OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-68/2020-15
Datum: 12. 11. 2020

V skladu s 35. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13,
4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 16. redni seji, dne 12. 11. 2020
sprejel naslednji

SKLEP

Dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-60/2020-16
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18
in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 16. redni seji, dne 12. 11. 2020 sprejel
naslednji

SKLEP

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 1. 10. 2020 se z dopolnitvijo
razprave Antona Brule pri točki »Vprašanja in pobude članov sveta« sprejme v predloženi
vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-14/2020-15
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14
in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
naslednji

SKLEP
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca
Črnomelj se z upoštevanjem predlogov Odbora za družbene dejavnosti, da se odlok
dopolnitvi s tretjim odstavkom v 26. členu, in sicer z naslednjo vsebino: »Ravnatelja javnega
zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.« in spremeni
v drugem odstavku 47. člena, in sicer se beseda »sprejetjem« nadomesti z besedo
»uveljavitvijo«, sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-15/2020-16
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14
in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
naslednji

SKLEP
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj se
z upoštevanjem predlogov Odbora za družbene dejavnosti, da se odlok dopolnitvi s tretjim
odstavkom v 26. členu, in sicer z naslednjo vsebino: »Ravnatelja javnega zavoda se imenuje
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, spletni
strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.« in spremeni v drugem odstavku
48. člena, in sicer se beseda »sprejetjem« nadomesti z besedo »uveljavitvijo«, sprejme v
predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-12/2020-16
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14
in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
naslednji

SKLEP
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola komandanta
Staneta Dragatuš se z upoštevanjem predlogov Odbora za družbene dejavnosti, da se odlok
dopolnitvi s tretjim odstavkom v 26. členu, in sicer z naslednjo vsebino: »Ravnatelja javnega
zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.« in spremeni
v drugem odstavku 49. člena, in sicer se beseda »sprejetjem« nadomesti z besedo
»uveljavitvijo«, sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-9/2020-14
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14
in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
naslednji

SKLEP
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica se z
upoštevanjem predlogov Odbora za družbene dejavnosti, da se odlok dopolnitvi s tretjim
odstavkom v 26. členu, in sicer z naslednjo vsebino: »Ravnatelja javnega zavoda se imenuje
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, spletni
strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.« in spremeni v drugem odstavku
49. člena, in sicer se beseda »sprejetjem« nadomesti z besedo »uveljavitvijo«, sprejme v
predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-8/2020-14
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14
in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
naslednji

SKLEP
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj se z upoštevanjem predlogov Odbora za družbene dejavnosti, da se odlok
dopolnitvi s tretjim odstavkom v 26. členu, in sicer z naslednjo vsebino: »Ravnatelja javnega
zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.« in spremeni
v drugem odstavku 43. člena, in sicer se beseda »sprejetjem« nadomesti z besedo
»uveljavitvijo«, sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 354-178/2020-5
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter 5., 8. in
9. člena Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za
območje občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 66/2016) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 16.
redni seji, dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

Investitorju »PAKLOG d.o.o., Kanižarica 101, 8340 Črnomelj se zniža del plačila komunalnega
prispevka, in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 60 % od končno obračunane
vrednosti v višini 37.230,33 EUR. Znižana vrednost komunalnega prispevka je v novi višini
14.892,13 EUR. Vse medsebojne obveznosti in razmerja med zavezancem za plačilo
komunalnega prispevka in Občino Črnomelj, se bodo uredile v medsebojni pogodbi, ki se bo
sklenila po odobritvi delnega znižanja plačila komunalnega prispevka. Na podlagi sklenjene
pogodbe bo investitorju izdana nova odločba z znižanim zneskom plačila komunalnega
prispevka.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 410-264/2020-9
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 10. g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 16.
redni seji, dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Črnomelj izdaja soglasje k zadolževanju j.p. CERO-DBK d.o.o. za
izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne
tehnološke in premične opreme do višine 6.000.000 EUR.
2. Podjetje CERO-DBK d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki
je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe, pri čemer se sredstva za servisiranje
dolga zagotovi iz neproračunskih virov.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
CEROD-DBK d.o.o.
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 902-3/1995-17
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 16. redni
seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih se s predlogi Odbora
za družbene dejavnosti:
- nekoliko se popravi 1. člen, ki se po novem glasi: »V Odloku o Župančičevih priznanjih
(Uradni list RS, št. 8/95 in 21/02) se 2. člen odloka spremeni tako, da po novem glasi:
»Župančičeva priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim
ljubiteljskim, strokovnim ali poklicnim delom aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in
kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe
in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so
opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k širši
prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti v lokalni skupnosti.«
- dopolni se prvi odstavek 3. člena, ki se po novem glasi: »V 5. členu se doda drugi
odstavek, ki se glasi: »Žirija ima pravico, da na podlagi temeljite presoje podeli višje
priznanje. Pomeni, da predlogu za Župančičevo diplomo lahko dodeli Župančičevo
plaketo, če oceni, da predlog presega zahteve za podelitev diplome in izpolnjuje pogoje
za prejem plakete. Odločitev utemelji občinskemu svetu, ki o predlogu posebej odloča z
glasovanjem.«
sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan
Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 006-1/2019-79
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je
Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS:
Pravilnost dela poslovanja Občine Črnomelj v letu 2018.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 013-1/2020-3
Datum: 12. 11. 2020

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS,
št. 20/11, 57/12, 46/16) in Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
(Ur.l. RS, št. 26/2012) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 16. redni seji dne
12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

Občina Črnomelj predlaga v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije, kot predstavnika Občine
Črnomelj, župana Andreja Kavška.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 014-18/2020-3
Datum: 12. 11. 2020

V skladu s 53. in 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15,
46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 16. redni seji dne
12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet se je seznanil s prijavami kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona
Župančiča Črnomelj, in sicer s prijavo kandidatke Stanke Kure, Črnomelj in s prijavo
kandidatke Mojce Frankovič, Črnomelj.
Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju za obe kandidatki, ker
obe izpolnjujeta predpisane pogoje in sta predložili program vodenja zavoda za mandatno
obdobje.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
Svet Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 478-242/2020-7
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 16. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine
Črnomelj na svoji 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

1. Na nepremičnini parc. št. 2601/2 k.o. 1541 Loka se ukine status javnega dobra in
zemljišče postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št:
5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema
sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2601/2 k.o. 1541 Loka se
slednja z neposredno pogodbo odproda lastniku zemljišča parc. št. 2620 k.o. 1541 Loka,
in sicer kot funkcionalna zaokrožitev navedenega zemljišča.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 478-402/2020-3
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 16. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine
Črnomelj na svoji 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

1. Na nepremičnini parc. št. 498/16 k.o. 1566 Žuniči se, po pravnomočnosti geodetske
odločbe, ukine status javnega dobra in zemljišče postane last Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 498/16 k.o. 1566 Žuniči se
slednja z neposredno pogodbo odproda lastniku nepremičnine parc. št. 16/1 k.o. 1566 –
Žuniči, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev parc. št. 16/1 k.o. Žuniči.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 478-383/2020-3
Datum: 12. 11. 2020

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 16. redni seji dne
12. 11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP

Nepremičnini parc. št. 3603/12 in parc. št. 3603/13, obe k.o. 1540 Dobliče, se s sklenitvijo
neposredne pogodbe odprodata lastniku mejnih nepremičnin parc. št. 2615/3, parc. št.
2615/4, parc. št. 3603/11 in parc. št. 3603/17, vse k.o. 1540 Dobliče, za namen ureditve
dovozne oziroma dostopne poti, vse v skladu z veljavnim OPPN-jem, ki velja za območje TRIS
Kanižarica. Vsa razmerja glede ustanovitve služnostnih pravic bodočim investitorjem na tem
območju in razmerja glede ureditve odkupne pravice bodo podrobneje urejena v sami
prodajni pogodbi.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

