OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2019-2022
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
- SKUPNI RAZVOJ IN IZBOLJŠANJE SISTEMA CZ –
INTERREG SLO-HR; projekt HITRO
V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR, prednostna os 3: Zdrava, varna in
dostopna obmejna območja, je bil odobren projekt »HITRO« - Skupna čezmejna operativna enota
zaščite in reševanja. Izvedba projekta traja dve leti in sicer od 1.10.2018 do 30.9.2020. Vodilni
partner projekta je Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko zvezo Črnomelj in
Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa projektni partner. Način financiranja je predviden v deležu
85% s strani evropskih sredstev in 15% lastni delež, vračilo sredstev je z osem mesečnim zamikom ali
več od plačila obveznosti izvajalcem. Glavni cilj celotnega projekta je skupni razvoj in izboljšanje
sistema civilne zaščite zaradi večje varnosti na čezmejnem območju. S skupnim načrtovanjem in
intervencijsko pripravljenostjo se bo povečala kakovost sil za zaščito in reševaje v primeru naravnih in
drugih večjih nesreč na čezmejnem območju med gradom Duga Resa in občino Črnomelj, s posebnim
poudarkom na tveganjih poplav in potresov. Glavni rezultati projekta bodo uskladitev in izdelava
potrebnih dokumentov, ki bodo omogočali hitro in učinkovito nudenje pomoči na čezmejnem
območju in ustanovljena, usposobljena in opremljena skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki
bo zagotavljala izvajanje nalog zaščite in reševanja na čezmejnem območju v primeru poplav in
potresov.

-

POVEČANJE ŠTEVILA JAVNO DOSTOPNIH AED
NAPRAV IN USPOSABLJANJE LAIKOV ZA
NJIHOVO UPORABO – Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja; Projekt SKUPAJ ZA VARNI
JUTRI
Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja
Slovenije. Prijavitelj za območje Dolenjske in Bele krajine je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v
okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina
Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Projekt ob prvi prijavi ni bil odobren
pričakuje pa se, da bo ponovni razpis objavljen konec leta 2019. Partnerstvo LAS bo na javni razpis za
podukrep 19.3, ponovno podalo prijavo, ko ga bo razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6
ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda
vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED
naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta
kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. V
kolikor bo projekt odobren, se bo izvajal v obdobju od 2020 do 2023.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

- CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU
Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 20142020 se je tudi za navedeno programsko obdobje oblikovala Lokalna akcijska skupina Dolenjske in
Bele krajine (LAS DBK). Upravljavec le te je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z RIC Bela
krajina za območje Bele krajine. Sredstva predvidena za leto 2019 bodo namenjena za aktivnosti na
področju razvoja podeželja, usmerjene v izvajanje pristopa CLLD in ostalih razvojnih vsebin na
podeželju.
- IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD
Predlogi projektov bodo oblikovani v okviru prioritet Razvojne strategije LAS DBK in predlaganega
nabora predlogov projektov za območje občine Črnomelj. S posameznimi partnerskimi projekti se
bomo prijavili na javne pozive upravljavca LAS DBK za odobritev sredstev sofinanciranja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Po
oddaji prijavnice oz. odobritvi projekta bomo NRP uskladili po projektih. Predvideno je sofinanciranje
projektov v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).
- PRIPRAVA PROJEKTOV LEADER IN CLLD
Za namene priprave predlogov prej omenjenih projektov moramo zagotoviti za oddajo vlog za
pridobitev sredstev sofinanciranja iz prej omenjenih skladov projektno in drugo investicijsko
dokumentacijo, zato je še pred začetkom izvajanja projektov potrebno zagotoviti lastna namenska
sredstva za izdelavo le te, ki pa se ob oddaji vloge štejejo za upravičen strošek za sofinanciranje.
- IGRIŠČE ZNANJA IN DRUŽENJA V DOBLIČAH
Vodilni partner projekta je RIC Bela krajina, partnerji pa Občina Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče,
Knjižnica Črnomelj, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče in Športno društvo Dobliče. Namen projekta
je povečanje števila urejenih skupnih površin in dvig kakovosti življenja prebivalcev z izvajanjem
programov za vse generacije na javnih površinah. S projektom smo se marca 2018 prijavili za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020, na problemskem
območju (Občina Črnomelj, Metlika, Semič). Odločbo o odobritvi sredstev smo prejeli 4.2.2019.
Začetek izvajanja projekta je marec 2019 in zaključek september 2020. Predvideno je sofinanciranje:
80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP). Skupna vrednost projekta je 109.859,27 EUR, v NRP pa je predstavljen del
projekta, ki ga bo izvedba občina. Občina Črnomelj bo v okviru projektnih aktivnosti izvedla
investicijo - izgradnjo in ureditvijo igrišča, skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je, poleg zemljišč
zagotovil projektni partner Krajevna skupnost Dobliče. Izvajanje programov za vse generacije bo
izvajal projektni partner Knjižnica Črnomelj v sodelovanju z ostalimi partnerji Prostovoljno gasilsko
društvo Dobliče in KS Dobliče. Projektni partner Športno društvo Dobliče bo zagotavljalo ob
sodelovanju z drugimi partnerji vzdrževanje na novo urejenih površin. Vodilni partner RIC Bela krajina
bo zagotavljal ustrezno promocijo projekta in pravočasno pripravo in oddajo zahtevkov za pridobitev
odobrenih sredstev.

- PROJEKT CLLD – ČREDNIŠKA POT
Občina Črnomelj je k projektu pristopila kot partner na osnovi pobude Kulturno umetniškega društva
Stari trg. S projektom smo kandidirali na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Projekt bo vsebinsko prispeval
k ohranjanju narave oz. vodnih virov, ohranjanju kulturne dediščine in turistični ponudbi podeželja.

Priprava projektne dokumentacije se je začela v letu 2018, prijava na javni poziv je bila v letu 2019
samo izvajanje projekta pa bo večinoma v letu 2020. Predvideno je sofinanciranje v višini 80%
upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.
- PROJEKT CLLD – URŠEK RAZISKUJE
Občina Črnomelj je k projektu pristopila kot partner na osnovi pobude Kulturno umetniškega društva
Stari trg. S projektom smo kandidirali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Projekt bo vsebinsko prispeval
k ohranjanju in izboljšanju stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s
kulturno dediščino. V sklopu projekta bodo urejeni privlačni, bolj kakovostni javni prostori za
druženje, ki bodo v kraju in širše predstavljal območje izmenjave znanj in medgeneracijskega
druženja. Priprava projektne dokumentacije se je začela v letu 2018, prijava na javni poziv je bila v
letu 2019 samo izvajanje projekta na terenu pa bo v letu 2020. Predvideno je sofinanciranje v višini
80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.
11029003 Zemljiške operacije
- IZVEDBA AGROMELIORACIJ
V letu 2015 je bil zaključen projekt agromelioracije Dragatuško polje, katere namen je bila ureditev
funkcionalne infrastrukture na komasiranih območjih, po pravnomočnosti odločbe pa je potrebno
urediti dostope na posamezne parcele. Glede na to, da so bili sproženi upravni spori in smo prejeli
potrditev pravnomočnosti odločbe v delu, ki zadeva občino Črnomelj v letu 2019, bo potrebno
urediti še posamezne dostope in manjša agromelioracijska dela za lažjo obdelavo. Glede na
obveznosti, ki jih imamo kot investitor agromelioracij so v proračunu načrtovana sredstva za
vzdrževanje agromelioracijskih območij po zaključeni investiciji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ
PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI - POKRIVANJE DODATNIH STROŠKOV TRANSPORTA IZ
ODROČNIH KRAJEV
NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO (Pomoč za naložbe v
opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo)
PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE
NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji)
NOVA ZNANJA NA PODROČJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI (Pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja)
UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – MALE AGROMELIORACIJE (Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov)
POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ – ARONDACIJE
POMOČ ZA NALOŽBE ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN NARAVNIH VREDNOT NA
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH.

Vse navedene podpore sodijo pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje
posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- PLOČNIK LOKVE (ČRNOMELJ), 3. ETAPA
Ker je po otvoritvi obvoznice ulica 21. oktobra postala občinska cesta, smo kot investitorji na razpis za
sofinanciranje komunalne opremljenosti romskih naselij prijavili in v letu 2017 zaključili izgradnjo
pločnika in javne razsvetljave od podvoza pod železnico do priključka obvoznice. V nadaljevanju pa
smo z Direkcijo RS za infrastrukturo od novembra 2017 do novembra 2018 zgradili pločnik in javno
razsvetljavo ter obnovo državne ceste v dolžini 1,75 km. Občina je po sofinancerskem sporazumu
sofinancirala pločnik, ureditev para avtobusnih postajališč in javno razsvetljavo, kar je bilo izvedeno v
predvidenem roku, v letu 2019 so v proračunu predvidena samo sredstva za plačilo zapadlih
obveznosti.
Skupaj znaša pogodbena vrednost 1.488.312 EUR, naš sofinancerski delež gradnje skupaj znaša do
440.808 EUR, ostalo so naši stroški pridobivanja zemljišč in gradbenega nadzora. Delež občine se je v
podpisani pogodbi z MGRT v višini 220.000 EUR kril iz nepovratnih sredstev proračuna RS po 23.
členu ZFO-1. Investicija je zaključena, vsa plačila so izvedena.
- OBVOZNICA ČRNOMELJ (KAJUHOVA UL. - UL. 21. OKTOBRA)
Po potrjeni študiji preverbe križišč na ulici 21. oktobra so bila na podlagi izdelane in recenzirane
projektne dokumentacije izvedena gradbena dela za preusmeritev regionalne ceste R1-218 Metlika –
Črnomelj – Vinica tako, da več ne bi potekala skozi staro mestno jedro. Poleg prometnih ureditev na
cestah je urejena tudi javna razsvetljava od ul. 21. oktobra do kotlovnice Čardak, avtobusni
postajališči in kolesarski stezi. Skupna vrednost projekta je 398.274,71 EUR.
Po uspešni prijavi na poziv in podpisani pogodbi z MGRT je proračun RS iz sredstev na podlagi 23.
člena ZFO-1 projekt sofinanciral v višini 228.291 EUR.
V letu 2019 je bila izvedena še odprava pomanjkljivosti po komisijskem pregledu s strani DRSI (1. 2.
2019). V rebalansu proračuna smo poleg plačil zapadlih obveznosti gradnje in nadzora predvideli še
sredstva za preusmeritev oz. drugačno vodenje prometa, ki je pogoj za spremembo kategorizacije
cest.
- OBČINSKE CESTE
Na tej postavki vsako leto predvidimo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na občinskih
cestah, predvsem na javnih poteh. Največkrat gre za asfaltiranja cest ali pa sanacije dotrajanih
asfaltnih površin in dodatne ureditve odvodnjavanj cest. Iz leta 2018 se je že pogodbi s CGP d.d. za
obnovo občinskih cest v letih 2018 – 2019 prenesla naročena sanacija JP v »Dolnjo« Preloko
(Jakovini), v Dejane in v Balkovcih. V letu 2019 in naprej bodo potrebne tudi sanacije opornih in
podpornih zidov ob občinskih cestah (Sodevci, Zadružna cesta – 2. etapa) ter varovalne ograje in
zaščite brežin zaradi padajočega kamenja.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMETNE UREDITVE NA DRŽAVNIH
CESTAH
V letu 2018 in tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij za
modernizacije in obnove občinskih cest ter prometne ureditve v naseljih ob državnih cestah. Najprej
so v letu 2019 predvidena sredstva za dokončanje naročenih projektnih dokumentacij (Rekonstrukcija
Grajske ulice, dokončanje izgradnje gospodarske javne infrastrukture (GJI) v ZN Drage II., izgradnja
dostopne ceste in ostale GJI za hiše ob Kolodvorski cesti in avtobusno postajališče Butoraj), v
nadaljevanju pa za pričetek izdelave projektne dokumentacije Izgradnjo GJI v OPPN Pod gozdom,
Prometno ureditev Dobliče, Ureditev križišča LC in JP v Otovcu, preureditev priključka JP na Majer na
regionalno cesto, ureditev BUS postajališča na Blatniku in krajinsko ureditev pešpoti PC Majer –
-

Vojnska cesta. Zaradi velike zasedenosti projektantov in kasnejših izvedb naročil se bo plačilo za te
nove projekte preneslo v naslednje leto, zato smo skupni znesek na tej postavki znižali.
Izvedbe obnov občinskih cest oz. prometnih ureditev bomo zajeli v NRP po tem, ko bo za posamezno
investicijo izdelana projektna dokumentacija in dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2018
V letu 2019 so predvidena samo plačila zapadlih obveznosti iz leta 2018. V okviru tega investicijskega
vzdrževanja je bila izvedena poglobitev lokalne ceste (LC) proti ESOL, s čimer se je omogočil dostop
do proizvodne cone z vlačilci ter obnova 1,3 km LC proti Radencem, kjer je bila polovica širine ceste
zaradi posedanja cestišča neprevozna. Skupni stroški so znašali 458.664,19 EUR, po prijavi na poziv in
podpisu sofinancerske pogodbe smo v letu 2018 zagotovili sofinanciranje s povratnimi sredstvi (brez
obrestni kredit) po 23. členu ZFO-1 v višini 309.273 EUR.
13029003 Urejanje cestnega prometa
- UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH
V letu 2019 smo načrtovali postavitev treh postajnih nadstrešnic (predvidoma v Starem trgu ob Kolpi
– po ureditvi lastništva zemljišča, na Stražnjem Vrhu in Blatniku), do sedaj je uspela postavitev
nadstrešnice na Stražnjem Vrhu. V letu 2018 smo jih postavili oz. zamenjali v Marindolu in Desincu, v
naslednjih letih pa bodo postavljene tam, kjer bo krajevna skupnost zagotovila pripravljen plato za
postavitev.
- IZVEDBA ULIČNEGA OZNAČEVANJA
V letu 2019 so predvidena minimalna proračunska sredstva za vzdrževanje in morebitne dopolnitve
obstoječega uličnega sistema v mestu Črnomelj in KS Adlešiči. Za izvedbo projekta so predvidena
samo lastna proračunska sredstva.
- TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ELABORAT
Elaborati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) so predpogoj za pridobitev naloga za
izvedbo postavitve TOS-a. V letu 2019 so predvidena minimalna proračunska sredstva za morebitne
potrebne dopolnitve sistema turistične in druge obvestilne signalizacije po občini. Za izvedbo
projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.
- IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE
V sprejeti Celostni prometni strategiji – CPS občine Črnomelj je predvidena izdelava prometne študije
mesta Črnomelj do leta 2018. Glede na novo zgrajeno obvoznico in letos predvideno preusmeritev
regionalne ceste Metlika – Črnomelj – Vinica izven mestnega jedra ter drugačne trende v mobilnosti
(poudarek na trajnostni mobilnosti) je potrebna nova prometna študija, ki bo zamenjala izdelano iz
leta 1996/97, ki je utemeljila gradnjo obvoznice. Prometna študija se bo oddala po izdelanem
konceptu razvoja mesta Črnomelj.

- UREDITEV ODSEKA »ČRNE TOČKE« ČRMOŠNJICE – ČRNOMELJ 3
V CPS občine Črnomelj je predvidena tudi semaforizacija prehoda za pešce na območju podvoza pod
železnico na Ul. 21. oktobra. Načrt za to smo prejeli že od Direkcije RS za infrastrukturo, ki pa ga je
bilo potrebno predelati za lokalno cesto. Nekaj popravkov smo izvedli še za prijavo na razpis za
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti do leta 2020, po katerem imamo za ukrepe na območju
mesta na voljo do 108.532 EUR. Investicija je ocenjena na 244.671 EUR, po izvedenem javnem
naročilu gradnje pričakujemo strošek pod 200.000 EUR. Gradnja se bo izvajala do konca oktobra
2019. V okviru projekta se poleg semaforiziranega prehoda za pešce pri podvozu ceste pod železnico

uredi še pločnik pod njim z naizmeničnim prometom, sočasno bi izvedena tudi zamenjava in
dograditev infrastrukture pod podvozom. Sofinanciranje je največ v višini do 80 % upravičenih
stroškov, kar znese do 85.135 EUR.

- REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA ČRNOMELJ – KANIŽARICA
Preko JV regije se v obdobju obeta možnost sofinanciranja iz sredstev EU in RS za izgradnje
regionalnih kolesarskih povezav, ki pa morajo potekati iz naselja v naselje in morajo omogočati
dnevne migracije na delo ali po opravkih. V nabor teh projektov smo prijavili podaljšanje kolesarskih
povezav od konca obvoznice pri AH Renault Vrtin do centra Kanižarice in naprej do TRIS Kanižarica in
od POLYCOM d.o.o. do odcepa za LIVAR d.d. ob Ul. heroja Starihe. Izvedba dobrega 1,5 km
dvosmernih kolesarskih stez je po idejni zasnovi ocenjena na 766.552 EUR, od tega je po dogovoru za
razvoj regij predvideno sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada EU v višini 400.000 EUR in
proračuna RS v višini 100.000 EUR, predvidoma v letih 2020 - 2022. V letu 2019 so predvidena
sredstva za del projektiranja in obveščanje javnosti. Projektiranje je oddano konec septembra in bo
zaključeno v maju 2020.

- UREDITEV PLOČNIKOV IN KOLESARSKIH STEZ V ČRNOMLJU
Po javnem razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo
konec septembra 2017, imamo (ob upoštevanju predvidenega sofinanciranja ureditve »črne točke«)
na voljo še 23.397 EUR. V ta namen smo na drugi rok za prijavo do 6. marca 2018 pripravili projekt
dokončne ureditve šolske pešpoti od Ločke ceste in velikega mostu čez Dobličico proti OŠ Loka in SŠ
Črnomelj. Dela bi se izvedlo v času šolskih počitnic v letu 2019, če bomo lahko spomladi uredili
odkupe zemljišč. Projektna dokumentacija za stopnice od Ulice Na bregu do Ulice pri mostu je že
izdelana, ni pa je bilo mogoče zajeti v sofinanciranje, ker ni zagotovljen dostop za invalide in vozičke.
Skupaj je investicija ocenjena na 56.160 EUR. Zaradi potrebne predhodne rekonstrukcije dotrajane
mešane kanalizacije od Kidričeve ulice po pešpoti do Grajske ceste in mostu čez Dobličico smo
zaprosili za prenos sofinancerskih sredstev in izvedbe v julij in avgust 2020.
13029004 Cestna razsvetljava
- POSODOBITEV JR V OBČINI
V oktobru 2016 je bila podpisana koncesijska pogodba za posodobitev, upravljanje in vzdrževanje
javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v celotni občini. Koncesionar je že izvedel
zamenjavo vseh neustreznih svetilk, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja. Iz dela prihrankov za električno energijo javne razsvetljave se bo v naslednjih
dvanajstih letih poplačal vložek koncesionarja v posodobitev, del prihrankov pa ostane občini. Po
prihrankih v letu 2018 je potrebno v letu 2019 zagotoviti 63.390 EUR za poplačilo vložka
koncesionarja.
- UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI
V naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih razsvetljav v V
naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih razsvetljav v
stanovanjskih ulicah in drugih naseljih v občini. Kjer so javne razsvetljave (JR) del celovite obnove
ceste, so zajete v teh projektih (npr. na Grajski ulici in v OPPN Drage II.), kot samostojni projekti pa jih
predvidevamo v naseljih in ulicah, kjer bo dogovorjeno sofinanciranje stanovalcev. Dogovarjamo se
za manjše odseke JR za del naselja Griblje, Tribuče in Butoraj, v mestu še za Železničarsko c.,

Nazorjevo in Tomšičevo ul. za kar je potrebna projektna dokumentacija, za JR v Ulici na Pristavah pa
je že izdelana. Potrebna je tudi celovita obnova JR v Bojancih, za kar je izdelan načrt in urejene
služnosti, ocenjena vrednost projekta je okoli 150.000 EUR, 1. etapa se bi lahko pričela izvajati še
letos, izvedena pa je že JR v Ulici Mirina Jarca in na gradu, na BUS postajališču v Selih pri Otovcu in v
Gribljah ter za parkirišče pri Belsadu. V letu 2018 je bila ob sofinanciranju stanovalcev in KS izvedena
JR v Tribučah, v okviru zamenjave vodovodov in kanalizacij pa še JR v Trdinovi ulici in Vojni vasi.
Vrstni red oziroma realizacija investicij je odvisna od pridobljenih služnosti oziroma ureditve
lastništva in od pripravljenosti sofinanciranja krajanov na posameznem območju.
1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
- GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
Občina se je uspešno prijavila na evropski poziv za pridobitev vrednostnega bona za stroške nakupa
in namestitve opreme za javno dostopna Wi-Fi omrežja in sicer v vrednosti 15.000 EUR. Pred izvedbo
investicije je potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo (DIIP) in projektno dokumentacijo za
izvedbo postopka izbire izvajalca.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
- VPLAČILA ZA INOVATIVNE NAMENE
Občina Črnomelj bo v letu 2019 nadaljevala sodelovanje pri projektu »Sofinanciranje inovativnih
podjetniških predlogov«, ki ga vsako leto razpisuje Razvojni center Novo mesto d.o.o. Finančna
sredstva za inovativne namene so vsako leto zagotovljena v skladu s finančnimi možnostmi proračuna
Občine Črnomelj in sodijo pod državno pomoč. Za izvedbo projekta so predvidena lastna
proračunska sredstva.
- POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA
Navedena podpora sodi pod državno pomoč, ki jo Občina iz sredstev proračuna dodeljuje
posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 23/15) in na osnovi odobrene priglasitve državne pomoči s strani Ministrstva za
finance. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil, subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj.
-

EKONOMSKO-POSLOVNA INFRASTRUKTURA V PC TRIS KANIŽARICA 2. DEL (cesta B1, G3 in G)

Ker obstoječa infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast
podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila v južnem delu cone zgraditi
ekonomsko poslovno infrastrukturo. Predmet operacije je dokončanje ceste B1 v dolžini 195 m,
vzpostavitev ceste G3 v dolžini 100 m ter dokončanje ceste G v dolžini 180 m. Sočasno se uredi tudi
meteorna kanalizacija (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in izvedba manjkajoče GJI – vodovod,
fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le

priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov –peskolovov.
Iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je Občina prejela Odločitev o podpori
projekta. Za izvedbo projekta so tako zagotovljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
nacionalni prispevek iz državnega proračuna in lastna proračunska sredstva Občine Črnomelj.
- OBNOVA INFRASTRUKTURE V POSLOVNIH CONAH
Za prenovo infrastrukture v poslovnih conah poskušamo pridobiti predvsem sredstva sofinanciranja iz
skladov Evropske unije. Določeni stroški prenov niso priznani , ali pa potrebe prenove ne ustrezajo
pogojem razpisa. Za posamezne manjše ureditev infrastrukture v poslovnih conah so zaradi
navedenega v predvidena lastna proračunska sredstva.
- OBNOVA INFRASTRUKTURE V PC TRIS KANIŽAICA – 1.DEL
V PC TRIS Kanižarica je potrebno urediti še pločnik do državne ceste, urediti dovozno pot in urediti
kamnito zložbo zaradi drsenja brežine.
- ENERGETSKA SANACIJA STAVBE »STARA LEKARNA«
V letu 2019 se izvede poplačilo za izvedbo projektne dokumentacije.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE
Iz dela sredstev omrežnin oz. najemnin za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki
predvidevamo v letih 2017 - 2020 stroške za prehod na drugačen sistem zbiranja odpadkov »od vrat
do vrat« ter ureditve EKO otokov. Pogodba za prvi del ureditve EKO otokov je bila z JP Komunala
Črnomelj podpisana že v leto 2017. V letu 2029 je podpisana nova pogodba za ureditev EKO otokov, v
mestu tudi s podzemnimi kontejnerji kot npr. pri pokopališču v Vojni vasi.
CeROD – MBO Dolenjske in Bele krajine
Vsako leto so posebej predvidena sredstva za obnovitvene in razširitvene investicije v CeROD iz
najemnin za infrastrukturo.
V letu 2017 se je zaključilo sofinanciranje 2. etape CeROD, ki je poleg že zgrajene čistilne naprave v
letu 2012, zajemalo predvsem mehansko biološko obdelavo odpadkov – MBO pred odlaganjem
preostanka odpadkov, kot to zahteva zakonodaja od 1. 1. 2016 naprej. Projekt, ki naj bi bil
sofinanciran do leta 2015 iz sredstev kohezijskega sklada EU in RS, je propadel. Možno je, da bo v
naslednjih letih potrebno zagotavljati še odškodnine za propadel posel, saj je bila pogodba za
projektiranje in gradnjo že podpisana.
V projektu CeROD – MBO je zajeto predvideno investiranje v manjši objekt MBO samo za Dolenjsko
in Bel krajino. V ta projekt niso vključene posavske občine in občina Šentjernej. Podpisan je dogovor o
sodelovanju med 10. občinami pri izgradnji MBO, predvideni stroški so 4.673.600 EUR, od tega na
našo občino odpade 16,097 % kar znese 751.825 EUR. Ker naročilo še ni oddano so v letu 2019
predvidena minimalna sredstva.
- CEROD – UREDITEV PLOŠČADI
Iz sredstev najemnine za infrastrukturo na CEROD Leskovec pri Novem mestu je predvidena
dograditev ploščadi za pretovor odpadkov, kar je del 1. faze investicije v CEROD in to ureditev
sofinancira 15 občin družbenic. Na občino Črnomelj odpade po deležu 3,98 % znesek 32.891 EUR. Ker
je strošek povezan z investicijo v MBO so tudi ta sredstva za leto 2019 predvidena v minimalnem
znesku.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ POREČJA KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ

Projekt upošteva možnost sofinanciranja dograditve kanalizacij v mestu Črnomelj, ki ima nad 2.000
prebivalcev oz. populacijskih enot (PE). Za dokončanje kanalizacije v aglomeraciji 5838 Črnomelj smo
preko regije JV Slovenija za kohezijska sredstva EU in proračunska sredstva RS pripravili projekt
dograditve kanalizacij v mestu. Projekt, ki je po izdelanih idejnih zasnovah ocenjen na dobre 3 MIO
EUR in se bo izvajal do leta 2022. Predvideva vsaj 98 % pokritost mesta s kanalizacijo, kar je pogoj
sofinanciranja, ki je predvideno v višini do 1.863.730 EUR. V letu 2019 je izdelana investicijska
dokumentacija (študija izvedljivosti, predinvesticijska zasnova, investicijski program), izdeluje se
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj in ureja še nekaj od 70 služnostnih
pogodb. Novembra je predvidena oddaja popolne vloge za sofinanciranje, neformalno vlogo smo že
poslali v pregled na MOP. Še letos bomo oddali izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, v letu
2020 pa naj bi se gradnja pričela, ko bomo prejeli potrditev sofinanciranja.
- REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije kanalizacijskih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev
omrežnin za odvodnjavanje in čiščenje, izvajale v naslednjih letih, predvsem na območju mesta, kjer
je kanalizacijsko omrežje najstarejše in že dotrajano. Še letos predvidevamo obnovo dela kanalizacije
v PC TRIS Kanižarica in na delu Zadružne ceste, na Vojinski cesti pa je že izvedena. Pri obnovi bomo
upoštevali prioriteto JP Komunala d.o.o., kot vzdrževalca kanalizacije in poznavalca okvar kakor tudi
naše planirane investicije.
- KANALIZACIJA KANIŽARICA
V Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje je potrebno še dograditi kanalizacijo, za kar bi treba
dodatno sprojektirati manjkajoče kanale v dolžini 1,2 km + črpališče in izvesti investicijo v vrednosti
okoli 400.000 EUR. Za projektiranje je potrebno zagotoviti okoli 19.000 EUR. Zaradi pomanjkanja
sredstev in obvez po dograditvi kanalizacije mesta smo investicijo uvrstili po letu 2019.
- KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE
Iz celovitega regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih
virov Bele krajine«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, so bili izločeni kanalizacijski sistemi
na vodovarstvenih območjih, kjer je obremenitev pod 2.000 PE.
Izdelana je bila idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del
Blatnika s čistilno napravo ob Dobličici pod Dobličami. V pri fazi smo oddali izdelavo projektne
dokumentacije in gradnjo kanalizacije in ČN za Dobliče in Grič pri Dobličah, ki se (delno) nahajata v
prvem vodovarstvenem območju vodnega vira Dobličica, kjer ni priporočljivo izpuščati tudi
prečiščenih voda v podtalje. V letu 2019 so predvidena vsa sredstva za prvi del izdelave te projektne
dokumentacije (drugi del se prenese v leto 2020), iz drugih postavk proračuna pa se še za preostali
del ureja služnosti za kanalizacije in odkupe zemljišč za samo ČN in pot za njo. V letu 2019 smo dodali
sredstva za začetek priprave projektne dokumentacije za širše območje vodnega vira (naselje Jerneja
vas in del Blatnika) ter habitat črnega močerila (Jelševnik). V letu 2019 še ni predvidena izgradnja te
kanalizacije, kjer je potrebno zgraditi 4 km kanalizacij, črpališče in ČN za 2 x 300 PE, kasneje pa
skladno z možnostmi še dograditi kanalizacije za Jernejo vas, del Blatnika in morda tudi Jelševnik.
- KANALIZACIJA VINICA – NASELJE DRENOVEC (VKLJUČNO Z ROMSKIM NASELJEM)
Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še kanalizacije v Drenovcu
(vključno z romskim naseljem), Ogulinu in Sečjem Selu ter delu same Vinice (od centra proti GD). S
tem bi se sistem zaključil in zgrajena ČN polno obremenila.

Izvaja se fekalna kanalizacija od Vinice do romskega naselja Drenovec, za kar je bila projektna
dokumentacija izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker razpisa za opremljanje romskih
naselij leto ni bilo, smo uspešno prijavili to investicijo za sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 iz
nepovratnih sredstev proračuna RS, pričakujemo pogodbo za 400.000 EUR sofinanciranja.
Ostale manjkajoče kanalizacije (Sečje selo, Ogulin, del Vinice) so predvidene za izgradnjo po letu 2019
kot projekt Kanalizacija Vinica – 2. del.
- KANALIZACIJA LOKVE
Po novi uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode mora Vlada RS
sprejeti še nov operativni program, po katerem se bodo obveznosti po izgradnji javnih kanalizacij in
ČN zmanjšale in roki podaljšali v leto 2021 oz. 2023 (za 6 let). Projektiranje bomo oddali po letu 2019,
ko bo nov operativni program sprejet in znane obveze občine po izgradnji javnih kanalizacij in ČN.
Sicer je projektna naloga za projektiranje izdelana, predvideva se gradnja čez 4 km kanalizacij in ČN za
do 500 PE.
- METEORNA KANALIZACIJA KVASICA
Zaradi velikega problema meteornih voda na Kvasici – spodnji del je izdelana projektna
dokumentacija za meteorno kanalizacijo, ki bo rešila poplavljanje cestišč in privatnih površin, hkrati
pa služila tudi odvodu prečiščenih odplak iz hišnih malih komunalnih ČN do Selskega potoka. Na
projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, urejene so služnosti. Pred pričetkom del pričakujemo, da
bo Vlada RS sprejela operativni program za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in pri
tem določila način izvajanja te javne službe tudi za naselja Kvasica. Izvedba je predvidena po letu
2019.
- KANALIZACIJA VINICA – 2. DEL
Kot smo navedli pri kanalizaciji Drenovec, so ostale manjkajoče kanalizacije na sistemu Vinica (Sečje
selo, Ogulin, del Vinice) predvidene za izgradnjo po letu 2019. Izvedbo je težko napovedati, ker ni
zagotovljenega vira za sofinanciranje, kot je bil v prejšnjih letih npr. Evropski sklad za regionalni razvoj
- ESRR.
15029003 Izboljšanje stanja okolja
- PROJEKT: ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA
Na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) v letu 2016 je uspešno kandidirala tudi
skupina partnerjev: Zupančič Črnomelj d.o.o. (vodilni partner), Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bela
krajina, Zavod RS za varstvo narave, Razvojno informacijski center Bela krajina in Občina Črnomelj s
projektom PREDSTAVITEV IN VARSTVO ČLOVEŠKE RIBICE, NA PRIMERU ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE V BELI
KRAJINI (akronim projekta: ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA). Cilj projekta je seznanitev javnosti s fenomenom
človeške ribice, s poudarkom na črni podvrsti iz Bele krajine, ter zmanjšanje njene lokalne
ogroženost. Projekt se je začel izvajati po prejemu odločbe MKGP – AKTRP izdane 29.3.2018. Celotna
vrednost projekta je 118.380,46 EUR, v NRP pa je predstavljen del projekta, ki ga bo izvedla občina.
Predvideno je sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji
projekta. Vodilni partner Zupančič Črnomelj d.o.o. bo izvedel izgradnjo turistične infrastrukture na
domačiji Zupančič - ureditev dostopne pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati
črno človeško ribico v naravi ter ureditev sodobne predstavitve v obnovljenem delu objekta po
posameznih sklopih (zapisi v kamninah, plitvi kras, podzemna voda, jamske habitat, človeška ribica,
okoljski problemi, ekološka postaja). Projektni partner Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s
projektnim partnerjem Društvo Proteus zagotavlja strokovne vsebine predstavitev. V sodelovanju
bosta partnerja izdelala tudi program izvajanja naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol
in izvedeli izobraževanje in osveščanje javnosti o občutljivosti človeške ribice in kraške podtalnice ter
šolanje vodnikov za izvajanje predstavitve. RIC Bela krajina zagotavlja promocijo izvajanje projekta in

nastajajočega novega turističnega produkta. Občina je prevzela pripravo in izvedbo monitoringa
vpliva obiska na črno človeško ribico ter prikaz izdelave skulpture črne človeške ribice.

- VZPOSTAVITEV IN INTERPRETACIJA UČNE POTI NERAJSKI LUGI
Občina Črnomelj je k projektu pristopila kot partner na osnovi pobude RIC Bela krajina kot
upravljavcem KP Lahinja. Namen projekta je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo
obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v
vstopni točki KP Lahinja. Obiskovalcem bo zagotovljen lažji dostop do Nerajskih lugov. Vodilni
partner projekta je RIC Bela krajina, projektni partnerji pa: Občina Črnomelj in Folklorna skupina
Dragatuš. S projektom smo se marca 2018 prijavili za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020, na problemskem območju (Občina Črnomelj, Metlika, Semič),
ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Projekt
se je začel izvajati po prejemu Odločba MKGP – AKTRP izdane 22.12.2018. Celotna vrednost projekta
je 133.906,63 EUR, v NRP pa je predstavljen del projekta, ki ga bo izvedla občina. Predvideno je
sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta. Občina
Črnomelj bo kot projektni parter prevzela izgradnjo lesenega podesta in opazovalnice za ptice ter
nakup opreme za ureditev info centra v Velikem Nerajcu ter popis in kartiranje rastlinskih vrst in
habitatnih tipov in živalskih vrst in njihovih habitatov. RIC Bela krajina kot vodilni partner bo
predhodno zagotovil čiščenje zaraščenega terena in oblikoval turistične produkte ter zagotavljal
promocijo projekta in turističnih produktov. Zagotavljal bo tudi pravočasno pripravo in oddajo
zahtevkov za pridobitev odobrenih sredstev. Projektni partner Folklorna skupina Dragatuš bo izdelal
scenarij za izvedbo igre kot del turističnega produkta in zagotovil izdelavo kostumov za namene
predstavitev življenja prebivalcev in njihovih običajev ter navad.

- PROJEKT »LIFE W-PARTNER«
Občina Črnomelj je v letu 2017 in 2018 pristopila k pripravi in žal že dvakrat k neuspešni prijavi
projekta na razpis kot partner v projektu skupaj z vodilnim partnerjem Občino Kočevje in še z
naslednjimi projektnimi partnerji: Farma IHA_KPM d.o.o. iz Kočevja, Geološkim zavodom Slovenije,
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kmetijski inštitut
Slovenije, Občina Krško, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Univerza v Ljubljani –
Biotehniška fakulteta. Projektni partnerji se strinjajo, da ponovno pristopimo k prijavi, saj je bila vloga
sicer dobro ocenjena, ni pa prišla v ožji izbor za sofinanciranje. Splošni cilj projekta je povečanje
ozaveščanja in izobraževanja različnih ciljnih skupin o pomenu varovanja podzemnih voda in sicer s
pomočjo računalniških aplikacij, oblikovanih spletnih strani, medijskih objav, terenskih ogledov in
praktičnih prikazov, delavnic. Specifični cilj projekta je vzpostaviti aktivno partnerstvo za vodo z vsemi
deležniki v prostoru, ki imajo vpliv na podzemno vodo. Projekt je bil prijavljen na razpis LIFE, na
podprogram LIFE Okolje in Učinkovita raba virov – prednostno področje okoljsko upravljanje in
informiranje. Stopnja sofinanciranja projekta je 90% upravičenih stroškov. Specifični kazalniki za
Občino Črnomelj so: nadgradnja osnov za interpretacijo na lokaciji v Jelševniku, demonstracijski
prikazi spremljanja stanja voda, izdelava računalniške aplikacije za prikaz značilnosti in trenutnega
stanja kraških izvirov, izdelava interpretacijskega vodnika po vodnih virih na območju občine s
poudarkom na območju Jelševnika, priprava poligona za izvajanje demonstracijskih meritev in nakup
določenih merilnih naprav za spremljanje stanja podzemnih voda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
- IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI
Planirana so sredstva za izdelavo OPPN-jev ter stroški izdelave strokovnih podlag in drugih
prostorskih ureditev.
- STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI
Predvideno je dokončanje projekta celovitega urejanja Krajevne skupnosti Petrova vas, za mesto
Črnomelj se pripravi koncept programskih vsebin ter prometna zasnova mesta, za potrebe
prostorskega načrta se izdelajo strokovne podlage za pripravo ureditvenih območij naselij.
- REKONSTRUKCIJA ULICE MIRANA JARCA
Predvideno je dokončanje rekonstrukcije Ulice Mirana Jarca (in del Ul. Lojzeta Fabjana) v Črnomlju, ki
je začeto v letu 2018 z odstranitvijo zgornjega ustroja cest, arheološkimi raziskavami in zamenjavo
infrastrukture v delu Ul. Lojzeta Fabjana. Dela so se prenesla v leto 2019 zaradi novih odkritij ob
arheoloških raziskavah in zaradi nesprejemljivih ponudb po prvem in ponovljenem javnem razpisu za
izvedbo gradbenih del. Iz tega razloga smo lahko izkoristili samo 43.638 EUR povratnih (brezobrestni
kredit) sredstev po 21. členu ZFO-1 iz proračuna RS. Dela v ulici so v zaključevanju, izvedeno je
tlakovanje muld in pločnikov ter asfaltiranje ceste. Del obveznosti za izvedena dela bo potrebno
poravnati v naslednjem letu.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
- VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA
V regionalni projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele
krajine ni bilo mogoče vključiti lokalnega vodovoda za območje Sinji Vrh, saj se s kohezijskimi sredstvi
lahko sofinancira samo večje, skupne projekte. Zato v posebni postavki predvidevamo projektiranje
in izvedbo vodovoda za naselja Špeharji, Hrib in Selce pri Špeharjih tako, da se iz Gorice podaljša
lokalni vodovod območja Sinji Vrh do navedenih naselij. Začetek projektiranja je predviden v letu
2019, za tem pa urejanje služnosti in pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba.
- SEKUNDARNI VODOVODI – 2. DEL
Za dokončanje oskrbe s pitno vodo, predvsem na Višinskem vodovodu Doblička gora – Rodine, smo
predvideli sredstva za gradnje v letih 2018 do 2021. V letu 2018 je bilo zgrajeno 540 m vodovoda v
Stražnjem Vrhu (kraj 14), Za leto 2019 smo predvideli 285.000 EUR za izgradnjo vodovodov, kar bi
lahko zadoščalo za do 2 km vodovodov. Ker smo pravočasno uspeli pridobiti samo gradbeno
dovoljenje za vodovod Pobrežje (1 km), se z rebalansom proračuna stroški na tej postavki znižajo.
Izdelana je projektna dokumentacija in ureja se služnosti za višinski vodovod Rodine (odsek 2, 3 in 4).
Gradbeno dovoljenje za vodovod Črešnjevec v dolžini skoraj 1,6 km je pridobljeno, ocenjena vrednost
je čez 200.000 EUR, št. stalno prijavljenih prebivalcev je samo 3. Tu je največji problem bistveno
premajhna poraba in posledično prepočasen pretok vode v vodovodu, kar bo povzročilo neustreznost
vode.
Letos je bilo po investicijskem programu predvideno sofinanciranje v višini 209.000 EUR iz proračuna
RS po 23. členu ZFO-1, podpisana je pogodba za 160.287 EUR preostalih nepovratnih sofinancerskih
sredstev, ki jih imamo letos na razpolago. V naslednjih dveh letih smo predvideli gradnje okoli 1,5-2
km vodovoda letno, odvisno od uspešnosti pridobivanja pravice graditi (služnosti, odkupi) in
gradbenih dovoljenj.

- REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA
Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije vodovodnih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev
omrežnin za infrastrukturo za oskrbo s pitno, izvajale v naslednjih letih. Letos je že izvedena obnova
vodovoda na regionalni cesti v Ulici Lojzeta Fabjana, ob Domu obrtnikov ob Ulici padlih borcev, v
Gorenjcih in za del območja PC TRIS Kanižarica, kjer je bil prej IGM. Dokončan je vodovod v Zapudju.
Izvaja se obnova vodovoda pod podvozom pod železnico na Ul. 21. oktobra in med Podlogom in
Dragatušom. Letos je predvidena še obnova vodovodov za Dolnjo Pako in v delu Grajske ceste. Pri
obnovi bomo upoštevali prioriteto JP Komunala d.o.o., ki kot vzdrževalec vodovodnega sistema
najbolje pozna okvare in izgube, upoštevane pa bodo tudi naše investicije.
- VODOVODI V OBČINI ČRNOMELJ
V tej postavki je predvideno plačilo nujnih storitev projektiranja ali npr. arheoloških storitev ob
projektiranju vodovoda za zgornji del PC Otovec.
- NAKUP OPREME ZA NOVOLETNO RAZSVETLJAVO
JP Komunala Črnomelj vsako leto izvaja novoletno in tudi praznično (ob drugih priložnostih) okrasitev
mesta. Da bi se okraševanje izvajalo s celovitim pristopom in enotno je bil v letu 2012 izdelan
izvedbeni projekt novoletne oz. praznične okrasitve mesta Črnomelj. Projekt predvideva fazni pristop
pri urejanju mesta, hkrati pa tudi postopni nakup potrebne opreme. Namen je z malimi koraki
(nakupi opreme) doseči kvalitetno ambientalno novoletno in praznično osvetlitev mesta.
- UREDITEV JAVNIH SANITARIJ
Za potrebe javnih sanitarij v mestnem središču Črnomlja se nameni sredstva za nakup objekta na
ustrezni lokaciji v mestnem jedru ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javnih sanitarij.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
19029001 Dejavnost zdravstvenih domov
- CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Ministrstvo za zdravje ima v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025
»Skupaj za družbo zdravja«, med drugim navedeno, da bodo širili referenčne ambulante in uvajali
nove preventivne pristope v vseh ambulantah na primarni ravni in v lekarnah in tako zagotovili enako
dostopnost do preventivnih programov za vse, s posebnim poudarkom na dostopnosti programov za
ranljive skupine. Zato bo izvajanje preventivnih aktivnosti, ki bodo prispevale k ozaveščanju lokalnega
prebivalstva o pomembnosti skrbi za lastno zdravje, v zdravstvenem domu nadgrajeno in razširjeno.
Predvidena je dograditev prizidka k ZD Črnomelj – Center za krepitev zdravja (CKZ), in sicer v dveh
etažah, oblikovanega po vzoru obstoječega objekta. Izgradnja CKZ se izvaja kot podpora vsebinskemu
delu projekta "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – Krepitev zdravja za vse", katerega izvaja Zdravstveni
dom Črnomelj. Z izvedbo investicije se bodo pridobili novi prostori za potrebe CKZ ter
servisno/splošni prostori. V etaži kjer je predviden CKZ se zgradi predavalnico, delovne prostore za
zaposlene in pripadajoče sanitarije. V kletnih prostorih se zgradi nova pralnica, likalnica, garderobne
prostore in prostore za tehnične službe. V spodnjem delu zdravstvenega doma se uredi tudi

parkirišče. Javno naročilo za izbor izvajalca je v teku. Investicija naj bi bila zaključena v drugi polovici
leta 2020. Prejeta so tudi sredstva s strani Evropske unije in sicer v višini 200.000,00 EUR, investicijo
pa bosta poleg Občine Črnomelj sofinancirali še Občina Semič in Zdravstveni dom Črnomelj.
- LABORATORIJ, URGENCA ZD ČRNOMELJ
V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center. Po zagotovilih Zdravstvenega doma Črnomelj
je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar
povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira
vhod v ZD, .... Zato je v srednjeročnem obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani
poleg garaž. S tem bi zagotovili povsem ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše
izvoze (vsi avtomobili poleg prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco
se naj bi uredil laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje.
Investicija se načrtuje v letih 2021 in 2022. Planiramo, da bo investicija sofinancirana s strani Občine
Semič in Črnomelj.
- NABAVA REANIMOBILA ZA ZD ČRNOMELJ
Zdravstveni dom Črnomelj mora zaradi zagotavljanja nujne medicinske pomoči razpolagati z
ustreznimi reševalnimi vozili. Za že nabavljeno vozilo se je v letu 2019, s strani Občine Črnomelj,
izvedlo še poplačilo preostalega sofinancerskega deleža.
- NABAVA REŠEVALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZD ČRNOMELJ
Ministrstvo za zdravje je v prvi polovici letošnjega leta objavilo razpis za sofinanciranje nabave
reševalnih vozil – tipa B, in sicer za zdravstvene domove, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč. Na
podlagi prijave na zadevni javni razpis imamo s strani ministrstva odobrena sredstva v višini
55.084,00 EUR. Investicijo bosta poleg Občine Črnomelj in ministrstva sofinancirali še Občina Semič in
Zdravstveni dom Črnomelj. Reševalno vozilo bo dobavljeno v letošnjem letu.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
- UREDITVE V MESTNEM JEDRU – INTERREG SLO - HR - PROJEKT
kulTura
V letu 2018 je bila Občina Črnomelj s partnerji uspešna pri prijavi
na razpis čezmejnega sodelovanja – Interreg Slovenija-Hrvaška;
Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; 2.1 Aktivno ohranjanje
dediščine preko trajnostnega turizma. Projekt se izvaja s partnerji iz Slovenije (RIC Bela krajina in
Univerza v Ljubljani) in Hrvaške (Grad Jastrebarsko, ki je vodilni partner, TZG Jastrebarsko in Fakulteta
Libertas iz Zagreba). Rok za zaključek projekta je konec leta 2020, aktivnosti na investicijah Občine
Črnomelj se načeloma zaključijo do konca leta 2019. Vrednost projekta (iz prijave) je 1.316.243,02
EUR, delež za Občino Črnomelj znaša 472.050,50 EUR. Način financiranja je predviden v deležu 85% s
strani evropskih sredstev in 15% lastnega deleža, izplačilo sredstev je s polletnim zamikom ali več od
plačila obveznosti izvajalcem. Projekt kulTura v delu Občine Črnomelj daje poudarek na ohranjanju
kulturne dediščine in mestnega jedra ter iskanju rešitev za povečanje turistične prepoznavnosti in
obiska jedra Črnomlja. »kulTura« bo enostavna, drugačna, počasna. Bo ‘cool’ tura po skriti kulturni
dediščini partnerskih mest Črnomlja in Jastrebarskega, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po
meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. V Črnomlju bo kar se tiče investicijskih
vsebin obnovljena Ulica Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter plato med cerkvijo in banko, urejena bo
tudi mestna zakladnica, kot zbir žlahtnih vsebin ponudbe mesta, predstavljen na sodoben način.
Zaradi višjih ponudbenih cen gradbenih del in zahtevne arheologije (območje grobišča) ter dodatnih
oz. nepredvidenih del, ki se izkažejo ob izvedbi del bo lastni delež pri sami investiciji za Občino

Črnomelj višji od prijavljene vrednosti. Ta presežek vrednosti investicijskih del zagotavlja Občina
sama.
- OBNOVA KULTURNEGA DOMA V DRAGATUŠU
Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je Občina Črnomelj v letu 2018
pristopila k pridobivanju projektne dokumentacija za objekt Kulturni dom Dragatuš, Dragatuš 19 in
dela stavbe Dragatuš 19A, ki je v lasti Občine Črnomelj. Izdelava projektne dokumentacije po fazah se
je pričela v letu 2018, ko sta bili izdelani dve variantni rešitvi, in bo zaključena v letu 2020.
Izvedba obnove KD Dragatuš je predvidena po fazah, in sicer v letih 2020 – 2022.
- OBNOVA ŠOLE NA PRELOKI – 1.FAZA
Občina Črnomelj je za obnovo objekta kulturnega spomenika lokalnega pomena »Šola Preloka«
pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje in za 1. fazo obnove objekta v januarju 2019 ponovno
podala vlogo na javni razpis Ministrstva za kulturo - Javni razpis za izbor kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne dediščine – spomeniško varstveni projektni razpis JPR2-SVP-2019-20.
Občina je bila pri oddaji vloge sicer uspešna, vendar je sofinanciranje projekta za občino zelo
neugodno. Ministrstvo ne priznava določenih stroškov kot upravičenih in jih obravnava kot
neupravičene v celoti ali pa v večjem delu (zamenjava lesenih plošč z armirano betonskimi, statična
ojačitev nosilnih zidov z jeklenimi vezmi in injektiranjem, zamenjava dotrajanih in posameznih
konstrukcijskih elementov, inštalacije, suhomontažna dela, nadzor, projektna dokumentacija,
arheologija). Le te pa je zaradi celovitosti 1. faze projekta, ki v vključuje še: popravilo in zamenjavo
notranjega stavbnega pohištva, odstranitev lahkih nosilnih sten, prenovo fasade, obnovo stopnišč,
sanacijo ostrešja in strešne kritine, zamenjavo tlakov, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva,
vzdrževanje nosilnih konstrukcij, vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih elementov, manjše
inštalacijske preboje in kar Ministrstvo priznava kot upravičene stroške, nujno potrebno izvesti.
Glede na navedeno bi občina morala od celotne vrednosti 1. faze projekta, ki znaša 517.142,75 EUR z
DDV (vključno s projektno dokumentacijo, predhodnimi arheološkimi raziskavami in
nadzorom) zagotoviti lastna sredstva v višini 403.977,55 EUR. Torej bi bil delež sofinanciranja
projekta glede na celotno vrednost projekta samo 21,88 % (vključno ob upoštevanju DDV in drugih
neupravičenih stroškov). Ocenjujemo, da se k podpisu pogodbe za sofinanciranje 1. faze obnove šole
na Preloki ne pristopi predvsem zaradi neugodnega deleža sofinanciranja, saj sredstva, ki jih bi morali
zagotavljati kot lastna proračunska sredstva zaradi drugih prioritet ne moremo zagotoviti. V
naslednjih letih se preveri možnosti prijave projekta na druge morebitne razpise, kjer bo razmerje
sofinanciranja ugodnejše.
- OBNOVA IZVOZNEGA STOLPA V TRIS KANIŽARICA
Sredstva za obnovo rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica so bila planirana v letu 2018, prav
tako je bilo izvedeno javno naročilo, žal pa so bile vse prejete ponudbe nedopustne, ker so presegale
naročnikova zagotovljena sredstva.
Občina Črnomelj planira izvesti obnovo v naslednjih dveh letih.
- UREDITEV PLATOJA IN OKOLICE KD ČRNOMELJ
Glede na to, da še ni dogovora z lastnikom kulturnega doma, Ministrstvom za kulturo, glede ureditve
platoja, so predvidena v letu 2019 minimalna sredstva za morebitne začetne aktivnosti (v kolikor bo
dogovor dosežen).
- UREDITEV VEČNAMENSKIH POVRŠIH OB HIŠI OTONA ŽUPANČINA NA VINICI
Občina Črnomelj namerava na osnovi pobude Krajevne skupnosti Vinica pristopiti še z drugim
partnerji k navedenemu projektu in s projektom kandidirati na enega izmed predvidenih javnih
pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Dolenjska in Bela krajina. Za pristop k temu projektu v prvi fazi potrebujemo idejno zasnovo ureditve
za namene priprave potrebne investicijske dokumentacije. Predvidena so lastna namenska sredstva,

ki pa se ob oddaji vloge štejejo za upravičen strošek za sofinanciranje predvidoma iz programa
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
- RESTAVRATORSKA DELA – GRAD ČRNOMELJ
V pritličju gradu so v prostorih na južnem delu najdene stenske in stropne poslikave. Občina je oddala
prijavo na razpis Ministrstva za kulturo, pričakuje se 29% sofinancerskih sredstev za restavratorska
dela, ki naj bi bila dokončana v dveh letih.
- OBNOVA LISIČEVE KAŠČE
Občina Črnomelj je lastnik kulturnega spomenika lokalnega pomena. Stavba je edinstven primer
kmečke stavbe, ki je shramba, kašča in sušilnica (v obliki dere) vse v enem ter ima ohranjen apneni
tlak, jenšterle. Streha stavbe je že popolnoma dotrajana in je pokrita s folijo, obnove je potreben
celoten objekt.
- NAČRTI IN PD – GRAD ČRNOMELJ
Za potrebe obnove pritličja gradu Črnomelj se pripravlja projektna dokumentacija za prenovo,
potrebna je tudi izdelava konservatorskega načrta.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO
Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani Knjižnice Črnomelj.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE ČRNOMELJ
Načrtujemo da bomo do konca letošnjega leta prenovili razsvetljavo v celotni stavbi, ki je v
upravljanju Knjižnice Črnomelj.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA KNJIŽNICE ČRNOMELJ IN STAVBE
BIVŠEGA DD
Občina namerava še v letošnjem letu pričeti s pridobivanjem projektne dokumentacije za sanacijo
sanitarnih prostorov v vseh treh nadstropjih bivše stavbe dijaškega doma in prostorov bivše kuhinje.
.
-

19039005 Drugi programi v kulturi
- NAKUP DELA STAVBE V KS DRAGATUŠ
Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je predviden nakup dela stavbe
na naslovu Dragatuš 19A in pripadajočega zemljišča ob stavbi, ki je v solastnini KZ Krka. Z nakupom
solastniškega dela v stavbi Dragatuš 19A, bi bila Občina edini lastnik stavb na Dragatuš 19 in
Dragatuš 19A. Društva bi pridobila dodatne prostore, katere nujno potrebujejo; stavba bi se celovito
obnovila, bila bi tudi možna prijava na razpis za energetsko sanacijo javnih stavb.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 Programi za mladino
- UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ
V letu 2019 načrtujemo ureditev in nakup opreme za otroška igrišča.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
- GRADNJA VRTCA ČRNOMELJ - 2. FAZA

Občina Črnomelj je v letu 2019 pričela s postopki za izbor izvajalca za pridobitev dokumentacije in
gradnjo novega deset oddelčnega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori. Načrtujemo, da bomo v letu
2020 pričeli z gradnjo in jo zaključili v letu 2021.
- NABAVA OPREME ZA VRTCE
Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani vrtcev.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
Iz postavke investicijskega vzdrževanja vrtcev bodo opravljena najnujnejša vzdrževalna dela.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
- NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA
Za gradnjo OŠ Loka Črnomelj je bilo februarja 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po neurju s točo
je bilo s strani tedanjega predsednika vlade obljubljeno, da bo država zagotovila pomoč pri šolskih
objektih. Vlada RS je sprejela sklep glede sodelovanja pri sanaciji škode povzročeni pri neurju na
območju Občine Črnomelj 8. 6. 2018.
Po večkratnih usklajevanjih dokumentacije za gradnjo OŠ Loka Črnomelj s pristojnimi iz Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport je bila v začetku februarja 2019 na UE Črnomelj oddana zahteva za
izdajo spremembe gradbenega dovoljenja za gradnjo OŠ Loka Črnomelj. Po pridobitvi recenzije
projekta je bilo z ministrstvom dogovorjeno, da je potrebno obstoječi projekt preprojektirati.
Nadaljuje se s postopki za čim prejšnjo realizacijo zadevne investicije. Pričakujemo, da bo sredstva za
gradnjo zadevne šole v večinskem deležu zagotovljen iz državnega proračuna, razliko sredstev pa bi
zagotovil EKO sklad j.s. in občina.
- OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ
Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v
celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. S koncem leta 2018 smo pristopili k preprojektiranju
dokumentacije za OŠ Dragatuš, v okviru katere je zajeto tudi preprojektiranje zaradi možnosti
sofinanciranja investicije iz Eko sklada j.s.
Po pridobitvi dokumentacije bomo pričeli s postopki za izbor izvajalca del. Pričakujemo, da bo
investicija sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kakor tudi s strani Eko
sklada, j.s..
- OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ
Obnova stopnišča je bila v letu 2018 zaključena, predvidena sredstva so za plačilo obveznosti, katerih
zapadlost je bila v januarju 2019.
- NABAVA OPREME ZA ŠOLE
Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani šol.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL
Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje šol oz. nujna vzdrževalna dela.
- IZVEDBA POVEZOVALNEGA HODNIKA PRI OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE
Investicija je bila zaključena konec leta 2018, planirana sredstva se nanašajo na poplačilo obveznosti
v začetku leta 2019.

- PRENOVA KOTLOVNICE V OŠ STARI TRG OB KOLPI
V teku je zamenjava dotrajanega kotla za kurilno olje ter vse ostale pripadajoče strojne opreme
celotnega ogrevalnega sistema. S tem bo vzpostavljen nov sistem ogrevanja šole in vrtca, ki se bo
ogrevala na lesne sekance. Načrtujemo, da bo projekt sofinanciran s strani Eko sklada j.s.
- SANACIJA PARKETA V TELOVADNICI OŠ MIRANA JARCA
Investicijo »Sanacija športnega poda v športni dvorani Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj« je
občina Črnomelj izvedla zaradi dotrajanega poda v športni dvorani (izbrisane črte igralnih polj,
dotrajana glazura – lak,…). Investicija je bila prijavljena tudi na Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021. S
Strani Fundacije za šport bomo prejeli sredstva v višini 7.117,00 EUR.
- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA PRVEGA NADSTROPJA DIJAŠKEGA DOMA
Nadaljevalo se bo s postopki pridobivanja projektne dokumentacije za celostno ureditev prvega
nadstropja Dijaškega doma Črnomelj za potrebe OŠ Milke Šobar – Nataše, katerega imamo namen v
prihodnjih letih tudi obnoviti.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV – LJUDSKA UNIVERZA
Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, v katerih se nahaja
Ljudska univerza.
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