črnomelj je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis v zvezi z
nadzorom zakonitosti in ustavnosti, ki se nanašajo na obvezne razlage treh določil Odloka o
občinskem prostorskem načrtu za občino Črnomelj (OPN). Ministrstvo je občino z navedenim
dopisom pozvalo, da razveljavi sprejete obvezne razlage OPN. Glede na to, da se upošteva poziv
ministrstva in se sprejete obvezne razlage razveljavi, še vedno ostanejo dileme glede spornih
določil nerešene. Zaradi nejasnosti, ki izvirajo iz omenjenih določil Odloka o OPN, bo občina
iskala rešitve za odpravo navedenih nejasnosti v OPN v sodelovanju s strokovno službo
ministrstva. Določen je že termin sestanka na ministrstvu (19.5.2016).
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena,
drugega odstavka 113. člena in pete točke šestega odstavka 101. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi obvezne razlage trinajste
alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in pete točke šestega odstavka 101.
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o
razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113.
člena in pete točke šestega odstavka 101. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Črnomelj.
Ker razprave ni bilo, je predlagala glasovanje.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena,
drugega odstavka 113. člena in pete točke šestega odstavka 101. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o razveljavitvi obvezne
razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in pete točke
šestega odstavka 101. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka
113. člena in 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 16:
POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V OBČINI ČRNOMELJ NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2015
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročila izvajalcev javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu 2015 se
sprejmejo v predloženi vsebini.
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K točki 17:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2015
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2015 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje treh predstavnikov občine Črnomelj v svet Zdravstvenega doma Črnomelj
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine
Črnomelj imenujejo:
 Jasna Baltić, Črnomelj
 Alenka Janžekovič Kavšek, Črnomelj
 Peter Štefanič, Črnomelj.
2. Mnenje k imenovanju direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Črnomelj
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju Zdenke Vrlinič, Vinica,
na mesto direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Črnomelj. Imenovana navedeni
zavod vodi že vrsto let in razmere v zavodu in lokalnem okolju dobro pozna.
K točki 19:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1134/1 k.o. 1535 – Črnomelj 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. 1134/1 k.o. 1535 – Črnomelj se nepremičnina
odproda z neposredno pogodbo lastniku zemljišča parc. št. 924/53 k.o. 1535 – Črnomelj.
K točki 20:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Leopold Perko: V sklopu svoje pobude na prejšnji seji OS je glede muld za odvodnjavanje dejal,
da so bile le-te ob lokalni cesti v Dragatušu izvedene, je pa potrebno urediti muld v Tanči Gori in
Pustem Gradcu.
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K točki 21:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Franc Ivanušič:
1. Od spomenika na Kvasici je cesta po novem označena s polno črto, na ravnini je prekinjena,
nato pa je črta zopet polna. Vsaj 50 metrov bi bilo potrebno na cesti nadaljevati s prekinjeno
črto.
2. V Preloki pri Plutu je elektro steber v zelo slabem stanju, zato ga je potrebno sanirati oz.
zamenjati z novim.
Matija Rom:
1. V Doblički gori je potrebno popraviti smerokaz, ki ga je nekdo poškodoval.
2. OO NSi Črnomelj predlaga uvrstitev točke »Problematika davčnih blagajn pri poslovanju
gasilskih društev in drugih manjših društev« na dnevni red 14. seje OS občine Črnomelj.
3. V imenu krajanov Dobličke gore se županji in OU zahvaljuje za izvedeno sanacijo opornega
zidu v Doblički gori.
Stanislav Starešinič:
1. Je član sveta OŠ Mirana Jarca, na katerem je bila podana pobuda o postavitvi kontejnerjev v
romskih naseljih, v katerih se bi izvajala učna pomoč romskim otrokom.
Leopold Perko:
1. V Dragatušu je včeraj, 11.5.2016, potekal sestanek glede aktivnosti ureditve vaškega jedra
Dragatuš. Na sestanek so bili povabljeni le krajani iz ožjega dela vaškega jedra Dragatuš. O
sestanku bi morali biti obveščeni vsi krajani Dragatuša, če ne pa vsaj člani občinskega sveta iz
Dragatuša, ker gre za pomembno zadevo.
2. Kako potekajo aktivnosti glede obnove krajevnega doma Dragatuš?
3. Se pridružuje pobudama Franca Ivanušiča in Matije Roma.
Branislav Adlešič:
1. Na eni izmed sej je predlagal, da se bršljan, ki raste na drevesih v parku pod železniško progo,
odstrani oz. poseka. Pobudo je OU posredovala na JP Komunala. Odgovor javnega podjetja
je bil, da si bodo zadevo ogledali in naknadno odgovorili. Odgovora javnega podjetja še ni
prejel.
2. Prav tako je na eni izmed sej predlagal, da se sanira pokrov jaška na Kolodvorski cesti, ob
stanovanjski hiši Ivanovič. CGP d.d. sektor v Črnomlju naj bi jašek saniral takoj, ko bodo
vremenske razmere dopuščale izvedbo gradbenih del. Pokrov jaška še ni saniran.
3. Podal je tudi že pobudo za ureditev stopnišča pri OŠ Mirana Jarca, na katero je OU
odgovorila, da bo stopnice do temeljite sanacije saniral redni vzdrževalec javnih površin, JP
Komunala Črnomelj. Naj se izvede vsaj nujna sanacija stopnic, saj je hoja po njih nevarna, ker
na nekaterih mestih manjka del stopnic.
4. Na 12. seji OS je pri točki obravnave predlogov kandidatov za priznanja občine Črnomelj za
leto 2015 predlagal, da se člane OS seznani z vsemi predlogi kandidatov za podelitev priznanj
občine Črnomelj. Županja je predlagala, da člani OS o predlogu razpravlja in sklepa na eni
izmed sej OS.
Maja Kocjan:
1. Vodna infrastruktura v občini: Prebivalci so nas opozorili na zelo slabo infrastrukturo,
vodovodno napeljavo v nekaterih naseljih, ki so tudi precej nova, zato napeljave niso
zastarele. Primer je naselje Drage v Črnomlju, kjer cevi za vodovod razpadajo, posledično je
velika izguba vode in večja škoda za posamezna gospodinjstva, kar se bo zaradi razmočenosti
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in kraškega terena šele lahko pokazalo. Zanima nas: koliko je staro vodovodno omrežje v
naselju Drage, kdo je bil dobavitelj vodovodnih cev in kakšni so načrti za zamenjavo cevi po
celotnem naselju? (primer pri Lorkovičih)
2. Kako je z nadomestilom za stavbno zemljišče? Kot se je namreč izkazalo naj bi bil obračun za
celotno stavbo in ne bivalno površino nezakonit in bodo za to občine morale preveč plačano
vračati.
3. Gradnja doma za invalide: Kako je s tem? Kakor opažamo tam zopet vse počasi razpada.
Glede na to, da je v preteklosti to stavbo kupila občina za 60 tisoč evrov je to namreč tudi v
javnem interesu, da se ve.
Lidija Malešič:
1. Po zgledu drugih občin sprašuje ali je kaj možnosti za nabavo zabojnika za rabljena oblačila in
obutev.
Tončka Jankovič:
1. Kakšen načrt ima Občina Črnomelj in RIC Bela krajina glede na bližajočo se turistično
sezono ob Kolpi? Vsa Slovenija zaradi objav na spletu misli, da bodo kopalci gledali na reko
Kolpo izza žice. Škoda je storjena, zato jo zanima kaj bo narejeno v zvezi s tem. Javnost,
medije se naj seznani z zadevo.
2. Pobuda ponudnika iz sosednje občine: Na spletni strani Bele krajine (www.belakrajina.si) se
naj stvari osvežujejo skupaj z aktualnimi dogodki iz celotne Bele krajine. Sosednje občine se
namreč čutijo izvzete.
Boris Grabrijan:
1. Zakaj niso na svojem mestu defibrilatorji, ki so bili nabavljeni iz sredstev projekta Curs
Colapis?

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 21.10.

Številka: 900-61/2016-18
Datum: 7.7.2016
Zapisala:
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.
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