Številka: 900-2/2022-13
Datum: 27. 1. 2022

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 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP

Dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predlagani
vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 900-88/2021-24
Datum: 27. 1. 2022

V skladu s 60. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/13,
4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 16. 12. 2021 se s
popravkom razprave pri točki 7 sprejme v predlagani vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 094-7/2021-25
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 4. člena Odloka o Župančičevih priznanjih (Ur. l. RS, št. 8/95, 21/02 in 168/20) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Župančičeva plaketa za leto 2021 se ne podeli.
Župančičevo diplomo za leto 2021 prejmejo Tamburaški orkester KUD Dobréč Dragatuš,
Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Knjižnica Črnomelj in Ana Marija Blažič.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 094-5/2021-25
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa
(Ur. l. RS, št. 79/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022
sprejel naslednji

SKLEP

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2021 prejme Društvo Sožitje Bela krajina.
Priznanje - diplomo Občine Črnomelj za leto 2021 prejmeta Ilinka Todorovski in Boris
Kambič.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 094-6/2021-32
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 8/95, 36/02 in 99/12)
je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Priznanje športnik leta 2021 se ne podeli.
Priznanje športnica leta 2021 prejme Loti Čufer.
Priznanje športna ekipa leta 2021 prejmeta Brin Jugovič in Žan Majerle.
Priznanje mladi perspektivni športnik leta 2021 prejme Luka Žafran.
Priznanje športni dosežek leta 2021 prejme Luka Šimec.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 094-4/2021-26
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 6. člena Odloka o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Ur. l. RS, št.
8/95 in 54/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP

Ekološko pohvalo »Breza« za leto 2021 prejmejo ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole
Črnomelj z mentorico (Bajuk Manca, Kavčič Vid, Vraničar Špela in Vesna Fabjan) ter Silvo
Zupančič.
Ekološka graja »Kopina« za leto 2021 se ne podeli.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 094-8/2021-21
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 3. člena Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 9/10
in 62/17) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP

Naziv častni občan Občine Črnomelj se ne podeli.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 350-34/2020-137
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 118., 119. in v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora - 2 (Ur. l. RS, št.
61/17) in 16. členom Statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na svoji
25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 620-1/2022-7
Datum: 27. 1. 2022

Skladno s 60. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11
– ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Sklepom o razglasitvi objekta grad
Črnomelj za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/03) in 16. členom Statuta
Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022
sprejel naslednji

SKLEP

Načrt upravljanja za kulturni spomenik grad Črnomelj se potrdi in sprejme v predlagani
vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 410-389/2021-7
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 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), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št.
83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1.
2022 sprejel naslednji

SKLEP

1. Odlok o proračunu občine Črnomelj za leto 2022 s prilogami se sprejme v predloženi
vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2022.
3. Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine
Črnomelj za leto 2022.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 007-47/2013-7
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08, 70/08 in 108/09), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.
88/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04,
7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US,
17/08, 21/08 – popr., 76708, 108/09 in 109/09 – odl. US), 30. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17, 97/20) ter 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji
25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-446/2021-13
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji
25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

1. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj stopi v veljavo z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu RS.
3. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj št. 478-352/2018 velja do sprejetja novega Sklepa o oblikovanju odškodnin in
najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj oziroma do preklica.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-327/2021-5
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi k sklenitvi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino parc. št. 957/41 k.o. 1535
Črnomelj, s katero se na navedenem zemljišču neodplačno pripozna lastninska pravica v
korist in na ime fizične osebe: Zoran Mitrovič, do celote (1/1).

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-84/2017-10
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 175/20, ZUreP-2)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

1. Na nepremičnini parc. št. 2694/194 k.o. 1562 Učakovci, ki je v lasti Občine Črnomelj, se
izbriše zaznamba javnega dobra (ID omejitve: 20825278). Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2694/194 k.o. 1562 Učakovci se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda
lastniku nepremičnine parc. št. *112 k.o. 1562 Učakovci v skladu z veljavnimi določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-59/2021-5
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Na delu nepremičnine parc. št. 1915 k.o. Marindol se izvede geodetska izmera v izmeri cca
200 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št. 302/9 k.o. 1565
Marindol z upoštevanim odmikom od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni
geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo
naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v
nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-114/2021-6
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Na delu nepremičnine parc. št. 163 k.o. Marindol se izvede geodetska izmera v izmeri cca
140 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št. 162/4 k.o. 1565
Marindol z upoštevanim odmikom od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni
geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo
naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v
nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-236/2021-5
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

1. Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2694/167 k.o. 1562 Učakovci v izmeri
cca 160 m2 se izvede v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnine parc. št. 1054,
parc. št. *42, parc. št. 1052/3 in parc. št.1053/1, vse k.o. 1562 Učakovci, pri odmeri se
upošteva ustrezen odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini.
2. Hkrati z odmero na delu zemljišča parc. št. 2694/167 k.o. 1562 Učakovci se izvede
odmera kategorizirane javne poti, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1052/2 in parc. št.
1052/3, obe k.o. 1562 Učakovci, ki sta v lasti zainteresirane stranke. Po pravnomočnosti
geodetskih postopkov se ustrezno uredijo lastninska razmerja za nove parc. št. po
katerih poteka kategorizirana pot, ki postanejo last občine in za novo parc. št., ki jo želi
pridobiti v last stranka (morebitna menjava nepremičnin ali dvojna prodaja etc.).

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-491/2021-6
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 175/20, ZUreP-2)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

1. Nepremičninam parc. št. 3009/4 in parc. št. 5346/6, obe k.o. 1536 Talčji Vrh ter parc. št.
318/4, parc. št. 925/18, parc. št. 926/22, parc. št. 955/14 in parc. št. 926/10, vse k.o.
1535 Črnomelj se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu
Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3009/4 in parc. št. 5346/6,
obe k.o. 1536 Talčji Vrh ter parc. št. 318/4, parc. št. 925/18, parc. št. 926/22, parc. št.
955/14 in parc. št. 926/10, vse k.o. 1535 Črnomelj, se pri teh nepremičninah, v zemljiški
knjigi, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kot lastnik
vpiše Republika Slovenija.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-491/2021-7
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

Za nepremičnine parc. št. 1026/4, 1131/18, 1031/4, 1140/1, 1140/23, 1140/3, 317/3,
1160/12, 1160/13, 317/5, 925/16, 926/20, 926/12, 928/10, 954/47, 954/50, 1135/18, vse k.o.
1535 - Črnomelj, parc. št. 2566/9 k.o. 1541-Loka, parc. št. 657/2 k.o. 1540 Dobliče, parc. št.
2997/4 k.o. 1536 Talčji Vrh ter parc. št. 4854/7 in 4854/9 k.o. 1539 Mavrlen se sklene
pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, na podlagi katere se v zemljiški
knjigi, kot lastnik nepremičnin vpiše Republika Slovenija. Sklep stopi v veljavo z dnem
sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-454/2020-12
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 175/20, ZUreP-2)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
1. Na nepremičnini parc. št. 5333/1 k.o. 1536 Talčji Vrh se ukine javno dobro in se vpiše
lastnika, Občino Črnomelj. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v
veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v
Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini 5333/1 k.o.
1536 Talčji Vrh se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda zainteresiranemu
kupcu, v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 11/18, 79/18,
61/20 - ZDLGPE, 175/20).

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

Številka: 478-416/2021-9
Datum: 27. 1. 2022

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 175/20, ZUreP-2)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
1. Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na nepremičninah parc. št. 2342/360 in
parc. št. 2342/363, obe k.o. 1540 Dobliče, ki sta v lasti Občine Črnomelj izbriše zaznamba
javnega dobra ID omejitve: 19294836 (izdaja odločbe o ukinitvi javnega dobra). Sklep o
ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na
Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2342/360 in parc. št. 2342/363, obe k.o. 1540 Dobliče se slednji s sklenitvijo neposredne
pogodbe odprodata lastniku nepremičnin parc. št. 2342/304 in parc. št. 2342/172, obe
k.o. 1540 Dobliče v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Andrej Kavšek
župan

Dostaviti:
v zadevo

