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 11. redni seji, dne 26.1.2016 sprejel
ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 5.1.2016,
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 23 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotna je bila Tončka Jankovič (opr.).
Seji so prisostvovali tudi: Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o., novinarji in
občinska uprava.
Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
Razprave ni bilo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Višanje cen komunalnih storitev in nesprejem sklepa o višanju cen komunalnih storitev v
občini Semič.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
VIŠANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV IN NESPREJEM SKLEPA O VIŠANJU CEN
KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI SEMIČ
Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta občine Črnomelj je županja podala svoje stališče do
predlaganega gradiva: Predlagatelj 1. izredne seje OS je predlagal točko dnevnega reda: »Višanje
cen komunalnih storitev in nesprejem sklepa o višanju cen komunalnih storitev v občini Semič«.
Potrebno je povedati, da drugi del predlagane točke dnevnega reda 1. izredne seje OS občine
Črnomelj ne drži, saj je OS občine Semič to sprejel na svoji seji 17.12.2015.
V sklepu pod število 2 predlagatelj predlaga identičen sklep kot je bil sprejet na OS v Semiču. V
zvezi s tem je potrebno povedati, da je cena poenotena že sedaj, saj je OS občine Črnomelj
sprejel ceno na seji 13.10.2015 in OS občine Semič na seji 17.12.2015. Cena je poenotena in je
začela veljati s 1.1.2016. Res pa je, da je OS občine Semič dodal določilo v zadnjem - 9. členu
sklepa, in sicer glede uporabe nove cene za uporabnike ter o kritju razlike med zaračunano in
potrjeno ceno od 1.1.2016 dalje iz občinskega proračuna in sicer do potrditve novega elaborata.
Predlagatelj to predlaga tudi za občino Črnomelj, pri tem pa iz gradiva dejansko ni videti, da bi ne
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upošteval dejanskih okoliščin na območju občine Črnomelj, ne upošteva vrednosti infrastrukture
na našem območju, ne števila prebivalcev, ne porabe količin vode, sploh pa ne zmožnosti
občinskega proračuna.
Ob tem je potrebno povedati in poudariti, da so že do sedaj občine različno urejale subvencije
omrežnin in ostalih področij, kar ni bilo nikoli sporno in občina Črnomelj v enem delu celo
100 % subvencionira in sicer greznične vode tam, kjer prebivalci nimajo vodovoda (cca 12.000
EUR/leto). Proračun občine Črnomelj za leto 2016 je sprejet, rebalans proračuna občine
Črnomelj za leto 2016 bo žal moral iti navzdol, transferji prebivalcem občine Črnomelj so že
sedaj visoki, povprečnina in sredstva za investicije se nižajo. Ob tem naj omenim, da smo za leto
2015 iz občinskega proračuna namenili za subvencije na komunalnem področju 251.656,47 EUR;
v letih mojega županovanja je bilo vseh teh subvencij na komunalnem področju 812.009,96
EUR.
Glede sklepa pod številko 3 naj dodam, da občina Črnomelj že subvencionira 25% omrežnine za
dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve
vezane na obstoječe greznice in MČN in infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
Poleg tega v predlaganem gradivu ni razviden izračun za občinski proračun oz. strošek iz
občinskega proračuna, niti ni razvidno ali gre za dodatne subvencije k obstoječim oziroma ali
gre za zamenjavo obstoječih subvencij. Sklep je predlagan brez podlag, mogoče jih bo predlagatelj
predstavil v nadaljevanju.
Na koncu še vprašanje: Ker se predlagatelj vse opira na sklepe OS občine Semič, ki je občina za
svoje območje in področje komunalne infrastrukture, me zanima, če predlagate tudi višjo
omrežnino pri vodi v višini tako kot je v Semiču, kar pomeni za 1,10 EUR več kot je sedaj v
elaboratu predračunska cena, zaradi izenačenja cene in v škodo uporabnikov Črnomlja?
Maja Kocjan je v imenu predlagateljev izredne seje pojasnila: S strani JP Komunala Črnomelj,
d.o.o. ni prejela zaprošenih podatkov, zato izračuna oz. stroška za občinski proračun ni mogla
pripraviti.
Še pred kratko predstavitvijo je želela odgovor na vprašanje, zakaj niso upoštevana določila
Statuta Občine Črnomelj, kjer je v 18. členu navedeno, da mora biti izredna seja v 15. dneh po
tem, ko je bila podana pisna zahteva za njen sklic. Omenjeno je v tej zadevi izrednega pomena,
saj so s 1.1.2016 začele veljati nove cene komunalnih storitev.
Županja: Zahteva za sklic izredne seje OS je bila podana 16.12.2015. Ker gradiva za izredno sejo
OS ni bilo, je bil 21.12.2015 predlagateljem izredne seje OS posredovan poziv za dopolnitev
zahteve za sklic izredne seje OS. Predlagatelji izredne seje OS so zahtevo za sklic izredne seje OS
dopolnili 23.12.2015. Ko je bila vloga za sklic izredne seje OS popolna, je bila izredna seja tudi
sklicana. Rok za sklic izredne seje OS je bil do vključno 7.1.2016.
Maja Kocjan: Do sedaj se je na vseh sejah OS upoštevalo gradivo iz preteklih sej. Občutek ima,
da se je s sklicem izredne seje zavlačevalo in je do sklica izredne seje prišlo šele v januarju 2015,
da bi tako s 1.1.2016 začele veljati nove cene komunalnih storitev.
Županja: Rok za sklic izredne seje je bil upoštevan. Se strinja, da je izredna seja in se prvi del
točke »višanje cen komunalnih storitev« obravnava, ne pa tudi drugi del točke »nesprejem sklepa
o višanju cen komunalnih storitev v občini Semič«, ker je OS občine Semič sklep o sprejemu
elaborata sprejel na seji 17.12.2105.
Boris Grabrijan: Po Poslovniku občinskega sveta ima predlagatelj pravico pojasniti predlagano
gradivo, zato prosi, da se Maje Kocjan, ki v imenu predlagateljev izredne seje pojasnjuje gradivo,
ne prekinja med njeno predstavitvijo.
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Županja: V svoji dosedanji razpravi je le odgovarjala na vprašanja, ki so ji bila zastavljena v
razpravi Maje Kocjan.
Maja Kocjan: V 18. členu Statuta občine Črnomelj je navedeno, da mora župan sklicati sejo v
petnajstih dneh po vložitvi zahteve za sklic seje, ne po dopolnitvi zahteve za sklic seje. Nikjer v
statutu ni navedeno, da se sejo skliče po dopolnitvi zahteve za sklic seje. Statut občine Črnomelj
je bil zato kršen. Ali to pomeni, da Statuta Občine Črnomelj ni potrebno upoštevati niti
občinskim svetnikom ali pa se ta upošteva samo takrat, ko komu določeni člen odgovarja? Če že
vodilni kršijo določbe Statuta Občine Črnomelj, kako se potem pričakuje, da ga upoštevajo drugi?
V nadaljevanju je predstavila sklepe OS občine Semič iz 10. redne seje z dne 17.12.2015:
1. SKLEP:
JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar - april 2016 v
maju 2016 pripravi nove elaborat predračunske cene.
Pred obravnavo tega elaborata na sejah občinskih svetov Občine Črnomelj in Občine Semič, ga
na skupni seji obravnavata oba pristojna odbora občinskih svetov.
2. SKLEP:
Cene se začnejo uporabljati od 1.1.2016 naprej, razen iz 2. odstavka 2. člena tega sklepa, ki velja
do uveljavitve novega elaborata, do takrat se uporabnikom zaračunava cena 0,8469 EUR/m3.
Razlika med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3), ki znaša 0,1072
EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.
3. SKLEP:
Občina Semič bo subvencionirala 35% cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo,
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in
MKČN ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo. Cena omrežnine za dejavnost odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vo bo
subvencionirala v višini 60%.
S pomočjo podatkov iz spodnje tabele je obrazložila cene komunalnih storitev do 31.12.2015, s
1.1.2016 in cene na podlagi predloga sklepa predlagateljev izredne seje:
Spremembe pred/po sprejetih sklepih in predlog:
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Predstavila je tudi zneske in odstotke subvencij v občini Semič in občini Črnomelj pred in s
1.1.2016 ter na podlagi predloga sklepa predlagateljev izredne seje, kot so razvidni iz spodnje
tabele:
Primerjava subvencij Semič/Črnomelj:

Poudarila je, da je bistvo te izredne seje, da tako občani Črnomlja, kot tudi Semiča plačujejo za
enake storitve enake cene. Vsekakor smo še vedno mnenja, da je tako občutna in predvsem
neutemeljena podražitev cen komunalnih storitev za občane popolnoma nesprejemljiva. V
gradivu za Občinski svet Črnomelj je bilo navedeno, da naj bi k podražitvam največ prispevala
izgradnja nove in obnovljene infrastrukture, ki pa je bila sofinancirana iz evropskih sredstev in
državnega proračuna. Obrazložitev Javnega podjetja Komunala je tako popolnoma nesmiselna,
saj je dejstvo, da pri novi in obnovljeni infrastrukturi z novimi odjemalci ne moremo pričakovati
večjega vzdrževanja ter obnove še več let. Prepričani smo tudi, da bi morala nova in obnovljena
infrastruktura cene komunalnih storitev celo znižati in ne obratno. Po drugi strani pa je slišati o
novih politično motiviranih zaposlitev tudi v upravi Komunale. Tudi direktor je omenjal nove
zaposlitve. Na tem mestu sprašujem direktorja Komunale, kje in na katerih mestih natančno so v
letu 2016 predvidene nove zaposlitve. Prosim za točno navedbo. JP Komunali tako predlagamo,
da upošteva sklep iz avgustovske seje, ko je bila sprejeta nova organizacijska shema podjetja, cilj
tega pa racionalizacija organizacije dela in stroškov.
Zanimivo je tudi, da nihče ne omenja podjetnikov in njihove obremenjenosti s komunalnimi
prispevki. Vsi se, takrat, ko to komu ustreza, sklicujete na nova delovna mesta, boljše pogoje za
podjetnike in podobno. Naj omenim primer podjetnika, ki mi je razkril, da plačuje položnico za
Komunalo s preko 350 evri, kjer porabi le 3 do 5 m3 vode na mesec, smeti pa nima nič več kot
doma. Kaj nova podražitev pomeni za podjetnike? Zagotovo ne več delovnih mest. Prej
nasprotno.
Spoštovani svetniki in svetnice. Prosim, glasujte po vesti in s svojim glasom ne prispevajte k
temu, da bodo že tako obremenjeni občani Občine Črnomlja še bolj obubožani. Ne pozabite, da
so vam občani in občanke na volitvah dali svoj glas, vi pa jim boste zdaj v zahvalo poslali za
okrog 10 evrov višjo mesečno položnico, kar je okrog 120 evrov letne kazni.
Glede na navedeno Občinskemu svetu tako predlagamo, da sprejme predlagane sklepe, navedene
v gradivu za sklic današnje prve izredne seje:
1. JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar – april
2016 v maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cone.
2. Cene storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike obeh občin, Črnomelj in Semič, se
poenotita. Tako se do uveljavitve novega elaborata uporabnikom zaračunava cena 0,8469
EUR/m3. Razlika med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3), ki
znaša 0,1072 EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.
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3. Občina Črnomelj bo do uveljavitve novega elaborata subvencionirala 25 % cene storitev
odvajanja odpadnih voda in 15 % cene storitev čiščenja odpadnih voda.
Županja je pojasnila: Sklep obeh županj, kot usklajevalnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic je bil, da se za šest mesecev zamrzne vsakršno zaposlovanje v JP Komunala Črnomelj,
d.o.o. Belokranjski vodovod je sofinanciran iz kohezijskih in državnih sredstev, pa tudi iz
sredstev občinskih proračunov. Samo v letu 2015 je bilo iz proračuna občine Črnomelj za
navedeni projekt namenjenih 903.000 EUR. Iz podatkov elaborata o oblikovanju cen je
razvidno, da bo v povprečju mesečna položnica na gospodinjstvo zvišana za 6,77 EUR, in ne 10
EUR, kakor navaja predlagatelj izredne seje.
Na območju občine Črnomelj je trenutno 81 km novega in rekonstruiranega vodovoda in
številnih novozgrajenih infrastrukturnih objektov (vodohrani, črpališča), ki jih je potrebno redno
vzdrževati, za kar so potrebna določena sredstva. Več kilometrov omrežja je, dražje je. Še vedno
je v občini Črnomelj 173 km starega vodovoda, ki ga potrebno prav tako vzdrževati in odpravljati
okvare.
Poraba pitne vode še zdaleč ni takšna kot bi si želeli, kljub temu, da se omrežje širi in število
uporabnikov povečuje. Vsi uporabniki na višinski coni še niso priključeni na vodovodno omrežje,
vendar je pričakovati, da na tem področju ne bo bistvene porabe vode, saj imajo krajani vodnjake,
ki jih bodo uporabljali tudi v bodoče.
Direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o, je tisti, ki je odgovoren za verodostojnost podatkov v
elaboratu in realnost predračunske cene. Da bi se dvom o pravilnem izračunu cen komunalnih
storitev znotraj elaborata odpravil bo OS predlagala sprejem sklepa, da se JP Komunala
Črnomelj, d.o.o., na podlagi rezultatov poslovanja januar – april 2016, v maju 2016 pripravi nov
elaborat predračunske cene.
Predlagatelj izredne seje predlaga, da se razlika med potrjeno in zaračunano ceno storitev za
uporabnike občine Črnomelj krije iz občinskega proračuna ter se do uveljavitve novega elaborata
subvencionira 25% cene storitev odvajanja odpadnih voda in 15% cene storitev čiščenja
odpadnih voda. Sprejetje navedenih sklepov bi dodatno bremenilo proračun občine za cca.
120.000-130.000 EUR, ob tem, da je bilo v letu 2015 iz občinskega proračuna namenjenih
251.000 subvencij na komunalnem področju.
Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o., je obrazložil: V občini Črnomelj je
trenutno 81 km novega in 173 km starega vodovoda, nekatere cevi so stare že več kot 50 let. Po
zadnjih izračunih je v letu 2015 prebivalec občine Črnomelj mesečno porabil 4,2 m3 vode. Dvig
cen komunalnih storitev s 1.1.2016 ni v takšni višini, kot je v uvodu predstavila članica OS. Štiri
članska družina bo, ob upoštevanju, da mesečno porabi 20 m3 vode, 25% subvencije omrežnine,
ima priključek na kanalizacijo in čistilno napravo, po novem plačala 72,55 EUR, do sedaj je bil ta
strošek 65,77 EUR (razlika 6,77 EUR). Strošek štiri članske družine, ki mesečno porabi 20 m3
vode, ima 25% subvencijo omrežnine, priključek na vodo in pretočno greznic bo po novem
znašal 66,51 EUR, do sedaj 60,56 EUR (razlika 5,95 EUR). Za podjetnike podatkov nima, je pa
izpostavil, da nekateri podjetniki plačujejo visoke zneske za komunalne storitve. Namreč veliko
podjetij ima večjo zmogljivost priključkov, kot jih dejansko potrebuje. Pri večjih dimenzijah
vodomerov predstavlja omrežnina veliko večji delež kot sama storitev vodooskrbe. Takšna
podjetja lahko obstoječi priključek zamenjajo z manjšim in si s tem znižajo stroške komunalnih
storitev. Ta zamenjava pa mora biti predhodno preverjena z vidika požarne ogroženosti, kar
pomeni, da je najprej potrebna izdelava novega požarnega reda in na podlagi ugotovitev le-tega
zamenjava – zmanjšanje vodnega priključka. V elaboratu so za leto 2016 upoštevane naslednje
zaposlitve: 2 vodovodarja, 1 delavec na odvajanju in čiščenju odpadnih vod, 1 geodet in 1
vzdrževalec.
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Maja Kocjan: Pri izračunu cen komunalnih storitev, ki jih je podala v uvodu, je uporabila podatke
iz lastne položnice in podatkov iz Statističnega urada RS, kjer so podatki za 2013, novejših ni bilo.
Samo Kavčič: V elaboratu je upoštevana poraba 5 m3 vode na prebivalca, kar pomeni, da se
mesečna položnica za štiri člansko družino s 1.1.2016 zviša za 6,77 EUR in ne 10 EUR.
Maja Kocjan: V vsakem primeru gre za preveliko povišanje cen komunalnih storitev. V občini
Črnomelj je 20 % nezaposlenost, ljudje bodo težko plačevali. Status nezaposlenega ne gre enačiti
z nekom, ki je na položaju in ima dobro stoječo službo. Kaj bi se zgodilo, če bi OS občine
Črnomelj zavrnil sklep o sprejemu elaborata? V zapisniku seje OS občine Semič je namreč
navedeno, da je OS občine Semič sprejel sklep o sprejemu elaborata zaradi občine Črnomelj.
Županja: Socialno ogroženi so upravičeni do določenih stroškov, subvencij in enkratnih denarnih
pomoči. Tudi v proračunu občine so namenjena sredstva za te namene in občani, ki so upravičeni
do denarne pomoči, prejmejo tudi sredstva za plačilo določenih položnic.
Občinskemu svetu občine Črnomelj bo predlagala v sprejem sklep, da se pripravita ločena
elaborata za občino Črnomelj in občino Semič. V okviru Skupnosti občin Slovenije se je udeležila
predavanja Sama Jereba na temo cen komunalnih storitev. Predavatelj je poudaril, da mora javno
podjetje v primeru, ko elaborat pokaže, da ima javno podjetje presežek sredstev nad odhodki
(dobiček) za več kot 10%, podati predlog občinskemu svetu za znižanje cen komunalnih storitev
in narediti poračun občanom, če ne, je javno podjetje v prekršku. Če pa elaborat pokaže izgubo,
je nujnost sprejema novih cen na vseh področjih. Če občinski svet elaborata ne sprejme, lahko
koncesionar (javno podjetje) toži občino.
Na podlagi rezultatov poslovanja JP Komunala Črnomelj, d.o.o. januar-april 2016 bo v maju 2016
javno podjetje pripravilo nov elaborat predračunske cene. V kolikor bo novi elaborat izkazal
presežek prihodkov nad odhodki, bo v juniju 2016 opravljen poračun občanom na položnicah za
preteklo obdobje.
Maja Kocjan: Če se enkrat cena poviša, je težko, da bo prišlo do znižanja cen. Kdo odgovarja, da
so podatki v elaboratu pravilni?
Županja: Elaborat pripravijo strokovne službe javnega podjetja, obravnava ga tudi nadzorni svet
javnega podjetja. Vsem nam je cilj čim nižje položnice in zagotovitev pitne vode za vse
prebivalce. Poraba vode ne bo takšna kot bi si želeli. Na območju novozgrajenih vodovodov
imajo krajani še vedno vodnjake, ki jih bodo še naprej uporabljali za živino in drugo, zato poraba
vode ne bo 5 m3, temveč bo manjša. Nov elaborat bo podal podatke o porabi vode v skladu z
novimi priključki. Znan bo tudi podatek, koliko stanovanjskih hiš se je na novo priključilo na
vodovodno omrežje.
Maja Kocjan: V novem elaboratu naj bodo prikazani tudi podatki za koliko se bo zaradi novih
podražitev v povprečju obremenilo podjetja.
Samo Kavčič: Lahko se pripravi podatke, ločeno za s.p. in večje gospodarske subjekte.
Franc Ivanušič: Osebno je proti podražitvi cen komunalnih storitev. Delo se pocenjuje, naša
občina je na 136. mestu glede na kvaliteto življenja med slovenskimi občinami, kar pomeni, da
imamo zelo nizke prihodke in ni logično, da bi cene komunalnih storitev povišali. Komunala bi
morala najti rezerve znotraj javnega podjetja. Na prejšnji seji je OS sprejel sklep o odpustu
dolgov, med drugim tudi na področju odpusta dolgov plačila komunalnih storitev. S podražitvijo
cen komunalnih storitev lahko pride do množičnega odpusta dolgov, in kam nas bo to pripeljalo?
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Branislav Adlešič: Je eden izmed podpisnikov zahteve za sklic izredne seje, vendar po njegovem
do izredne seje ne bi prišlo, če bi bilo že predhodno članom OS obrazloženo, da se čaka na
odločitev OS občine Semič in se OS občine Črnomelj ne more odločati v naprej. Na podlagi
povedanega s strani direktorja JP Komunala Črnomelj, d.o.o. in županje je razumljivo zakaj je do
podražitve komunalnih storitev prišlo. Glede na današnjo razpravo ga veseli, da bo pripravljen
nov elaborat in da mogoče podražitev cen komunalnih storitev ne bo v takšni višini, kar je interes
vseh nas in naših občanov. Za občino Črnomelj in občino Semič naj bi bil izdelan ločen elaborat
predračunske cene. Pričakuje, da bo osnova za obe občini približno enaka.
Boris Grabrijan: Trditve o nujnosti dviga cen ne zdržijo. Korektno bi bilo, da se predlagane
sklepe, navedene v gradivu izredne seje, sprejme in v veljavi ostanejo dosedanje cene komunalnih
storitev do uveljavitve novega elaborata. Na 5 strani elaborata je zapisano: »V postopku sprejetja
je nova Organizacijska shema, ki naj bi pričela veljati s 1.11.2015. Z rdečo barvo so napisana
novo sistemizirana delovna mesta. Ne glede na to, da vsa še niso zasedena, so stroški dela teh
delavcev zajeta v kalkulacijah tega elaborata, saj bo zaposlitev možna šele po sprejeti sistemizaciji
delovnih mest.« Glede na obrazložitev direktorja JP Komunala naj bi v letu 2016 zaposlili pet
oseb, vendar iz elaborata je razvidno, da gre za 14 novih delovnih mest.
Štefan Misja: Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev pripravijo strokovne službe JP
Komunala Črnomelj, d.o.o., za pravilnost podatkov je odgovoren direktor javnega podjetja, ki mu
je potrebno verjeti. Občinski svet je vsakoletno seznanjen s poročilom o poslovanju javnega
podjetja in planom poslovanja javnega podjetja. Občina vsako leto vse več sredstev namenja za
plačilo obveznosti, ki jih nalaga država, zato ji vse manj sredstev ostaja za sofinanciranje društev,
idr. Člani OS bomo zaradi podražitev komunalnih storitev med občani manj priljubljeni, vendar
iz obrazložitve direktorja JP Komunala Črnomelj in županje je razvidno, da je podražitev
potrebna.
Stanislav Starešinič: Vsaka podražitev za občane pomeni neko zlo, vendar iz povedanega je
razvidno, da je povišanje cen nujnost. Če do povišanja cen na komunalnem področju ne bi prišlo,
bi bilo potrebno sredstva nadomestiti s sredstvi iz drugih področij, znižati bi bilo potrebna
proračunska sredstva za delovanje športnih, kulturnih in drugih društev, kar bi še bolj negativno
vplivalo na občane. Predlog o povišanju cen podpira in se strinja s predlogom županje, da se
pripravita dva ločena elaborata.
Samer Khalil: Vsi imamo odgovornost do svojih volivcev. Ker se je pojavil dvom o pravilnem
izračunu cen znotraj elaborata, je prav, da se ta dvom odpravi in se pripravi nov elaborat
predračunske cene na podlagi rezultatov štirimesečnega poslovanja JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
Pred glasovanjem je predlagal petminutni odmor.
Maja Kocjan: Že na predhodnih sejah je postavila vprašanje kako in na kakšen način je upoštevan
in izvajan sklep iz avgustovske seje občinskega sveta, ko je bila sprejeta nova organizacijska
shema podjetja, cilj tega pa racionalizacija organizacije dela in stroškov. Z reorganizacijo dela bi
lahko znižali stroške in do takšnega povišanja cen ne bi prišlo. Odgovora še ni dobila
Samo Kavčič: Stroški se lahko znižajo na zmanjševanju vodnih izgub, medtem ko se bodo stroški
električne energije povečali zaradi prečrpavanja pitne vode v vodohrane na višinski coni ter
prečrpavanja na področju vodooskrbe Vinice, Adlešičev, Butoraja in Sinjem Vrhu. Novih
porabnikov električne energije bo več. Sedaj je vodnih izgub približno 50 %. V letu 2014 je bilo
odpravljenih 480 okvar na javnem vodovodnem omrežju in na hišnih priključkih, v letu 2015 pa
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668. Kljub odpravi okvar so vodne izgube še vedno zelo visoke in če jih ne bi odpravili, bi bile te
vodne izgube še večje.
Boris Grabrijan: Poslovno leto 2014 je JP Komunala Črnomelj, d.o.o. zaključilo pozitivno, s
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 64.000 EUR. Za kaj so bila ta sredstva namenjena?
Županja je predlagala desetminutni odmor.
Po premoru, ki je trajal od 17.15 do 17.30 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 23 članov sveta,
se je nadaljevalo zasedanje sveta.
Županja je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
1. JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar – april
2016 v maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cene.
2. Zaradi dvoma o pravilnem izračunu cen komunalnih storitev znotraj elaborata se v maju 2016
pripravi ločena elaborata, posebej za občino Črnomelj in Občino Semič.
3. Pri obrazložitvi elaborata se obrazloži spremembe cen komunalnih storitev za podjetnike.
4. Če bo novi elaborat izkazal presežek prihodkov nad odhodki na kateremkoli področju
izračuna cen komunalnih storitev, se takoj opravi poračun občanom na položnicah za
preteklo obdobje.
Predlagatelji izredne seje so predlagali sprejetje naslednjih sklepov:
1. JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar – april
2016 v maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cone.
2. Cene storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike obeh občin, Črnomelj in Semič, se
poenotita. Tako se do uveljavitve novega elaborata uporabnikom zaračunava cena 0,8469
EUR/m3. Razlika med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3), ki
znaša 0,1072 EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.
3. Občina Črnomelj bo do uveljavitve novega elaborata subvencionirala 25 % cene storitev
odvajanja odpadnih voda in 15 % cene storitev čiščenja odpadnih voda.
V skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj je županja najprej predlagala
glasovanje o predlogih sklepov predlagateljev izredne seje.
1. S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar – april 2016 v
maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cene.
2. Z 8 za in 13 proti ni bil sprejet naslednji SKLEP:
Cene storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike obeh občin, Črnomelj in Semič, se poenotita.
Tako se do uveljavitve novega elaborata uporabnikom zaračunava cena 0,8469 EUR/m3. Razlika
med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3), ki znaša 0,1072
EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.
3. Z 8 za in 14 proti ni bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj bo do uveljavitve novega elaborata subvencionirala 25 % cene storitev
odvajanja odpadnih voda in 15 % cene storitev čiščenja odpadnih voda.
Županja je predlagala glasovanje o predlogih sklepov, ki jih je podala na začetku nadaljevanja seje.
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1. SKLEP: »JP Komunala Črnomelj, d.o.o. se naloži, da na podlagi rezultatov poslovanja januar
– april 2016 v maju 2016 pripravi nov elaborat predračunske cene« je identičen sklepu
predlagateljev izredne seje in je bil že sprejet, zato ponovno glasovanje ni bilo potrebno.
2. S 15 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zaradi dvoma o pravilnem izračunu cen komunalnih storitev znotraj elaborata se v maju 2016
pripravi ločena elaborata, posebej za občino Črnomelj in Občino Semič.
3. Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pri obrazložitvi elaborata se obrazloži spremembe cen komunalnih storitev za podjetnike.
4. S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Če bo novi elaborat izkazal presežek prihodkov nad odhodki na kateremkoli področju izračuna
cen komunalnih storitev, se takoj opravi poračun občanom na položnicah za preteklo obdobje.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 17.40.
Zapisala:
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 900-159/2015
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