OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 9. redni seji, dne 15. 10. 2019 sprejel
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 28. 6. 2019,
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, s pričetkom ob 17. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.
Na seji je bilo prisotnih 20 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Jaka Birkelbach (opr.), Zalka Bosanac, Vesna Fabjan (prišla pri točki 3) in Henček
Kosec. Seji so prisostvovali tudi: Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza Črnomelj; Vesna Fabina,
Razvojno informacijski center Bela krajina; Milan Krajnc, Odvetniška pisarna Oberstar; predstavniki
medijev in občinska uprava.
Župan je po uvodnem pozdravu odprl razpravo k predlogu dnevnega reda in predlagal, da se na
dnevni red seje uvrsti dodatna točka: »Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja z
nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2019«, ki se jo obravnava kot 13.
Gradivo k navedeni točki so člani sveta prejeli po e-pošti, dne 26. 6. 2019.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na dnevni red se uvrsti dodatna točka: »Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja
z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2019«, ki se jo obravnava kot 13.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 7. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 29. 5.
2019.
3. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2018.
4. Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
5. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu
2018.
6. Poročilo o izvajanju »Projekta celovitega načrtovanja območja KS Petrova vas«.
7. Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj.
8. Predlog Letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2019.
9. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine
Črnomelj.
10. Predlog Odbora za družbene dejavnosti: »Dan mladih« in »Mladinska skupščina«.
11. Obravnava in izdaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Razvojno
informacijskega centra Bela krajina.
12. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Črnomelj.
13. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem občine Črnomelj za leto 2019.
14. Kadrovske zadeve.
15. Premoženjsko pravne zadeve.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
17. Vprašanja in pobude članov sveta.
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K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 20 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE
29. 5. 2019
Mojca Čemas Stjepanovič: V zapisniku 7. redne seje OS, pri točki 18: »Predlog za izdajo Odloka o s/d
Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina« naj se zapiše pojasnilo, ki sta ga
podala župan in Slavica Novak Janžekovič, pri točki 23: »Vprašanja in pobude članov sveta« pa naj se
zapiše odgovor župana glede investicij na področju družbenih dejavnosti.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 29. 5. 2019, se z dopolnitvijo točke
18 in točke 23 sprejme v predloženi vsebini.
K točki 3:
POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Točki sta prisostvovala Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza Črnomelj.
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo »Poročilo o požarni varnosti v občini
Črnomelj za leto 2018« obravnaval na seji, dne 21. 5. 2019. Odbor občinskemu svetu predlaga, da
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2018 sprejme v predloženi vsebini.
Mojca Čemas Stjepanovič: Izreka zahvalo gasilcem za pomoč in sodelovanje v intervenciji ob neurju s
točo, ki je junija 2018 zajelo del območja občine Črnomelj.
Renata Butala: V imenu krajanov KS Stari trg ob Kolpi se zahvaljuje gasilcem za hitro odzivnost,
pomoč in požrtvovalnost ob neurju s točo, ki je junija 2019 zajelo KS Stari trg ob Kolpi. Zanima jo,
kako potekajo aktivnosti glede izgradnje poligona na območju Bele krajine?
Na sejo je prišla Vesna Fabjan, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 21 članov sveta.
Jože Vrščaj, GZ Črnomelj je pojasnil: Gasilska zveza Slovenije namerava v vseh gasilskih regijah
zgraditi poligone. Kdaj in kje bo poligon zgrajen v Beli krajini, še ni konkretnih informacij. Gasilska
zveza Črnomelj v sodelovanju z Občino Črnomelj išče ustrezno lokacijo, prioritetna lokacija izgradnje
poligona je na Vražjem kamnu. Minister za obrambo je ob obisku v Črnomlju oktobra 2018 zagotovil,
da prenos lastništva zemljišča na občino Črnomelj ne bi smel biti problem in tudi ne izgradnja
poligona za zaščito in reševanje. Trenutno poteka izdelava idejne zasnove.
Vesna Fabjan: Veseli jo, je v občini Črnomelj kar 27 prostovoljnih gasilskih društev, ki vedno
nesebično pomagajo ljudem v stiski. V poročilu je zapisano, da se tekmovanj mladih udeležuje manj
kot deset društev, zato jo zanima ali društva, ki ne sodelujejo, nimajo podmladka? Od česa je
odvisno sodelovanje, od samoiniciative starejših članov ali od financ? Skrbi jo namreč prihodnost
društev, če le-ta nimajo podmladka. Vsem gasilcem čestitke za opravljeno delo.
Jože Vrščaj in Boris Kambič, GZ Črnomelj sta dodatno pojasnila: Tekmovanje zahteva določeno
število ljudi. Če posamezno društvo nima dovolj tekmovalcev (devet), se društvo tekmovanja ne
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more udeležiti. V primeru pomanjkanja števila tekmovalcev se društva med seboj združijo, tako
nekateri člani tekmujejo za različna društva. Obstajajo programi za mladino, ki se jih izvaja, tudi v
proračunu so predvidena sredstva za delo z mladimi. V OŠ Mirana Jarca in OŠ Loka poteka gasilski
krožek. V letu 2018 je 47 mladih uspešno opravilo izobraževanje – gasilec pripravnik.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 4:
SPORAZUM O VZAJEMNI POMOČI V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo »Sporazum o vzajemni pomoči v
primeru naravnih in drugih nesreč« obravnaval na seji, dne 18. 6. 2019. Odbor občinskemu svetu
predlaga, da gradivo obravnava in soglaša z vsebino Sporazuma o vzajemni pomoči v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj soglaša z vsebino predloga Sporazuma o vzajemni pomoči v primeru
naravnih in drugih nesreč.
K točki 5:
INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI
ČRNOMELJ V LETU 2018
Točki je prisostvovala Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil
mnenje odbora, ki je gradivo »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2018« obravnaval na seji, dne 18. 6. 2019: Odbor občinskemu
svetu predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini. Odbor
podaja tudi naslednjo pobudo oz. priporočilo: »Glede na slabo dodano vrednost, ki je izkazana v
obravnavani informaciji predlagamo, da se vse strukture v občini (gospodarstvo, javne službe in
drugi) aktivno vključijo v formiranje programa za obmejno problemsko območje z namenom dviga
kvalitete dobrih (dobro plačanih) delovnih mest«.
Maja Kocjan: Izreka pohvalo za dobro pripravo gradiva »Informacija o poslovanju gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2018«. Podpira pobudo Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo za pospešitev aktivnosti na področju razvoja gospodarstva v občini
Črnomelj.
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
2018 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Z aktivnostmi na področju razvoja gospodarstva v občini Črnomelj se nadaljuje.
K točki 6:
POROČILO O IZVAJANJU »PROJEKTA CELOVITEGA NAČRTOVANJA OBMOČJA KS PETROVA VAS«
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo »Poročilo o izvajanju Projekta
celovitega načrtovanja območja KS Petrova vas« obravnaval na seji, dne 18. 6. 2019. Odbor
občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in poročilo sprejme kot informacijo v predlagani
vsebini.

3

Uvodoma je Marija Prašin Kolbezen, OU predstavila aktivnosti in dosedanje rezultate projekta
celovitega načrtovanja prostora na območju KS Petrova vas. Zahvalila se je tudi vsem sodelujočim v
projektu.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ali bo za obravnavno območje sprejet poseben OPPN?
Marija Prašin Kolbezen je pojasnila, da ne, za projekt je predvidena sprememba OPN občine
Črnomelj, saj so rešitve in izhodišča v glavnem zastavljena, načeloma je potrebno izdelati le tehnični
del sprememb.
Vesna Fabjan: V lanskem letu se je udeležila pohoda po KS Petrova vas, pot je lepa in nenaporna. Ali
bo pohod postal tradicionalen?
Marija Prašin Kolbezen je pojasnila, da naj bi pohod postal tradicionalen, organiziran naj bi bil v času
Evropskega tedna mobilnosti – Dan brez avtomobila.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju »Projekta celovitega načrtovanja območja KS Petrova vas« se sprejme kot
informacija.
K točki 7:
PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
ČRNOMELJ
Člani sveta so po e-pošti prejeli mnenja Odbora za družbene dejavnosti, ki je gradivo »Predlog
Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj« obravnaval na seji
27.6.2019. Odbor predlaga občinskemu svetu, da Odlok o postopku za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Črnomelj s spremembo prvega stavka tretjega odstavka 7. člena, ki se na
novo glasi: »LPŠ sprejme Občinski svet občine Črnomelj, po predhodnem mnenju OŠZ.«, sprejme v
predloženi vsebini.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj se s spremembo
prvega stavka tretjega odstavka 7. člena, ki se na novo glasi: »LPŠ sprejme Občinski svet občine
Črnomelj, po predhodnem mnenju OŠZ.«, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 8:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Člani sveta so po e-pošti prejeli sklep Športne zveze Črnomelj in mnenje Odbora za družbene
dejavnosti, ki je gradivo »Predlog letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2019«
obravnaval na seji 27.6.2019. Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi vsebino Letnega
programa športa v občini Črnomelj za leto 2019 in ga takoj po uveljavitvi Odloka o postopku za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj sprejme na dopisni seji OS.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Potrdi se vsebina Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2019 in se ga takoj po
uveljavitvi Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga v sprejem na dopisni seji OS.
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K točki 9:
PREDLOG SKLEPA O UPORABI MANJŠE NOTRANJE IGRALNE POVRŠINE NA OTROKA V VRTCIH NA
OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Člani sveta so po e-pošti prejeli mnenja Odbora za družbene dejavnosti, ki je gradivo »Predlog Sklepa
o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine Črnomelj«
obravnaval na seji 27.6.2019. Odbor predlaga občinskemu svetu, da Sklep o uporabi manjše notranje
igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine Črnomelj sprejme v predlagani vsebini.
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 10:
PREDLOG ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: »DAN MLADIH« IN »MLADINSKA SKUPŠČINA«
Člani sveta so po e-pošti prejeli mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki je gradivo »Predlog
Odbora za družbene dejavnosti: »Dan mladih« in »Mladinska skupščina« obravnaval na seji
27.6.2019. Odbor predlaga občinskemu svetu, da:
1. Sprejme predlog Odbora za družbene dejavnosti za izvedbo in organizacijo dveh projektov, to sta
»Dan mladih« in »Mladinska skupščina«.
2. Ob pripravi predloga proračuna občine Črnomelj za leto 2020 se v okviru nove postavke, za
izvedbo projektov »Dan mladih« in »Mladinska skupščina« zagotovi sredstva v skupni višini 5.000
EUR.
Matjaž Barič: Prebral je odgovor Aktiva ravnateljev občine Črnomelj na predlog Odbora za družbene
dejavnosti »Dan mladih in Mladinska skupščina«: Ravnatelji šol občine Črnomelj smo med gradivom
za 8. občinsko sejo zasledili predlog Odbora za družbene dejavnosti občine Črnomelj, ki naj bi se ga
obravnavalo na občinski seji, 28. 6. 2019. Presenečeni smo, da nihče od ravnateljev ni bil povabljen k
snovanju predloga ali podajanju mnenja k predlogu. Kar je zapisano v predlogu za šole občine
Črnomelj ni nobena novost, ker vse to že delamo, je pa poimenovanje drugačno. Namesto Mladinska
skupščina imamo šole predpisan šolski in otroški parlament, z enakimi cilji kot so cilji Mladinske
skupščine. Sodelujemo s številnimi društvi, zavodi, organizacijami (Proteus, KP Kolpa. Društvo za
kulturo inkluzije, Zdravstveni dom, Sožitje, ZIK, ZPM, čebelarska društva, gasilska društva, …) in jih
vključujemo v obvezni in razširjeni program šole. Uspešno sodelujemo na stotinah literarnih in
likovnih natečajih na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Zavedati se je treba, da imamo
šole predpisan nacionalni progam, ki je potrjen s strani nacionalnih strokovnih svetov ter nam ga
predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in g moramo po zakonu tudi izvajati. V
predmetniku za šole je tudi določeno maksimalno število ur pouka na tedenski in letni ravni za
posamezni razred ter minimalna letna realizacija ur pouka za posamezni predmet. Ravno tako so
določene interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti … Raziskave kažejo, da so učenci med šolskim letom
že tako in tako preobremenjeni s šolskimi in izven šolskimi dejavnostmi. Snovalcem predloga Aktiv
ravnateljev občine Črnomelj predlaga, da dejavnosti, zastavljene v predlogu, izvedejo v času počitnic,
ko so otroci bolj ali manj prepuščeni sami sebi in je v Črnomlju mrtvilo. Zaradi navedenega prosimo
za odlog obravnave predloga Odbora za družbene dejavnosti in predlagamo, da nam pred potrditvijo
in sprejemom sklepa o izvedbi Dneva mladih omogočite dialog z ravnatelji belokranjskih šol.«
Vesna Fabjan: Aktiv ravnateljev ni razumel bistva predloga Odbora za družbene dejavnosti in z idejo
še ni bil uradno seznanjen. Gradivo je v fazi predloga, ki ga je odbor najprej želeli predstaviti članom
OS. Pristojna občinska služba, če bo OS tako odločil, bo že v ponedeljek šolam poslala vabilo k
sodelovanju in ravnatelje ter koordinatorje aktivnosti povabila na sestanek v drugi polovici avgusta.
Se zaveda, da so/smo ravnatelji, učitelji in učenci preobremenjeni, še posebej ob koncu šolskega
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leta. Upa, da bodo šole navedene vsebine v gradivu nadomestile z že obstoječimi aktivnostmi, ki jih
načrtujejo v maju. Nič od zapisanega v gradivu ni že dokončno dorečeno, gre le za predlog, kateri bo
skupaj z ravnatelji dorečen na podlagi interesov. Ni namen dodatno obremeniti šol, pač pa jih
povezati, pomagati šoli pri realizaciji nekaterih vsebin iz LDN-ja, zvišati obiskanost prireditev, šolam
dvigniti prepoznavnost ter staršem znižati stroške. Namen obeh predstavljenih aktivnosti je druženje
vrstnikov in povezovanje šol v občini, medsebojno spoznavanje dela šol, skupno koordiniranje
aktivnosti. Ne vidi razloga zakaj ne bi več vsebin iz LDN-ja opravili v domačem okolju, zakaj je
potrebno hoditi npr. na predstave v Ljubljano. Majski prireditvam, ki so v organizaciji ZIK-a se ne da
pridružiti, saj so vezane na državni nivo, predpisane datume in dneve. Direktorica ZIK-a je na to temo
izrazila zanimanje in je pripravljena na nadaljnje pogovore. Datum v maju je bil določen iz več
razlogov, in sicer takrat nas s četvorko zapušča še ena generacija srednješolcev, je konec državnih in
drugih tekmovanj, župan lahko javno čestita najboljšim. V maju je pričakovati lepše vreme. Predlog
odbora je dobronameren, od odziva ravnateljev pa je odvisno ali bo tudi realiziran.
Leopold Perko: Glede na prehodno razpravo meni, da gre za preuranjeno zadevo. Šole, kakor ostali
sodelujoči v projektih s predlogom Odbora za družbene dejavnosti niso bili seznanjeni. Ne gre samo
za predlog oz. idejo, saj je za aktivnosti projektov predvidena proračunska postavka v višini 5.000
EUR.
Župan: Ravnatelji šol naj med seboj uskladijo vsebinske in časovne aktivnosti za izvedbo projektov.
Bernarda Kump in Andrej Fabjan: Tudi belokranjske občine naj med seboj uskladijo termine letnih
prireditev in dogajanj v Beli krajini, namreč dogaja se, da na isti datum poteka več prireditev.
Župan: Koledar prireditev v Beli krajini bo obravnavan na skupnem sestanku belokranjskih županov
in županje.
Z 21 glasovi za 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlagatelj projektov »Dan mladosti« in »Mladinska skupščina« do avgusta 2019 z ravnatelji šol v
občini Črnomelj in Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj uskladi vsebinske in časovne
aktivnosti za izvedbo projektov.
K točki 11:
OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA RAZVOJNO
INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj izdaja soglasje k sprejemu Sprememb in dopolnitev Statuta Razvojno
informacijskega centra Bela krajina, ki jih je dne 19. 6. 2019 s sklepom sprejel svet javnega zavoda.
K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN
DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE ČRNOMELJ
Pri izvedbi reorganizacije je sodeloval Milan Krajnc iz Odvetniške pisarne Oberstar, ki je podal
uvodno obrazložitev: Pri pripravi spremembe odloka smo sledili viziji in strategij župana Andreja
Kavška. Vzpostaviti želimo transparentnost projektov in nalog. Prvi korak je, da vse projekte
usmerimo na eno mesto (investicije in koordiniranje služb za pridobivanje sredstev iz različnih virov).
Z vsemi zaposlenimi v OU je bil opravljen razgovor, na podlagi katerega je bilo ugotovljeno, da je v
OU slaba komunikacija, nekateri zaposleni so preobremenjeni, ker je delo neenakomerno
razporejeno, ipd. Tako se z odlokom predlaga ustanovitev projektne pisarne znotraj kabineta župana,
samostojnost oddelka za javne finance in oddelka za družbene dejavnosti, združitev oddelka za
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gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja ter oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora. V
prihodnjih dneh bo narejena tudi prostorska razporeditev. S tem bo povečana komunikacija in
učinkovitost med zaposlenimi, za občane bo OU bolj dostopna, hitreje in kvalitetnejše bo izvajala
naloge, idr.
Andrej Fabjan: Pozdravlja predlagane spremembe odloka. Reorganizacija je namenjena večjemu
zadovoljstvu občanov oz. strank, ker naj bi le-ti pridobili več informacij o zadevi na enem mestu.
Opozoril je tudi na dejstvo, da država vse več nalog prelaga na občino.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ne strinja se s predhodnikom, da do sedaj ni bilo komunikacije med
zaposlenimi v OU, kajti veliko projektov je bilo narejenih. Zanima jo, kakšne finančne posledice bodo
z reorganizacijo? Ali bodo zaposleni v OU prerazporejeni na posamezne oddelke, kajti samostojen
oddelek mora imeti najmanj pet zaposlenih?
Milan Krajnc: Nekateri zaposleni bodo prerazporejeni, vsi oddelki bodo samostojni. Poudarek
reorganizacije je na tem, da se bodo projekti hitreje in bolj transparentno odvijali.
Župan: Število vodij oddelkov se ne bo povečalo, novih zaposlenih ne bo. Zaradi reorganizacije ne bo
dodatnih finančnih posledic.
Mira Radojčič: V okviru oddelka za okolje, prostor in gospodarstvo je predviden nesamostojni režijski
obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Za kaj takšno poimenovanje?
Župan: Poimenovanje režijskega obrata je opredeljeno z zakonom.
Samo Kavčič: Podpira predlagane spremembe Odloka o organizaciji in delovnem področju OU občine
Črnomelj. Predlaga, da se izmeri zadovoljstvo strank, ki prihajajo po opravkih na OU zdaj in čez dve
leti. Šele tako se bo vedelo ali je reorganizacija prinesla rezultate.
Nataša Hudelja: Rečeno je bilo, da zaposleni v OU med seboj ne komunicirajo, zato jo zanima kaj bo
narejeno za izboljšanje komunikacije?
Župan: Osnova za izboljšanje komunikacije med zaposlenimi v OU je vsebinska opredelitev nalog.
Tudi izobraževanje je ključnega pomena, za kar so sredstva na postavki za izobraževanje v letošnjem
proračunu povečana.
Bernarda Kump: Ni pomembno samo zadovoljstvo občanov oz. strank, ampak tudi zaposlenih v OU.
Ko bodo le-ti zadovoljni, bodo tudi storitve opravili v zadovoljstvo občanov.
Župan: Kot je bilo že povedano je pri izvedbi reorganizacije sodeloval Milan Krajnc, kateri je z vsemi
zaposlenimi v OU opravil razgovor in na podlagi le-tega so zaposleni prerazporejeni na ustrezna
delovna mesta.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Črnomelj.
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 13:
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN
PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Matej Banovec: Občinski svet občine Črnomelj je Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2019 sprejel na seji dne 19. 3. 2019. V letnem
načrtu prodaje so zajeta tudi zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1838/5, 1838/6, 1950/7,
1838/3, 1950/3, vse k.o. Dobliče (1540). Predlaga, da se navedena zemljišča izvzame iz Sklepa o
letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2019,
ker so le-ta za krajane Blatnika ključnega pomena in imajo trenutno status javnega dobro, zato ne
smejo biti predmet razpolaganja in prodaje. Na omenjenih zemljiščih je dolgoročno planirana gradnja
javne infrastrukture kot so kanalizacija, javne poti, pločnika, javne razsvetljave, kolesarske steze ter
ekološkega otoka. V primeru prodaje omenjenih parcel/zemljišč, tako v celoti ali delno bi škodovalo
tako razvoju kraja, kot tudi Občini Črnomelj pri nadaljnjem pridobivanju dovoljenj h gradnji
omenjene javne infrastrukture.
Slavica Novak Janžekovič, OU je pojasnila: Vsako zemljišče, ki je namenjeno prodaji in je v lasti
Občine Črnomelj, z vidika potreb občine pregleda komisija OU, ki jo imenuje župan. V kolikor kdo
ugotovi morebitno odstopanje je dobrodošlo, da se OU na to opozori.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
občine Črnomelj za leto 2019 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 14:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje Občinske volilne komisije občine Črnomelj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V Občinsko volilno komisijo Občine Črnomelj se imenujejo:
 za predsednico: Jožica Miketič Vipavec, 8340 Črnomelj,
 za namestnika predsednice: Igor Fortun, 8340 Črnomelj,
 za člana: Martin Puhek, 8340 Črnomelj,
 za namestnico člana: Melita Perko, 8344 Vinica,
 za člana: Vladimir Radovič, 8340 Črnomelj,
 za namestnika člana: Alojz Ravnikar, 8340 Črnomelj,
 za člana: Janez Jakša, 8332 Gradac,
 za namestnika člana: Igor Suhorepec, 8340 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 12.7.2019.
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2. Imenovanje Žirije za podeljevanje naziva častni občan občine Črnomelj
Z 21 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:
 Martin Mušič, 8340 Črnomelj – za predsednika,
 Janez Kastrin, 8340 Črnomelj – za člana,
 Srečko Adlešič, 8340 Črnomelj – za člana,
 Mateja Perak, 8340 Črnomelj – za članico,
 Miha Vardijan, 8341 Adlešiči – za člana.
2. Žirija se imenuje za mandatno dobo štiri leta in nastopi mandat 3.7.2019.

3. Imenovanje Žirije za podeljevanje priznanj občine Črnomelj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje priznanj občine Črnomelj v
naslednji sestavi:
 Boris Rožič, 8340 Črnomelj – za predsednika,
 Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – za članico,
 Rozalija Hudelja, 8340 Črnomelj – za članico,
 Mojca Čemas Stjepanovič, 8340 Črnomelj – za članico,
 Sonja Pavše Grabrijan, 8340 Črnomelj – za članico.
2. Žirija se imenuje za mandatno dobo štiri leta in nastopi mandat 3.7.2019.

4. Imenovanje Žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Žirijo za podeljevanje Župančičevih priznanj v naslednji
sestavi:
 Ani Jankovič Šober, 8340 Črnomelj – za predsednico,
 Mira Madronič, 8342 Stari trg – za članico,
 Renata Butala, 8342 Stari trg – za članico,
 Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – za članico,
 Darja Steiner, 8340 Črnomelj – za članico.
2. Žirija se imenuje za mandatno dobo štiri leta in nastopi mandat 3.7.2019.

5. Imenovanje Žirije za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja
Z 21 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:
 Jožica Grdun Adlešič, 8341 Adlešiči – za predsednico,
 Aleksandra Ružič, 8340 Črnomelj – za članico,
 Gregor Šmalcelj, 8343 Dragatuš – za člana,
 Miha Vardijan, 8341 Adlešiči – za člana,
 Anton Brula, 8340 Črnomelj – za člana.
2. Žirija se imenuje za mandatno dobo štiri leta in nastopi mandat 3.7.2019.
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6. Imenovanje Žirije za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta
Z 21 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:
 Jernej Kavšek, 8340 Črnomelj – za predsednika,
 Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – za članico,
 Saša Malerič, 8340 Črnomelj – za člana,
 Sonja Starešinič, 8340 Črnomelj – za članico,
 Marko Mravinec, 8344 Vinica – za člana.
2. Žirija se imenuje za mandatno dobo štiri leta in nastopi mandat 3.7.2019.

7. Razrešitev in imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska
in Bela krajina
Štefan Misja: V Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina je bil s strani DeSUS-a
evidentiran Milan Krajnc, vendar ga KMVI kot predstavnika Občine Črnomelj v navedeni svet ni
predlagala. Gre za strokovno osebo, ki področje sociale zelo dobro pozna. Ne zdi se mu tudi prav, da
so nekateri člani OS imenovani v več delovnih teles OS.
Zoran Špec je kot predsednik KMVI pojasnil, da so politične stranke za nekatera delovna telesa OS
predlagale malo kandidatov. Da je KMVI lahko oblikovala predlog imenovanja delovnega telesa v
celotni sestavi, je morala upoštevati vse kandidate, ki so bili predlagani, zato je prišlo do imenovanja
nekaterih članov OS v več delovnih teles OS.
Maja Kocjan: Podpira s strani KMVI predlaganega kandidata za imenovanje v Svet Lokalnih skupnosti
CSD Dolenjska in Bela krajina. Navedeni zaključuje magisterij s področja socialnega dela in je
primeren za imenovanje v navedeni svet.
Matjaž Barič: V bodoče naj bodo predlogu imenovanja predloženi tudi podatki kandidatov o znanju
in izkušnjah, povezanih z delom organa, za katerega so predlagani. OS se bo tako lažje odločil o
imenovanju.
Zoran Špec je kot predsednik KMVI pojasnil, da mora vsak kandidat na soglasju kandidature navesti
tudi znanja, izkušnje povezane z delom v organu, za katerega kandidira.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Helena Domitrovič, 8340 Črnomelj, se zaradi podane odstopne izjave, razreši kot predstavnica
Občine Črnomelj v Svetu lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina.
2. V Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina se kot predstavnik Občine Črnomelj
imenuje Jože Veselič, 8340 Črnomelj in sicer do izteka mandatne dobe obstoječega sveta.
8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto se kot predstavnica ustanoviteljice imenuje:
 Anja Luznar, 8344 Vinica.
K točki 15:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
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1. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 4971/8 k.o. 1549 Tanča Gora se izvede geodetska izmera v izmeri cca
150 m2, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 3833, parc. št. *164, parc. št. 3835/3
in parc. št. 3842/1, vse k.o. 1549 Tanča Gora. Pri geodetski odmeri se upošteva ustrezen odmik od
občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini in od objekta, ki se nahaja na zemljišču parc. št.
*158/2 k.o. 1549 Tanča Gora. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji
nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
2. Neodplačen prenos nepremičnine v last Občine Črnomelj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pridobi v last zemljišče parc. št. 3812/2 k.o. 1549
Tanča Gora, za potrebe avtobusne postajne hiške na Tanči Gori, v zameno za postavitev panelne
ograje v dolžini 20 m. Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla.
K točki 16:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1. V odgovoru OU na vprašanje Renate Butala glede višine prejetih sredstev s strani državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU ni zajetih sredstev za nadaljevanje obvoznice Črnomelj in ne
sredstev za nakup terminalov v ZD Črnomelj.
2. Odgovor OU na vprašanje Vesne Fabjan, ki se nanaša na obratovanje obmejnega prehoda Žuniči,
naj se dopolni z vsemi dosedanjimi aktivnosti za podaljšanje obratovanja navedenega prehoda
(kronologijo).
3. Štefan Misja je na prejšnji seji OS podal pobudo za postavitev table s smerokazom do spominskega
obeležja v Gornjem Suhorju, vendar postavitev le-tega ni možna, zato sprašuje ali je možna
postavitev takšne table kot je za Mitrov tempelj?
4. Ali je bil društvu Rudar poslan odgovor glede obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica?
5. Odgovor JP Komunala Črnomelj o postavitvi urbane opreme (klopi, koši) po mestu Črnomelj ni
čisto točen. Da klopi po mestu niso bile postavljene je bila v prvi vrsti kriva barva le-teh, ki ni bila v
skladu s predpisano. Lokacije namestitve opreme so bile opredeljene, zahvaljujoč skupini študentov
Kluba belokranjskih študentov - Čas za javni prostor.
K točki 17:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Cestno ogledalo na križišču obvoznice Črnomelj in Ulice 21. oktobra (v smeri Lokev) je večkrat
zarošeno, zato vidljivost ni dobra. Težava naj se odpravi.
2. Kako potekajo aktivnosti na projektu »Ureditev odseka črne točke Črmošnjice – Črnomelj 3«., za
katero so bila pridobljena EU sredstva v lanskem letu? Kaj je z nadaljevanjem kolesarske steze v
smeri Kanižarica?
3. S strani več ljudi je bila podana pobuda o postavitvi zabojnika za obleko v Črnomlju.
Samo Kavčič je kot direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o. pojasnil: Po izkušnjah s kontejnerji za
zbiranje odpadne elektronske opreme je velika verjetnost, da bodo tudi kontejnerji za oblačila
postali tarča vandalizma. Iz tega razloga tudi ni postavljen kontejner za zbiranje odpadnih olj iz
gospodinjstva. Za enkrat postavitev kontejnerja za obleke ni v planu, ko pa bo vzpostavljen center
ponovne uporabe, bo določen tudi proces zbiranja oblačil.
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Franc Ivanušič:
1. Naj se prouči režim prednostne ceste na obvoznici Črnomelj - Ulica 21. oktobra (v smeri Lokev).
Maja Kocjan:
1. Ljudje ob meji so zaradi migrantov prestrašeni. Verjame, da občina želi po mirni poti iztržiti čim
več od te situacije, vendar se je pokazalo, takšna taktika, ki se je peljala že v prejšnjem mandatu ni
uspešna. Druge občine sprejemajo sklepe v zadevi migrantske problematike, zato predlaga, da
občinski svet občine Črnomelj na naslednji seji OS sprejme iste sklepe, kot jih je sprejela Mestna
občina Novo mesto.
Bernarda Kump:
1. Župan člane OS redno obvešča o projektu gradnje vrtca Loka in OŠ Loka, vendar bi želela
informacijo tudi o ostalih projektih, ki potekajo v naši občini, zato naj občinska uprava na eno
naslednji sej OS pripravi seznam le-teh in v kateri fazi so.
2. Rokodelci v občini Črnomelj so izrazili željo po predstavitvi svojih izdelkov in dejavnosti
obiskovalcem prireditev in dogodkov v mestu Črnomelj. Naj se ne pozabi na njih.
Renata Butala:
1. V torek 11.6.2019 je Poljansko dolino ob Kolpi zajelo neurje s točo. Veliko objektov je bilo
poškodovanih, veliko pa je starejših ljudi, ki se komaj preživljajo in jim bo to veliko breme. Ali
obstaja kakšen poseben sklad za morebitne elementarne nesreče, iz katerega je možno takoj črpati
sredstva za pomoč občanom, ki so take pomoči potrebni? V kolikor tega sklada ni, predlaga
oblikovanje takšnega sklada.
V četrtek, 20.6.2019 je bil v sklopu Jurjevanja koncert Anike Horvat, izkupiček 536,00 EUR je šel v
dobrodelne namene za prizadete v ujmi s točo. V sklopu Jurjevanja je bil v petek, 21.6.2019
organiziran srečelov, zbranih je bilo 2.947,98 EUR. V sredo, 26. junija 2019 je bila na
medgeneracijskem vrtu za kulturnim domom še dobrodelna prireditev z ogledom igre KD Stari trg ob
Kolpi, zbranih je bilo 918,60 EUR. Na računu PGD Stari trg ob Kolpi se je do danes nabralo še
dodatnih 2.760,00 EUR. Vsa zbrana sredstva bodo šla za pomoč prizadetim v toči. Vsem, ki so
kakorkoli prispevali tako v srečelovu kot pri dobrodelnih prireditvah še enkrat iskrena hvala.
Ob enem podaja pobudo, da se tudi člani OS občine Črnomelj odpovemo sejnini 8. seje za pomoč
ljudem, ki so bili prizadeti v toči. V kolikor se s tem strinjate, so pripravljene izjave o odpovedi sejnini.
2. Kar nekaj staršev otrok, ki obiskujejo vrtec v Starem trgu ob Kolpi, se vozi na delo v Novo mesto,
Črnomelj, Kočevje, pa tudi v Ljubljano, zato prosijo za podaljšanje delovnega časa vrtca, in sicer do
16. ure. Svet staršev je izvedel anketo in jo prilaga.
3. Nujno potrebno je pristopiti k sistematični prenovi jezov na Kolpi. V našem delu so najbolj kritični
od Prelesja do Radencev, saj v tem delu čolnarjenje v poletnem času skoraj ni več mogoče. Npr. jez v
Dečini je pretrgan, je pa le delno slovenski, zato bi bil potreben dogovor s Hrvaško. Jez v Radencih pa
bi bilo potrebno pravilno popraviti.
Pričakuje pisne odgovore.
Andrej Fabjan:
1. Nezadovoljstvo ljudi in nekaterih zaposlenih v mestnem jedru Črnomlja zaradi obnovitvenih del, ki
potekajo v mestnem jedru, narašča, kajti obnova oz. rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca in dela Ulice
Lojzeta Fabjana se že predolgo vleče. Že na drugi seji OS je predlagal, da župan skliče sestanek s
predstavniki izvajalcev del s ciljem, da z deli pospešijo in investicije dokončajo. Zanima ga ali je bilo v
preteklosti, ko se je z deli pričelo, s prebivalci, podjetniki sklenjena kakšna pogodba o odškodnini?
Mojca Čemas Stjepanovič je odgovorila, da ne.
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Vesna Fabjan:
1. Na 7. redni seji OS občine Črnomelj je v imenu več vaščanov vasi Učakovci podala svetniško
vprašanje glede projekta vezanega na urejanje starih vaških jeder. Od pristojne občinske službe je
prejela le delen odgovor, zato vprašanje zastavlja znova. Vaščane zanima, kdaj in kako namerava
Občina urediti vaško cesto? Ali je v načrtu asfaltiranje in ureditev makadamske ceste s parcelno
številko 2694/183 , ki poteka »pod vasjo« Učakovci in v krajši varianti povezuje začetek in konec
vasi? Ali je v načrtu preplastitev, ureditev infrastrukture in lastništva na dotrajani cesti, ki pelje skozi
vas v smeri vasi Vukovci? Gre za daljšo varianto, ki nima povsem urejenih lastniških razmerij in bi
morala biti zajeta v projektu za ureditev vaških jeder.
2. Vaščani Učakovcev in Vukovcev navajajo problem povezovalne ceste med vasema. Zavedajo se, da
je šlo pred leti, med drugim, za probleme urejanja lastništva. Ali imajo občinske službe kakšen
instrument, s katerim v interesu lokalne skupnosti osebo, ki ovira namero, proti njeni volji razlastijo
(jo izplačajo ali ji zamenjajo zemljišče z občinsko)? Opozarjajo, da so v razširitev ceste že bila vložena
sredstva, a je bila gradnja izvedena le delno, zato se sedaj pojavlja krušenje brežine, občasno je zato
promet oviran, cesta ni zavarovana z ograjo, velja za omejitev 90 km/h, po kateri dnevno vozijo tudi
šolski kombiji. S problemom je upravni odbor PGD Učakovci-Vukovci podrobno seznanil župana. Ali
ima in kdaj Občina v načrtu dokončati omenjeno cesto? Vaščani pripovedujejo, da so sedaj bolj
dostopni pogoji za ureditev lastniških razmerij in da pozivajo Občino k ureditvi lastniških razmerij in k
dokončni izgradnji ceste, saj se bodo sicer stroški popravil in vzdrževanja le še povečevali.
3. Že dobrega pol leta spremlja dogajanje v zvezi s preplastitvijo regionalne ceste R3-660/1342 ceste
Marindol (od konca vasi) – Žuniči (do avtobusne postaje) v dolžini 3.8 km. Glede namere je v
pogostem kontaktu s pristojno občinsko službo. Preplastitev naj bi bila v domeni Direkcije RS za
infrastrukturo. Zanima jo v kateri fazi je dogovor o preplastitvi in kdaj je pričakovati, da se bo začelo z
deli?
Leopold Perko:
1. Že v prejšnjem mandatu OS in v sedanjem je opozarjal na potrebo po obnovi mostu čez
Podturenščico med naseljema Podlog in Golek in obnovo mostu čez reko Lahinjo v Pustem Gradcu,
do realizacije še ni prišlo. Dlje se bo čakalo, večje bodo poškodbe, obsežnejša bo sanacija in stroški.
2. Tudi pobudo o možnosti asfaltiranja ceste Črnomelj – Stranska vas je podal v prejšnjem mandatu
OS. S strani OU je bil takrat podan odgovor, da naj bi se o potrebnih ukrepih vzdrževanja in investicij
pogovarjali z Občino Semič na prvem naslednjem sestanku med občini. Ali je kaj narejeno na tem?
3. Na območju občine je zgrajenih večje število zidanic, za katere po določilih veljavnega OPN ni
pravne podlage za izdajo gradbenega dovoljenja. Zanima ga ali se pripravlja prostorski akt - OPPN, na
podlagi katerega bi lastniki objektov – zidanic, le-te lahko legalizirali. Namen priprave OPPN je, da se
za že zgrajene objekte - zidanice, ki so brez gradbenih dovoljenj in/ali v nasprotju z gradbenimi
dovoljenji, določijo posebni izvedbeni pogoji, na podlagi katerih bodo lastniki lahko pridobili
gradbeno dovoljenje.
Matjaž Barič:
1. Starši otrok in zaposleni OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj bi radi mnenje stroke o statiki objekta
»bivši dijaški dom«.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.50.
Zapisala:
Antonija Hiti

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-52/2019
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