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 8. redni seji, dne 13.10.2015, sprejel
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 2.7.2015,
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 19 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Boris Grabrijan (prišel pri točki 3), Tončka Jankovič (prišla pri točki 3), Leopold
Perko (opr.), Alojz Puhek (opr.) in Andreja Švajger (opr.).
Seji so prisostvovali: Ivanka Kraljič, Proplan s.p., Krško; Vesna Fabina, Razvojno informacijski
center Bela krajina; novinarji in občinska uprava.
Svojo odsotnost so opravičili: Franci Bratkovič in Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto,
d.o.o. ter Zofija Vitkovič, Dolenjske lekarne Novo mesto.
Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
Predlagala je dopolnitev dnevnega reda s točkama: »Predlog Sklepa o spremembi sklepa o
določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj« in »Predlog za
sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za investicijo Dozidava in rekonstrukcija
gasilskega doma Črnomelj – investitor: Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj, Belokranjska
cesta 10, Črnomelj«, ki se ju obravnava kot točki 11 in 16.
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
14.5.2015.
3. Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojil za delovna
mesta (MIK) v letu 2014.
4. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec.
5. Poročilo o poslovanju dveh javnih zavodov v letu 2014, katerih (so)ustanoviteljica je Občina
Črnomelj.
6. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj
v letu 2014.
7. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu tehnološkega razvojnega industrijskega središča
(TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku.
8. Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2015, na
podlagi razpisa.
9. Poročilo o izvajanju javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu
2014.
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10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju
občine Črnomelj.
11. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu
Otona Župančiča Črnomelj.
12. Predlog Akcijskega načrta za enakost spolov v občini Črnomelj za obdobje 2015-2018.
13. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2015 v občini Črnomelj.
14. Seznam oglasnih mest v občini Črnomelj.
15. Predlog za izdajo Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica
v občini Črnomelj.
16. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za investicijo Dozidava in
rekonstrukcija gasilskega doma Črnomelj – investitor: Prostovoljno gasilsko društvo
Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj.
17. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini
Črnomelj.
18. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020.
19. Kadrovske zadeve.
20. Premoženjsko pravne zadeve.
21. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
22. 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 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ Z DNE 14.5.2015
V razpravi je sodelovala Maja Kocjan: V zapisniku 6. redne seje OS pri točki 13: »Informacija o
izvedbi Jurjevanja 2015» se naj popravi drugi stavek njene razprave, kjer je govorila le o promociji
letošnje prireditve, ki je po njenem premalo pripravljena.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 14.5.2015 se sprejme v
predloženi vsebini, s tem, da se zapis razprave Maje Kocjan pri točki 13: »Informacija o izvedbi
Jurjevanja 2015« ponovno preveri in po potrebi popravi.
K točki 3:
POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO
(GSD) IN POSOJIL ZA DELOVNA MESTA (MIK) V LETU 2014
Svojo odsotnost s seje sta opravičila Franci Bratkovič in Miljana Balaban, Razvojni center Novo
mesto, d.o.o.
V razpravi so sodelovali:
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Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila
mnenje odbora. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na
seji 22.6.2015 in občinskemu svetu predlaga:
- da obravnava predloženo gradivo in ga kot informacijo sprejme v predloženi obliki;
- da RC Novo mesto do septembra 2015 poda konkretne ukrepe s katerimi bo izkazana večja
učinkovitost izvajanja projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojil za nova
delovna mesta (MIK);
- v kolikor se naslednje leto kazalniki učinkovitosti izvajanja projektov garancijske sheme za
Dolenjsko (GSD) in posojil za nova delovna mesta (MIK), naj Občina Črnomelj izstopi iz
navedenih projektov.
Na tretjo točko predloga sklepa je bila podana obrazložitev županje, zato odbor ne vztraja na
sprejemu le-te, vztraja pa na sprejemu druge točke predloga sklepa, da RC Novo mesto poda
konkretne ukrepe izboljšanja delovanja garancijske sheme in učinkovitejšega črpanja sredstev.
Samer Khalil: Glede na razpoložljiva sredstva, višino odobrenih sredstev za izvajanje projektov
garancijske sheme in strošek delovanja komisije, ki odobri garancije, se mu strošek delovanja
garancijske sheme glede na znesek podeljenih garancij zdi previsok. Predlaga, da se na sejo
občinskega sveta občine Črnomelj povabi predstavnike Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. in
se obravnava problematika odobritve garancij ter se seznani s celotnim postopkom podeljevanja
oz. nepodeljevanja sredstev garancijske sheme. Na podlagi podane obrazložitve predstavnikov
Razvojnega centra Novo mesto nato OS sprejme odločitev ali občina Črnomelj še naprej ostane v
garancijski shemi (garancija) ali ne ostane.
Maja Kocjan: V poročilu ni predstavljenih konkretnih ukrepov, da bi bilo črpanje sredstev
učinkovitejše. Podpira mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, kjer bi
Občina Črnomelj izstopila iz navedenih projektov, v kolikor se kazalniki učinkovitosti ne
izboljšajo.
Mira Radojčič: Strinja se z ugotovitvijo, da so kriteriji in zahteve bank za odobritev posojil
previsoki. Podjetniki potrebujejo sredstva, vendar nimajo strokovnega kadra, ki bi lahko pripravil
ustrezne projekte za pridobitev sredstev. Mali podjetniki tega kadra tudi ne morejo imeti, ker ga
ne morejo plačati. Težave so tudi pri planiranju poslovanja, ki ga je potrebno napovedati za
obdobje financiranja, saj so razmere na trgih še vedno dostikrat nejasne. Realizacijo teh projektov
je potrebno spremljati in do izteka dobe koristnosti redno poročat posojilodajalcem, ne glede na
to, da se sredstva redno odplačujejo. Kot je že v gradivu ugotovljeno obstaja pri nas še vedno
problem nerazdelanih podjetniških idej, kar je tudi posledica zapiranja večjih podjetij v bližnji
preteklosti. Zaradi visokih zahtevkov po zavarovanju posojil, si jih podjetniki ne upajo najeti, niti
nekoga zaposliti za nedoločen čas. Vrtimo se v začaranem krogu, vendar pa ideje in rešitve
morajo priti iz gospodarstva. V zaključku gradiva so opisane prednosti garancijske sheme pred
ostalimi razpisi za ugodna posojila. V prvi točki piše »sorazmerno enostavna dokumentacija, ki jo
je potrebno izpolniti«. Za enostavne projekte oz. za nižje zneske bi morala biti vloga enostavna,
ne samo sorazmerno enostavna, saj je posojilo že tako zavarovano.
Na sejo sta prišla Tončka Jankovič in Boris Grabrijan.
Županja je pojasnila, da je garancijska shema opredeljena v 19. členu Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, kjer se pospeševanje s strani države v določenih zneskih prenaša
na regionalne razvojne agencije. Gre za državni projekt in izstop občine iz omenjenega projekta
bi pomenil hujšo kršitev za izvajanje nalog garancijske sheme za Dolenjsko, kar bi pomenilo tudi
zahtevo vračila začetnega kapitala državi in posledično konec celotne sheme, ki deluje že 15 let in
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je v okolju zelo dobro sprejeta. Dejstvo je, da na vse vloge , ki pridejo iz občine Črnomelj, in jih
je zelo malo, občina poda pozitivno mnenje, ustavi se pri bankah. Vse občine ugotavljamo, da ni
takšnega koriščenja sredstev kot je bilo to pred leti. Na državnem nivoju se naj bi v okviru
pospeševanja podjetništva v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
našle druge rešitve, ki bi bile prilagojene tako, da bi šlo za lažje koriščenje sredstev.
Samer Khalil: Ponovno je poudaril, da je potrebno o zadevi in težavah garancijske sheme opraviti
razpravo na občinskemu svetu, in to ob prisotnosti predstavnikov Razvojnega centra Novo
mesto.
Z 21 glasovi za 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. o izvajanju projektov garancijske sheme za
Dolenjsko (GSD) in posojil za nova delovna mesta (MIK) v letu 2014 se kot informacijo
sprejme v predloženi vsebini.
2. Z vprašanji, podanimi v razpravi, se seznani Razvojni center Novo mesto, d.o.o., ki nanje
odgovori in poda konkretne ukrepe s katerimi bo izkazana večja učinkovitost izvajanja
projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojil za nova delovna mesta (MIK).
Točka se ponovno, ob prisotnosti predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.,
obravnava na septembrski seji Občinskega sveta občine Črnomelj.
K točki 4:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA GOSPODARSKO CONO
OTOVEC
Točki je prisostvovala Ivanka Kraljič, Proplan s.p., Krško.
Uvodoma je Marija Prašin Kolbezen, OU pojasnila postopek priprave Predloga za izdajo Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
gospodarsko cono Otovec. Vsi nosilci urejanja prostora so do roka podali svoje mnenje k
predlogu dokumenta, razen Ministrstvo za infrastrukturo – področje železnic. Rok za podajo
mnenja je potekel, zato se smatra, da je mnenje navedenega ministrstva pozitivno. KS Talčji Vrh
je na občino poslala dopis, da se s sprejetimi stališči do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen
osnutek OPPN gospodarska cona Otovec še vedno ne strinja.
Županja je dala v razpravo predlog ali se obravnavani odlok sprejme po hitrem postopku ali ne.
V razpravi je sodeloval Boris Grabrijan: Glede na to, da se KS Talčji Vrh še vedno ne strinja s
sprejetimi stališči do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za gospodarsko cona
Otovec, se obravnavani odlok naj ne sprejema po hitrem postopku.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 5:
POROČILO O POSLOVANJU DVEH JAVNIH ZAVODOV V LETU 2014, KATERIH
(SO)USTANOVITELJICA JE OBČINA ČRNOMELJ
I. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. v letu 2014
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Svojo odsotnost s seje je opravičila Zofija Vitkovič, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto.
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: V gradivu je zaslediti, da se RIC Bela krajina seli v bivše prostore lekarn. Kakšen je
razlog za to in kaj bo z obstoječimi prostori RIC-a?
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora.
Odbor je gradivo obravnaval na seji 19.6.2015 in občinskemu svetu predlaga, da poročili
Dolenjskih lekarn Novo mesto in Vrtca Otona Župančiča Črnomelj sprejme kot informacijo v
predloženi vsebini. Direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto v poročilu navaja, da si zavod že
od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine Dolenjske in
Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočal izvrševanje ustanoviteljskih
pravic vsem novonastalim občinam, vendar iz poročila ni razbrati kaj bi morala občina oz.
občinski svet storiti, da bi se rešil problem statusa javnega zavoda. V poročilu je tudi navedeno,
da Dolenjske lekarne prostorov nekdanje Lekarne Črnomelj ne uporablja od 14.11.2011. Občino
Črnomelj so zaprosili, da čim prej prevzame prostore, vendar je od njihovega zaprosila minilo že
več kot leto dni in do primopredaje prostorov še ni prišlo. Želi pojasnilo.
Županja je pojasnila, da nekatere občine, ki so ustanoviteljice Dolenjskih lekarn Novo mesto ne
pristanejo na določene odstotke v okviru Dolenjskih lekarn, zato odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto med občinami ustanoviteljicami še vedno ni usklajen. RIC
Bela krajina se ne seli v prostore bivše Lekarne Črnomelj, bo pa v okviru RIC-a v prostorih bivše
Lekarne Črnomelj deloval podjetniški inkubator.
Ivanka Štukelj: V teku je spraznitev prostorov bivše Lekarne Črnomelj. Nekaj opreme bo
brezplačno dodeljeno društvom in drugim nevladnim organizacijam. Odlok o ustanovitvi
Dolenjskih lekarn Novo mesto še vedno ni usklajen med občinami ustanoviteljicami zaradi
odstotkov v okviru Dolenjskih lekarn.
Boris Grabrijan: K poročilom so priložene bilance stanja, ki pa niso popolne, iz njih ni možno nič
razbrati. Poslovni izid poslovanja Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2014 je 366.124 EUR.
Za kaj bodo ta sredstva namenjena? Ne strinja se, da so celotna letna poročila javnih zavodov na
voljo pri pripravljalcu gradiva, člani občinskega sveta pa prejmejo le skrajšano obliko letnih
poročil. Tudi člani OS bi morali prejeti celotna letna poročila.
Ivanka Štukelj: Presežek prihodkov nad odhodki je namenjen za investicije, tudi nova lekarna v
Črnomlju je bila narejena na takšen način. V programu je obnova Lekarne Novo mesto in
parkirišča.
Vladka Kostelec Peteh, OU: Na seji OS, na kateri so bila obravnavana poročila javnih zavodov je
bilo rečeno, da se k poročilom o poslovanju javnih zavodov priloži tudi bilanca stanja.
Županja je predlagala, da se preveri magnetogram seje, na kateri je bilo govora o predložitvi
bilanc stanja.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. za leto 2014 se kot
informacijo sprejme v predloženi vsebini.
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II. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v letu 2014
V razpravi je sodeloval Boris Grabrijan: Med prihodki javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj je navedeno tudi delo preko študentskega servisa. Želi podrobnejše pojasnilo.
Županja je pojasnila, da bo ravnateljici vrtca posredovana prošnja, da poda pisni odgovor na
zastavljeno vprašanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2014 se kot informacijo sprejme
v predloženi vsebini.
K točki 6:
INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2014
Točki je prisostvovala Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina.
V razpravi so sodelovali:
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila
mnenje odbora. Odbor je gradivo obravnaval na seji 22.6.2015, ki občinskemu svetu predlaga, da
sprejme naslednja sklepa:
1. Občinski svet naj v prihodnje pri pripravi plan porabe sredstev in pri dodeljevanju
nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna za namene podjetništva bolj osredotočeno
namenja sredstva za večje projekte kot npr. za greenfield investicije in podobno, saj prevelika
razpršenost že tako skromnih sredstev ne more znatno vplivati na razvoj gospodarstva.
2. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pri obravnavanju poročila sprejel
namero, da v mesecu juliju organizira delavnico s ciljem, da se začne proces oblikovanja
strategije razvoja podjetništva in pridobivanja novih investitorjev za naslednje obdobje.
Maja Kocjan: Podpira mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo. Pripravi naj
se plan porabe sredstev in se bolj osredotočeno namenja sredstva. Prav tako podpira organizacijo
delavnice s ciljem, da se začne proces oblikovanja strategije razvoja podjetništva in pridobivanje
investitorjev. Kako je s programom Pokolpje? Veljavnost zakona se približuje koncu. Kaj se
dogaja na tem področju, v celoti, tudi infrastrukturnem delu?
Samer Khalil: Iz poročila o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini
Črnomelj v letu 2014 je razvidno, da povprečna plača v naši občini pada, neto dodana vrednost
na zaposlenega dosega le 53,3% neto dodane vrednosti na zaposlenega v regiji JV Slovenija in
69,2% neto dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. Podpira oba predloga sklepa Odbora za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, s tem, da se v drugem predlogu sklepa beseda
»podjetništva« nadomesti z »gospodarstva«, ker gre za širši pojem.
Županja je glede programa Pokolpje pojasnila, da tečejo aktivnosti za podaljšanje programa do
konec leta 2020, vendar je o zadevi še preuranjeno govoriti. Na nivoju države se dela program za
vsa problemska območja v Sloveniji. Vsi župani Pokolpja vztrajamo, da se infrastruktura gradi na
območju Pokolpja ter se prične s postopki priprave dokumentacije in odkupa zemljišč za 3.
razvojno os.
6

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj
v letu 2014 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Občinska uprava občine Črnomelj naj v prihodnje pri pripravi plana porabe sredstev in pri
dodeljevanju nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna za namene podjetništva bolj
osredotočeno namenja sredstva za večje projekte kot npr. za greenfield investicije in
podobno, saj prevelika razpršenost že tako skromnih sredstev ne more znatno vplivati na
razvoj gospodarstva.
3. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pri obravnavanju poročila sprejel
namero, da v mesecu juliju organizira delavnico s ciljem, da se začne proces oblikovanja
strategije razvoja gospodarstva in podjetništva ter pridobivanja novih investitorjev za
naslednje obdobje.
K točki 7:
INFORMACIJA O SPREJETEM SKLEPU O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJNEGA
INDUSTRIJSKEGA
SREDIŠČA
(TRIS)
KANIŽARICA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: V gradivu je zaslediti, da je v TRIS-u Kanižarica možen novi investitor. Za katero
podjetje gre? Se nam mogoče obeta nova bioplinarna, glede na nove dejavnosti ARHE d.o.o.?
Glede na to, da je TRIS Kanižarica območje starega rudnika, se upravičeno podaja dvom o
kakovosti zemlje za gojenje zelenjave. Je zemlja sploh primerna za to dejavnost?
Županja je pojasnila, da gre za italijanskega investitorja.
Marija Prašin Kolbezen, OU je pojasnila: V postopku sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica se izdelajo strokovne podlage za
umestitev dejavnosti intenzivne kmetijske proizvodnje ter nove prometne ureditve glede na
ukinitev določenih prometnih povezav. Upoštevajo se tudi podatki, ki jih morajo zagotoviti
nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihove zahteve in
drugih podatkov.
Stanislav Starešinič: Na območju TRIS Kanižarica se predvideva gradnja bioplinske elektrarne za
proizvodnjo električne energije iz rastlinskih odpadkov. V izogib težavam, kakršne so se dogajale
z bioplinarno na Lokvah, je potrebno natančno definirati proizvodnjo električne energije (moč,
surovine, idr.). Potrebna je previdnost.
Boris Grabrijan: Ne vidi potrebe po odpiranju novih težav bioplinskih elektrarn, predvsem ne, če
se ne ve iz česa bo proizvodnja.
Županja je pojasnila, da je občina prejela s strani zasebnih investitorjev in lastnikov zemljišč na
območju TRIS Kanižarica pobude za spremembe in dopolnitve OPPN TRIS Kanižarica zaradi
razvojnih potreb podjetij in omejitev v veljavnem odloku. O vseh zadevah bo odločal občinski
svet.
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o sprejetem Sklepu o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča
(TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 8:
INFORMACIJA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V
OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2015, NA PODLAGI RAZPISA
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: Izpuščenih oz. namenjenih je zelo malo sredstev za nekatere odlične športne klube,
kjer so člani vrhunski športniki. Za primer navaja Windsurfing klub in lokostrelstvo, kjer so člani
športniki svetovnega razreda. Ti športniki so bili celo športniki leta, občina pa jih nagradi z
minimalnimi dotacijami.
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil: Pregled in vrednotenje
prijav izvajalcev športa je izvedla s strani županje imenovana komisija in svoj predlog razdelitve
sredstev podala v potrditev Odboru za družbene dejavnosti, le-ta pa naprej v sprejem županji, ki
je izdala sklep o razdelitvi sredstev. Odbor je gradivo obravnaval na seji 22.6.2015 in občinskemu
svetu predlaga, da informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v
letu 2015 na podlagi razpisa sprejme v predloženi vsebini.
Vladka Kostelec Peteh, OU je pojasnila: Sredstva za sofinanciranje športa v občini Črnomelj se
podeljujejo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Črnomelj. V pravilniku je točno
določeno kateri šport se koliko točkuje. Pravilnik je pregledala inšpektorica za šport. Podpira se
redno vadbo, da se otroci, mladina vključuje v športe.
Branislav Adlešič je dodal, da tudi Potapljaški klub ni upravičen do omenjenih sredstev, ker so v
klubu le člani, nima podmladka.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2015, na
podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 9:
POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V OBČINI ČRNOMELJ NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2014
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora.
Odbor je gradivo obravnaval na seji 19.6.2015 in občinskemu svetu predlaga, da poročila
izvajalcev javnih del v občini Črnomelj, na področju družbenih dejavnosti v letu 2014, sprejme v
predloženi vsebini.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročila izvajalcev javnih del v občini Črnomelj, na področju družbenih dejavnosti v letu 2014
(CSD Črnomelj, OZ RK Črnomelj, OZARA Slovenija, DSO Črnomelj, ZIK Črnomelj,
Slovenska filantropija-združenje za promocijo prostovoljstva, Mladinski center BIT Črnomelj) se
sprejmejo v predloženi vsebini.
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K točki 10:
PREDLOG SKLEPA O UPORABI MANJŠE NOTRANJE IGRALNE POVRŠINE NA
OTROKA V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil, da bi dosledno
upoštevanje 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca, ki navaja, da se na otroka zagotovijo praviloma 4m2, vendar ne manj kot 3 m2
notranje igralne površine na otroka, bi z novim šolskim letom povzročilo, da bi v vrtce lahko
sprejeli bistveno manj otrok (62 otrok). Odbor je gradivo obravnaval na seji 22.6.2015 in
občinskemu svetu predlaga, da Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v
vrtcih na območju občine Črnomelj sprejme v predloženi vsebini.
Maja Kocjan: Kako bodo omenjeni ukrepi vplivali na številčnost otrok in koliko otrok bo po tem
ukrepu dovoljeno v eni igralnici?
Vladka Kostelec Peteh, OU je pojasnila: Nič se ne bo spremenilo, vse bo tako kot zadnji dve
šolski leti. K sklepu mora občina ustanoviteljica, od ministra, pristojnega za področje predšolske
vzgoje, pridobiti soglasje za odstopanje od normativa, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od
normativa lahko traja najdlje do 1.9.2017.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine Črnomelj
se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 11:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CENE PROGRAMA
RAZVOJNEGA ODDELKA V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Vladka Kostelec Peteh, OU je pojasnila: Občinski svet je na januarski seji 2015 sprejel Sklep o
določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj. Občinska
uprava je ugotovila, da je v 4. členu sklepa prišlo do tiskarske napake, saj 4. člen določa, da dnevni
strošek živil na otroka v programu razvojnega oddelka znaša 27,68 EUR, kar pa predstavlja
mesečni strošek živil na otroka in ne dnevni strošek živil na otroka. Vsled navedenega se predlaga
sprememba 4. člena omenjenega sklepa.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona
Župančiča Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 12:
PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENAKOST SPOLOV V OBČINI ČRNOMELJ ZA
OBDOBJE 2015-2018
V razpravi so sodelovali:
Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora.
Odbor je gradivo obravnaval na seji 22.6.2015 in občinskemu svetu predlaga, da sprejme
naslednje sklepe:
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1. Za koordinatorico za enake možnosti žensk in moških v občini Črnomelj, se imenuje Tamaro
Potočar, direktorico občinske uprave Občine Črnomelj.
2. Koordinatorica opravlja zlasti naslednje naloge:
 skupaj z vodstvom občine skrbi za uresničevanje akcijskega načrta za enakost spolov,
 predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti,
 sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa iz 15. člena Zakona o enakih
možnostih žensk in moških v delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti,
 svetuje pri oblikovanju rešitev za doseganje namena Zakona o enakih možnostih žensk in
moških v okviru posamezne lokalne skupnosti,
 pri izvajanju zgoraj navedenih nalog sodeluje z organom na nivoju države, pristojnim za
enake možnosti,
 za obravnavano na občinskem svetu pripravi letno poročilo o izvajanju akcijskega načrta,
 sodeluje s strokovno javnostjo in nevladnim sektorjem, ki deluje na območju občine
Črnomelj,
 poroča županji o svojem delu.
3. Odbor se je seznanil s predlogom Akcijskega načrta za enakost spolov v občini Črnomelj za
obdobje 2015-2018 in ga kot takega sprejem v predloženi obliki.
4. Sklep o sprejemu Akcijskega načrta enakosti spolov v občini Črnomelj za obdobje 2015-2018
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Samer Khalil: V zadnji alineji druge točke predloga sklepa se doda, da koordinatorica o svojem
delu poroča tudi občinskemu svetu. V tretji točki predloga sklepa se beseda »obliki« nadomesti z
besedo »vsebini«.
Tamara Potočar, OU je pojasnila: V drugi točki je že zapisano, da koordinatorica za obravnavo na
občinskem svetu pripravi letno poročilo o izvajanju akcijskega načrta.
Maja Kocjan: Kakšen je sploh namen tega akcijskega načrta? Celotna zadeva je nesmiselna. V
občinski upravi je zaposlenih le 23,5% moških. Ali to pomeni, da bodo ženske odpuščene in se
bo zaposlilo moške? Nesmiselno se sliši vse skupaj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet Občine Črnomelj imenuje Tamaro Potočar, direktorico občinske uprave
Občine Črnomelj, za koordinatorico za enake možnosti žensk in moških v občini Črnomelj.
2. Koordinatorica opravlja zlasti naslednje naloge:
 skupaj z vodstvom občine skrbi za uresničevanje akcijskega načrta za enakost spolov,
 predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti,
 sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa iz 15. člena Zakona o enakih
možnostih žensk in moških v delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti,
 svetuje pri oblikovanju rešitev za doseganje namena Zakona o enakih možnostih žensk in
moških v okviru posamezne lokalne skupnosti,
 pri izvajanju zgoraj navedenih nalog sodeluje z organom na nivoju države, pristojnim za
enake možnosti,
 za obravnavano na občinskem svetu pripravi letno poročilo o izvajanju akcijskega načrta,
 sodeluje s strokovno javnostjo in nevladnim sektorjem, ki deluje na območju občine
Črnomelj,
 poroča županji o svojem delu.
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3. Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil s predlogom Akcijskega načrta za enakost
spolov v občini Črnomelj za obdobje 2015-2018 in ga kot takega sprejel v predloženi vsebini.
4. Sklep o sprejemu Akcijskega načrta enakosti spolov v občini Črnomelj za obdobje 2015-2018
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K točki 13:
POROČILO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE UREJANJA IN ČIŠČENJA
OKOLJA 2015 V OBČINI ČRNOMELJ
V razpravi sta sodelovali:
Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pojasnila
mnenje odbora. Odbor je gradivo obravnaval na seji 22.6.2015 in občinskemu svetu predlaga, da
poročilo sprejme v predloženi vsebini. Predlaga tudi, da občina Črnomelj pripravi kratko poročilo
o izvedbi čistilne akcije v letu 2015 v občini Črnomelj ter ga najpozneje do 15.7.2015 posreduje
JP Komunala, d.o.o., Črnomelj, da ga objavi v svojem glasilu »Eko Komunalec«, ki bo izšlo v
mesecu juliju 2015.
Maja Kocjan: Podpira predlog Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo o objavi
poročila ter hkrati predlaga, da se v glasilu objavi tudi zahvala vsem udeležencem v čistilni akciji.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2015 v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
2. Občina Črnomelj pripravi kratko poročilo o izvedbi čistilne akcije v letu 2015 v občini
Črnomelj ter ga najpozneje do 15.7.2015 posreduje JP Komunala d.o.o. Črnomelj, da ga
objavi v svojem glasilu »Eko Komunalec«, ki bo izšlo v juliju 2015 ter se hkrati zahvali vsem
prostovoljcem pri udeležbi na čistilni akciji.
K točki 14:
SEZNAM OGLASNIH MEST V OBČINI ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: Opozorila je na reklamno tablo pri trgovini Lidl, zaradi katere je križišče
nepregledno, zgodile so se tudi že prometne nesreče na tem mestu. V gradivu ni razbrati kakšne
so spremembe glede na obstoječe stanje, zato prosi za kakšno obrazložitev. Katera mesta so po
novem plačljiva in katera ne?
Anita Jamšek, OU je pojasnila: Tabla pri Lidlu je postavljena na zemljišču, ki je last Lidla. Tabla je
postavljena v varovanem pasu državne ceste, zato občina nima pristojnosti, da bi ukrepala. Pred
kratkim pa je cesta postala občinska, zato bo občina v zadevi lahko ukrepala. V tabeli 1.a so
navedene lokacije oglasnih mest, ki so plačljiva. V tabeli 1.b so naštete lokacije oglasnih mest za
prostostoječe in stenske reklamne table, gre za oglasne deske po vaseh. V tabeli 1.c so zajete
parcele za postavitev oglasnih panojev za oglaševanje nedobičkonosnih organizacij. Oglasna
sredstva namešča JP Komunala, d.o.o. Črnomelj. Tabela 1.d prikazuje lokacije oglasnih mest za
oglaševanje aktivnosti dobičkonosnih organizacij. Oglasna sredstva namešča izbrani izvajalec, na
podlagi občinskega razpisa. Vse lokacije v seznamu so v skladu z Občinskim prostorskim
načrtom, Zakonom o cestah in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah.
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Županja je dodala, da so za vse navedene lokacije pridobljena soglasja lastnikov, da le ti oglasni
objekti lahko stojijo na njihovih zemljiščih. Tri obstoječe lokacije za jumbo panoje in oglasne
panoje so ukinjene, ker lastniki niso podpisali soglasja.
Ivanka Štukelj: Opozorila je na napačno zapisano lokacijo oglasnega mesta v tabeli 1.d. Pod
zaporedno številko 3 se lokacija oglasnega mesta pravilno glasi »pri slaščičarni pri blokih na Ulici
pod smreko« in ne »pri slaščičarni pri blokih na Ulici pod gozdom«.
Tončka Jankovič: Kdo lahko postavi prostostoječe in stenske reklamne table (oglasne deske)?
Anita Jamšek, OU je pojasnila: Oglasne deske lahko postavijo krajani oz. podjetniki za svojo
dejavnost. Pridobiti so morajo še soglasje za postavitev oglasne deske, in sicer ob državni cesti
znotraj naselja v varovalnem pasu ceste soglasje izdaja Direkcija RS za infrastrukturo, soglasje za
postavitev ob občinski cesti znotraj naselja pa izdaja občina Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj potrjuje in sprejema Seznam oglasnih mest v občini Črnomelj v
predloženi vsebini ter ga posreduje v objavo na spletno stran občine Črnomelj.
K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED NASELJEMA
GOLEK PRI VINICI IN VINICA V OBČINI ČRNOMELJ
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v
občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembi poteka meje med naseljema
Golek pri Vinici in Vinica v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembi poteka
meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v občini Črnomelj.
Ker razprave ni bilo, je predlagala glasovanje.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v
občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Golek
pri Vinici in Vinica v občini Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 16:
PREDLOG ZA SPREJEM ZNIŽANJA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
INVESTICIJO: »DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA GASILSKEGA DOMA ČRNOMELJ
–
INVESTITOR:
PROSTOVOLJNO
GASILSKO
DRUŠTVO
ČRNOMELJ,
BELOKRANJSKA CESTA 10, ČRNOMELJ«
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Investitorju Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj se
zniža del plačila komunalnega prispevka, in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za
60 % od končno obračunane vrednosti komunalnega prispevka. Znižana vrednost komunalnega
prispevka je v novi višini 1.056,19 EUR.
K točki 17:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROMETNI UREDITVI V OBČINI ČRNOMELJ
V razpravi so sodelovali:
Branislav Adlešič: V 16. členu Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj so navedene javne
parkirne površine za kratkotrajno parkiranje. Predlaga, da se doda tudi parkirna površina pred
trgovino Pupič – Kolodvorska cesta 21.
Vinko Kunič, OU je pojasnil, da je potrebno za tovrstno ureditev pridobiti soglasje Direkcije RS
za infrastrukturo, ki je upravljavec Kolodvorske ceste in izdaja soglasje za posege v varovalnem
pasu ceste. Občina si prizadeva, da bi cesto, ki poteka skozi staro mesto jedro, prekategorizirali iz
državne v občinsko cesto. Ko bo prekategorizacija izvedena, bo možno prometno ureditev
prilagoditi našim potrebam.
Jože Veselič: Naj se prouči tudi možnost dodelitve parkirnega mesta za potrebe Zavarovalnice
Maribor.
Županja je predlagala, da se na današnji seji sprejme le predlog za izdajo odloka ter se do
naslednje seje preveri možnost dodatnih parkirnih mest ob Kolodvorski cesti 21 do 23 in
parkirnega mesta za potrebe Zavarovalnice Maribor.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
2. Občinska uprava občine Črnomelj do obravnave Predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj preveri možnost dodatnih javnih
parkirnih površin ob Kolodvorski cesti 21 do Kolodvorska cesta 23 in parkirnega mesta za
potrebe Zavarovalnice Maribor.
K točki 18:
PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ČRNOMELJ ZA PROGRAMSKO OBDOBJE
2015-2020
Greta Auguštin, OU je uvodoma pojasnila, da je občina dne 1.7.2015 s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela popravek 4. odstavka 12. člena pravilnika, ki se
pravilno glasi: »Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z
nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št.
702/2014«.
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V razpravi je sodelovala Maja Kocjan: Iz gradiva ni razvidno za kakšno višino sredstev gre, zato
prosi za pojasnilo.
Greta Auguštin, OU je pojasnila: Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se
določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva za ukrepe po pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene, kar je v pravilniku navedeno ob vsakem ukrepu.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za
programsko obdobje 2015-2020 se s spremembo 4. odstavka 12. člena, ki se na novo glasi: »(4)
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014« sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 19:
KADROVSKE ZADEVE
I. Imenovanje občinske volilne komisije
Branislav Adlešič: Poziva za evidentiranje kandidatov ni dobil, čeprav je mnenja, da bi ga moral.
Pri vseh glasovanjih se bo zato vzdržal.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V Občinsko volilno komisijo Občine Črnomelj se imenujejo:
 za predsednico: Darinka Plevnik, Črnomelj,
 za namestnico predsednice: Jožica Miketič Vipavec, Črnomelj,
 za člana: Martin Puhek, Vinica,
 za namestnika člana: Jožef Jerman, Črnomelj,
 za članico: Fanika Hutar, Vinica,
 za namestnika članice: Alojz Ravnikar, Črnomelj,
 za člana: Janez Jakša, Gradac,
 za namestnika člana: Igor Suhorepec, Črnomelj.
2. Naloge in področja, ki sodijo v pristojnost občinske volilne komisije so opredeljena v 41.
členu Zakona o lokalnih volitvah.
3. Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo 4 leta in nastopi mandat 11.7.2015.
II. Imenovanje Žirije za podeljevanje naziva častni občan občine Črnomelj
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje naziva častni občan občine
Črnomelj v naslednji sestavi:
 Helena Domitrovič , Črnomelj - za predsednico,
 Katarina Kapš, Stari trg ob Kolpi - za članico,
 Vinko Babič, Črnomelj - za člana,
 Branko Majerle, Črnomelj - za člana,
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 Martin Mušič, Črnomelj - za člana.
2. Mandatna doba žirije je štiri leta od dneva imenovanja.
III. Imenovanje Žirije za podeljevanje plaket občine Črnomelj
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje plaket občine Črnomelj v
naslednji sestavi:
 Boris Rožič, Črnomelj – za predsednika,
 Mira Madronič, Stari trg ob Kolpi – za članico,
 Marjan Vitkovič, Črnomelj - za člana,
 Peter Štefanič, Črnomelj – za člana,
 Boštjan Majerle, Črnomelj - za člana.
2. Mandatna doba žirije je štiri leta od dneva imenovanja.
IV. Imenovanje Žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje Župančičevih priznanj v
naslednji sestavi:
 Jaka Birkelbach, Črnomelj – za predsednika,
 Polona Godina Mavrič, Črnomelj – za članico,
 Aleksandra Ružič, Črnomelj – za članico,
 Cvetka Pintarič, Črnomelj – za članico,
 Darja Steiner, Črnomelj – za članico.
2. Mandatna doba žirije je štiri leta od dneva imenovanja.
V. Imenovanje Žirije za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja
Razprave ni bilo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in
varovanju okolja v naslednji sestavi:
 Boštjan Majerle, Črnomelj – za predsednika,
 Jožica Grdun Adlešič, Adlešiči – za članico,
 Janez Perušič, Črnomelj – za člana,
 Sonja Ivanič, Črnomelj – za članico,
 Marko Mravinec, Vinica – za člana.
2. Mandatna doba žirije je štiri leta od dneva imenovanja.
VI. Imenovanje Žirije za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta občine
Črnomelj
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Razprave ni bilo.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje priznanj športnik, športnica in
športni kolektiv leta v naslednji sestavi:
 Drago Črnič, Črnomelj – za predsednika,
 Saša Malerič, Črnomelj – za člana,
 Marija Kolbezen, Črnomelj – za članico,
 Tilen Majerle, Črnomelj – za člana,
 Stanislav Žlak, Črnomelj – za člana.
2. Mandatna doba žirije je štiri leta od dneva imenovanja.
K točki 20:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
I. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na nepremičnini parc. št. 2567/3 k.o. Hrast pri Vinici se izvede geodetska odmera v izmeri cca
250 m2, z ustreznim odmikom od obstoječe poti, ki poteka v neposredni bližini. Geodetska
odmera se izvede kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št.*191/2.S k.o. Hrast pri
Vinici. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št., ukine status javnega dobra.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. bo naknadno predlagan v sprejem
Občinskemu svetu Občine Črnomelj.
II. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1448/12 k.o. 1535 - Bojanci 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 sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 1448/12 k.o. 1535 – Bojanci
odproda kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št.62.S in parc.št. 897/0, obe k.o. 1553Bojanci.
III. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 4971/7 k.o. 1549 – Tanča Gora 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 sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj.
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2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 4971/7 k.o. 1549 – Tanča Gora
odproda kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc. št. 3649/0 k.o. 1549 – Tanča Gora.
IV. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1905/2 k.o. 1565 - Marindol 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 sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 1905/2 k.o. 1565 - Marindol
odproda kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 207/0, parc. št. 214/1, parc. št.
212/0, parc. št. 211/0, parc. št. 210/0, parc. št. 13.S in parc. št. 14.S, vse k.o. 1565 –
Marindol.
V. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1131/26 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 sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 1131/26 k.o. 1535 – Črnomelj
odproda z neposredno pogodbo kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 941/8, parc.
št. 941/9, parc. št. 942/10 vse k.o. 1535 – Črnomelj
VI. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 1183/18 in parc. št. 1183/19, obe k.o. 1535 – Črnomelj se ukine
status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem
sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se pristopi k ureditvi lastninskih razmerij za nepremičnine
parc. št. 584/5 k.o. 1535- Črnomelj in nepremičnine parc. št. 1140/21, parc. št. 1140/22,
parc. št. 1183/18 in parc. št. 1183/19, vse k.o. 1535 – Črnomelj
VII. Ukinitev statusa javnega dobra
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1160/4 k.o. 1535 – Črnomelj se ukine status javnega dobra in
postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep
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o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 1160/4 k.o. 1535 – Črnomelj se
pristopi k ureditvi lastninskih razmerij za nepremičnine parc. št. 310/1, parc. št. 310/2 in
parc. št. 387/12 k.o. 1535 – Črnomelj in nepremičnini parc. št. 1160/4 in parc. št. 387/13,
obe k.o. 1535 – Črnomelj.
VIII. Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnin in zakonitih zamudnih obresti
V razpravi so sodelovali:
Maja Kocjan: Poraja se vprašanje ali je odpis dolga res upravičen. Mogoče odpis je upravičen, ali
je oseba delovno nezmožna, bolna ali pa enostavno noče delati, zato o zadevi želi več informacij.
Županja je pojasnila, da gre pri odpisu terjatev iz naslova najemnin in zakonitih zamudnih obresti
za osebo, ki prejema denarno socialno pomoč, zato ji ni možno ničesar vzeti. Gre za osebo, ki v
občinskem stanovanju ne prebiva več. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v
gradivu ni navedeno ime, temveč le objekt, katerega najem predstavlja terjatev.
Boris Grabrijan: Če gre za osebno stisko, o zadevi ni ničesar razpravljati. Dejansko pa smo v naši
družbi navajeni številnih izigravanj, zato je prav, da se o zadevi več ve.
Franc Ivanušič: Za predlagani sklep ne more glasovati, saj ne ve za katero osebo gre.
Županja je dodatno pojasnila, da ima vsak član OS pravico vpogleda v zadevo, ki se nahaja pri
strokovni službi občinske uprave.
Franc Ivanušič je predlagal, da se o zadevi glasuje na naslednji seji OS, ko bodo člani OS z
vpogledom v zadevo pri strokovni službi občinske uprave pridobili podrobnejšo informacijo.
Nataša Hudelja: Verjame, da je občina naredila vse, da pridobi sredstva. Naj se predstavi
aktivnosti, ki jih je občinska uprava opravila v zadevi, da bi se člani OS lažje odločili pri
glasovanju.
Županja je pojasnila, da je bilo ukrepov za poravnanje dolga veliko, iskale so se rešitve. Tudi v
preteklem mandatu so člani OS razpravljali in glasovali o odpisu terjatev. Če člani OS danes o
zadevi ne bodo glasovali, bo na naslednji seji OS predlagan isti sklep.
S 15 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj dovoli odpis terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu
Kajuhova ulica 2, Črnomelj, v višini 9.484,61 EUR s pp, od tega 4.403,40 EUR iz naslova
najemnin, 4.816,64 EUR iz naslova obratovalnih stroškov in 264,57 EUR iz naslova sodnih
stroškov.
IX. Soglasje k neodplačni pridobitvi lastništva nepremičnin
V razpravi so sodelovali:
Boris Grabrijan: Kakšne dejavnosti se bodo izvajale v dijaškem domu? Ali bo v dijaškem domu
možno prenočiti?
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Županja je pojasnila, da bo občina nepremičnine Dijaškega doma Črnomelj uporabila za razvojne
namene, za zagotovitev prostorov za izvajanje dejavnosti občinskih javnih zavodov in nevladnih
organizacij. V okviru danih možnosti bo preverjena tudi možnost nadaljnjega izvajanja in razvoja
dejavnosti mladinskega hostela.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje, da občina Črnomelj neodplačno pridobi
nepremičnine:
Zap.št. Šifra k.o.

Ime k.o.

Št. parcele

1

1535

ČRNOMELJ

82/14

2213 15

stavbna zemljišča (100%)

2

1535

ČRNOMELJ

82/15

329 30

stavbna zemljišča (100%)

3

1535

ČRNOMELJ

82/16

889 48

stavbna zemljišča (100%)

4

1535

ČRNOMELJ

82/17

229 22

stavbna zemljišča (100%)

Ime k.o.

Številka stavbe

ČRNOMELJ

362 (na parc.št.
82/14)

Zap.št. Šifra k.o.

1

1535

Površina m2 Boniteta Primarna namenska raba

Uporabna
površina m2

Naslov

1.905,20 Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj,

ki v naravi predstavljajo stavbo Dijaškega doma Črnomelj s pripadajočim zemljiščem in
kategorizirano občinsko cesto.
X. Soglasje k pridobitvi nepremičnin v brezplačno uporabo
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje, da občina Črnomelj, do ureditve lastništva
nepremičnin v upravljanju Javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in v skladu z veljavno
zakonodajo, v brezplačno uporabo prevzame nepremičnine:
-

parc.št. 46/5 k.o. 1535 – Črnomelj, ki predstavlja pozidano zemljišče v izmeri 322 m2,
stavbo št. 85 (bivšo lekarno) v izmeri 952 m2 ter stavbo št. 1332 (garažo) v izmeri 18 m2,
parc.št. 46/6 k.o. 1535 – Črnomelj, ki predstavlja pozidano zemljišče (dostopno pot) v
izmeri 34 m2,
parc.št. 46/4 k.o. 1535 – Črnomelj, ki predstavlja zemljišče (brežino nad reko - kmetijsko)
v izmeri 395 m2.

K točki 21:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
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Maja Kocjan:
1. Kako je s pripravo posebnega zakona o Beli krajini?
Stanislav Starešinič:
1. Z odgovorom podjetja Begrad, d.d. glede urejenosti parcele nekdanjega kompleksa Belsad ni
zadovoljen. Odgovorni predlagajo, da Občina Črnomelj preko javnih del odstrani potrgano juto v
celoti in s takšnim posegom izboljša izgled nekdanjega kompleksa Belsad.
Branislav Adlešič:
1. Z odgovorom glede vzdrževanja ŠRC Loka je delno zadovoljen. Predvsem ga skrbi, da v letu
2015 z JP Komunala Črnomelj, d.o.o. še ni podpisana pogodba glede načina dela in vzdrževanja
ŠRC Loka, zato apelira, da se k podpisu pogodbe pristopi čim prej. Trenutno najbolj pereč
problem je trava na igrišču, ki je zaradi suše na enem delu že uničena. Potrebna je rednega
zalivanja. Kot je že na prejšnji seji predlagal, naj da si strokovne službe ogledajo stanje in podajo
smernice kako in kdaj naprej.
K točki 22:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Maja Kocjan:
1. Zunanji izgled upravne stavbe JP Komunala Črnomelj, d.o.o. ni najlepši, potrebno bi bilo
obnoviti fasado, zasaditi kakšno cvetje, ipd.
2. Pohvalila je koncept in izpeljavo letošnjega Jurjevanja na novi lokaciji. Slabše urejena je bila
prometna signalizacija, premalo je bilo označb o zaprtju ceste čez mestno jedro, tudi oznake
prireditve ni bilo nikjer zaslediti, razen na glavnem odru. S strani obiskovalcev prireditve je bila
podana ideja o zaprtju glavne ulice čez mestno jedro enkrat mesečno, kjer se bi postavile stojnice
in oživelo mestno jedro.
Zdenka Vrtin:
1. Na obvoznici Črnomelj so tri krožišča, ki jih bi bilo potrebno urediti. Predlaga, da se na njih
zasadi cvetje oz. postavi kakšen simbol, značilnost Črnomlja oz. Bele krajine.
2. Veliko občanov uporablja pešpot ob obvoznici v Črnomlju, ki pa v smeri Kanižarica-Črnomelj
ni v celoti strnjena. V enem delu je le kolesarska pot, pešpoti ni, zato občani kršijo
cestnoprometne predpise. Predlaga, da se tudi v omenjenem delu uredi pešpot.
Lidija Malešič:
1. Kdo skrbi in vzdržuje trim stezo na Vražjem kamnu?
Branislav Adlešič:
1. S 1.9.2015 bo Dijaški dom Črnomelj prenehal izvajati svojo dejavnost, kar pomeni, da bodo
brez dela ostali tudi zaposleni v domu (čistilka, kuharice, hišnik, idr.). Le-ti naprošajo, da se jih ne
pošlje na zavod za zaposlovanje, temveč se jih poskuša zaposlitvi v javnem zavodu, ki bo s
1.9.2015 začel izvajati nove dejavnosti.
2. V lanski čistilni akciji so dijaki in učitelji Srednje šole Črnomelj s finančno pomočjo občine
Črnomelj sanirali divje odlagališče izza vrtca v Loki, in sicer tako, da je bilo zemljišče urejeno za
košnjo. Bližnji kmet je bil pripravljen zemljišče pokositi, vendar je v letošnjem letu ob občine
Črnomelj prejel račun za najem parcele, zato zemljišča ne želi pokositi. Prav tako ni pokošena
parcela izza OŠ Loka, na kateri se nahaja čebelnjak in je do njega zaradi zelo visoke trave zelo
težko priti. Obe omenjeni parceli sta zelo zaraščeni, ena celo meji na igrišče, kjer se igrajo otroci
iz vrtca, zato apelira, da se ju čimprej pokosi.
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Tončka Jankovič:
1. Sprašuje ali na občini Črnomelj obstaja evidenca vlog oz. pobud občanov in gospodarskih
subjektov ter v kolikšnem času so podani odgovori? Namreč na vlogo, ki jo je na občino
Črnomelj podala leta 2013 in se nanaša na omejitev oz. upočasnitev prometa na občinski cesti, še
ni prejela odgovora. Tudi v letošnjem letu je podala vlogo za ureditev občinske ceste, vendar
odgovora s strani občine še ni dobila.
2. Kdo bo kril stroške popravila otroških igral, ki so bila postavljena v okviru projekta Curs
Colapis, kajti pred tremi dnevi je na lokaciji v Adlešičih tržni inšpektor podal petdnevni rok za
odstranitev igrala ali sanacijo le-tega v skladu s predpisanimi standardi. Podoben primer je bil
lansko leto v Gribljah.
Ivanka Štukelj:
1. Kaj se dogaja s stavbo (bivše skladišče KZ Črnomelj) na Železničarski cesti v Črnomlju?
Boris Grabrijan:
1. Izvaja se gradnja vodovoda v Malih in Velikih selih v KS Adlešiči. Kar nekaj je stanovanjskih
hiš, ki so zelo oddaljene od glavnega voda vodovoda, zato bo strošek individualnega priključka za
te krajane zelo visok. Na pobudo krajanov in KS Adlešiči prosi za sestanek s krajani. Na temo
gradnje vodovoda namreč nikdar ni bilo sklicanega sestanka s krajani.
2. Vzdrževanje vstopno-izstopnih mest ob reki Kolpi: Aktivnosti se še ne izvajajo, čeprav je že 2.
julij.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 900-90/2015
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