OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
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
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 1. 10. 2020, ob 17. uri
Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v
Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov sveta, kar je pomenilo, da je
svet sklepčen in je pričel z delom. Odsotni so bili: Zalka Bosanac, Andrej Fabjan, Nataša Hudelja (vsi
opr.) in Henček Kosec. Seji so prisostvovali tudi: Aljoša Trtnik, Bonorum, d.o.o.; Miljana Balaban in
Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.; Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza
Črnomelj, Barbara Papež Lavrič in Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina;
predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Maja Kocjan: Zakaj na dnevnem redu današnje seje ni obravnava Revizijskega poročila Računskega
sodišča RS, z dne 14. 9. 2020 o pravilnosti dela poslovanja Občine Črnomelj v letu 2018? Zakaj
poročilo ni priloženo h gradivu in točka ni uvrščena na dnevni red? Občina je prejela negativno
mnenje, najslabše možno. V poročilu so navedene stvari zelo pomembne tudi za nadaljnje poslovanje
občine. O tem je treba opraviti razpravo. Obravnava poročila računskega sodišča s prikazanimi vplivi
na končni zaključni račun občine 2018 mora biti na naslednji seji kot posebna točka.
Župan: Točka »Obravnava Revizijskega poročila Računskega sodišča RS: Pravilnost dela poslovanja
Občine Črnomelj v letu 2018« bo na naslednji seji OS.
Vesna Fabjan: Na podlagi 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj zahtevam, da se na
dnevni red ene izmed sej OS uvrsti tudi točka glede bioplinarne, smradu v Črnomlju. Iz odgovora OU
ni razbrati ali se bo problematika uvrstila na dnevni red ene od naslednjih sej. Po poslovniku imam
pravico zahtevati pisna pojasnila, zato prosim za le-ta do naslednjič.
Župan: Sestanek s pravnim strokovnjakom je predviden 15. 10. 2020. Ko bomo v zadevi vedeli kaj več,
kakšni so nadaljnji možni koraki občine, bomo o tem poročali tudi občinskemu svetu.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 14. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 6. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj

6. Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju občine Črnomelj
7. Poročilo o izvajanju Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2019
8. Poročilo Regijske štipendijske sheme v letu 2019 za šolsko/študijsko leto 2019/2020
9. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2019
10. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2019
11. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za
leto 2019
12. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Beli krajini
13. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo ne-stanovanjskegaskladiščnega objekta v PC Otovec
14. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020
15. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020
16. Pobuda volivcev za ustanovitev nove krajevne skupnosti
17. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina – sprejem uradno prečiščenega
besedila
18. Kadrovske zadeve
19. Premoženjsko pravne zadeve
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
21. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan pojasni, da so sklepi 14. redne seje OS, ki je bila 18. 6. 2020 realizirani in objavljeni na spletni
strani občine Črnomelj. Akti (Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v
občini Črnomelj, Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj,
Odlok o predkupni pravici občine Črnomelj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj) so bili objavljeni v Uradnem listu RS. V nadaljevanju
nekoliko podrobnejše predstavi projekte: gradnja vrtca Loka, gradnja OŠ Loka, ČN Dobliče in
kanalizacija Dobliče in Grič, 3. razvojna os, prometna ureditev in preplastitev do OŠ Vinica in vrtca,
obnova ceste na pododseku Marindol-Žuniči, preplastitev ceste na pododseku Tribuče – Bedenj,
prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico, obnova ceste in vodovoda do MP Sodevci.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 18. 6. 2020 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA
ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Točki je prisostvoval Aljoša Trtnik, Bonorum d.o.o.

Uvodno obrazložitev je podala Mojca Črnič, OU: Občina Črnomelj še nima sprejetega odloka, s
katerim bi predpisala način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišču na način kot to določa Zakon o gospodarskih javnih službah
(ZGJS). Za odvoz in oskrbo zapuščenih živali, ki so najdene na območju občine Črnomelj, smo dožni
zagotoviti primerno sistemsko rešitev, to je med drugim tudi s sprejemom in izvajanjem
predlaganega odloka. Namen odloka je oskrba zapuščenih živali na območju občine Črnomelj. Ta se
bo izvajala kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo
občina izbrala v skladu z določili tega odloka.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je kdo že zaprosil za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj?
Mojca Črnič, OU: Na občino nismo prejeli vloge za podelitev omenjene koncesije. S sprejetjem
obravnavanega odloka bodo izpolnjeni pogoji za podelitev koncesije kot so zahtevani z ZGJS in ZJZP.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS. Trenutno je v Sloveniji
16 zavetišč za zapuščene živali.
Vesna Fabjan: Kaj bo z zapuščenimi romskimi psi?
Mojca Črnič, OU: Glede problematike zapuščenih psov v romskih naseljih je bil opravljen sestanek na
pristojnem ministrstvu, oblikovana je posebna skupina za reševanje zadeve.
Mira Radojčič: V mesečniku Belokranjec naj se objavi obvestilo kdo opravlja storitve zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali iz območja občine Črnomelj.
Mojca Črnič, OU: Trenutno Občina Črnomelj skrb za zapuščene živali do sprejema ustreznega odloka
ureja na način, da je z zavetiščem Meli center Trebnje sklenila pogodbo za opravljanje storitev
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali iz območja občine Črnomelj. Ko izberemo koncesionarja,
planiramo objavo obvestila v januarski 2021 številki Belokranjca.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2019
Točki je prisostvovala Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Mira Radojčič: Kapitalska vrednost garancijske sheme za Dolenjsko je na dan 31.12.2019 znašala
4.216.851,97 EUR, kapitalska vrednost Občine Črnomelj je znašala 201.889,86 EUR. V letu 2019 je
bilo podeljeno za 109.000 EUR posojil in za 86.000 garancij za območje občine Črnomelj. V letu 2019
je bil izvršen odpis dveh unovčenih garancij. V breme česa je bil izvršen odpis? Ali v breme kapitala
razvojnega sklada, sredstev rezerv ali v breme kapitalske vrednosti GSD? Na osnovi tega odpisa je
možno sklepati, da podeljevanje garancij ni dobro zavarovano in na osnovi tega se lahko zaključi, da
so se nekatere bodisi fizične oz. pravne osebe okoristile z davkoplačevalskim denarjem.
Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.: Garancijska shema zelo dobro dela, za kar si
bomo prizadevali tudi v prihodnje. Ne strinja se, da je shema slabo zastavljena in da se denar
izkorišča. Naše poslanstvo je nudenje svetovalnih storitev malim podjetnikom, zlasti začetnikom. Z
ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest, bo regija dosegla znižanje stopnje brezposelnosti
in omogočila dvig kakovosti življenja v regiji. Z odpiranjem novih podjetij pa večjo razpršenost in
manjšo neodvisnost od velikih podjetij. V letu 2019 je bil izvršen odpis dveh unovčenih garancij v
višini 16.000 EUR in sicer od mase Mestne občine Novo mesto s soglasjem občine.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2019 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 8:
POROČILO REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME V LETU 2019 ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
Točki je prisostvovala Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Matej Banovec: Gradivo je obravnaval Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo. Razvidno
je, da je bilo za šolsko leto 2019/2020 v občini Črnomelj podeljenih 5 novih štipendij, in sicer je štiri
podelilo podjetje Livar d.d. Po nekaterih informacijah navedeno podjetje naj ne bi več sodelovalo v
štipendijski shemi. Ali lahko občinska uprava preveri resničnost informacije? Postavlja se tudi
vprašanje ali štipendijsko shemo še naprej obdržati v takšni vsebini ali pa jo fokusirati na študentski
nivo?
Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto d.o.o.: Štipendijska shema – gre za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji
dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni
proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo. Interes prihaja iz posameznih
občin. S shemo pokrivamo celotno JV Slovenijo. Letošnja situacija s covid bo verjetnost, da Livar v
letošnjem letu ne bo podelil novih štipendij, kar pa ne pomeni, da tudi v naslednjem šolskem letu ne
bo pristopil k podeljevanju štipendij. Štipendijska shema je živa shema, ki je odvisna od potreb samih
podjetij. Trenutno se podjetja v celotni regiji soočajo s situacijo odpuščanj svojih zaposlenih, zato se
težko odločajo za dolgoročno planiranje v kader. Pogoj je, da pride do realizirane zaposlitve, saj v
nasprotnem primeru pride do vračanja sredstev.
Župan: Livar d.d. je v enoletni prisilni poravnavi, zato je mogoče to vzrok za ne podeljevanje štipendij
v letošnjem šolskem letu.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo Regijske štipendijske sheme v letu 2019 za šolsko/študijsko leto 2019/2020 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 9:
POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2019

Točki sta prisostvovala Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza Črnomelj.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil, da je
odbor gradivo »Poročilo o požarni varnosti v Občini Črnomelj za leto 2019« obravnaval na seji 21. 9.
2020, nanj ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in
ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini. Člani odbora izrekajo Gasilski zvezi Črnomelj javno
pohvalo za požrtvovalno delo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2019 se sprejme v predloženi vsebini. Občinski
svet občine Črnomelj izreka Gasilski zvezi Črnomelj javno pohvalo za požrtvovalno delo.
K točki 10:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2019 se sprejme v predloženi vsebini.
Občinski svet občine Črnomelj izreka članom Civilne zaščite občine Črnomelj javno pohvalo za njihovo
požrtvovalno delo.
K točki 11:
INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI
ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Točki sta prisostvovali Barbara Papež Lavrič in Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela
krajina.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil, da je
odbor gradivo »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini
Črnomelj v letu 2019« obravnaval na seji 21. 9. 2020, nanj ni imel bistvenih pripomb in Občinskemu
svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani
vsebini. Nadalje odbor apelira in daje pobudo vsem pristojnim institucijam (Občina Črnomelj,
Razvojno informacijski center Bela krajina,…), da pričnejo iskati sistemski vir, ki bi nadomestil ''Shemo
Pokolpje''. V kolikor bi se takšna shema pojavila je nujno potrebno dati poudarek, ne samo na dvigu
števila zaposlenih, ampak tudi na kvaliteto delovnega mesta oz. višjo dodano vrednost.
Maja Kocjan: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je občini dal pobudo, da se prične
iskati sistemski vir, ki bo nadomestil shemo Pokolpje. Shema Pokolpje ni bila tako učinkovita, kot je
bilo sprva načrtovano. V SDS nenehno opozarjamo, da je treba doseči Zakon o Beli krajini (po vzoru
pomurskega), ki je po našem mnenju lahko tudi najbolj učinkovit za razvoj Bele krajine. V Črnomlju je
bil pred kratkim na delovnem obisku minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko
Počivalšek. Ali je beseda tekla tudi o tem posebnem zakonu za Belo krajino?
Župan: Ob zadnjem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška, smo bili
prisotni oba župana in županja občin Bele krajine. Čakamo na termin sestanka, na katerem bomo
pregledali zaključke z delovnega obiska ministra in se pogovorili o drugih zadevah.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu
2019 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 12:
POTRDITEV AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V
BELI KRAJINI
Točki je prisostvovala Barbara Papež Lavrič, Razvojno informacijski center Bela krajina.
Maja Kocjan: Smiselno bi bilo, da se več pozornosti nameni aktivnostim oglaševanja in javnim
medijskim objavam (PR sporočila za javnost, itd.), premalo se ve za to. Pri tem ni treba najemati
dragih oglaševalskih agencij, za začetek naj se nekoga zadolži, naj se dodatno izobrazi in v okviru
svojih delovnih nalog opravlja še te naloge.
Bernarda Kump: Veliko je zapisanega v Akcijskem načrtu ukrepov za spodbujanje razvoja
trajnostnega turizma za obdobje 2019 do 2022. Upa, da ne bo to samo neka statistična metoda in
bomo ponudniki dodatno obremenjeni z izpolnjevanjem meril ter kazalnikov. Za ponudnike je nujno
potrebno organizirati več delavnic, predavanj in izobraževanj na temo trajnostnega turizma,
Barbara Papež Lavrič, RIC Bela krajina je podala splošno informacijo o aktivnostih Občine Črnomelj v
sklopu ZSST in vsebini Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma za
obdobje 2019 do 2022: Destinacija Bela krajina je iz srebrnega znaka napredovala v zlati znak
Slovenia green in stopila višje k pozicioniranju Bele krajine kot trajnostne destinacije. Za naslednje
ocenjevalno obdobje, ki traja od leta 2019 do 2022 smo pridobili določena priporočila in napotke, ki
jih bo destinacija Bela krajina v naslednjem obdobju izvajala. Vsekakor bo potrebno več pozornosti
nameniti tudi promociji in celostnemu piaru. Težava, ki se pojavlja je zagotoviti ustrezen kader.
Zavedamo se tudi, da je potrebno več delati s ponudniki. Kolikor je možno sedaj pospešeno izvajamo
izobraževanja, delavnice. Za cel oktober so že razpisana izobraževanja.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Potrdi se Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini Črnomelj v
predloženi vsebini.
K točki 13:
PREDLOG ZA SPREJEM ZNIŽANJA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Članom sveta je bilo dne 29. 9. 2020 poslano po e-pošti in naloženo na tablične računalnike dodatno
gradivo v zadevi znižanja plačila komunalnega prispevka investitorju KSPM d.o.o., Močile 1, 8342
Stari trg ob Kolpi.
1. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo ne-stanovanjskegaskladiščnega objekta v PC Otovec
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil, da je
odbor gradivo obravnaval na seji 21. 9. 2020 in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da
sprejme naslednji sklep: Investitorju DAVOR MUŠIČ S.P. Butoraj 14, 8340 Črnomelj se zniža del plačila
komunalnega prispevka, in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 60 % od končno
obračunane vrednosti. Znižana vrednost komunalnega prispevka je v novi višini 6.764,44 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.
Bernarda Kump: Kakšni so kriteriji za znižanje plačila komunalnega prispevka?

Gregor Požek, OU: Ključni pogoj oz. kriterij za znižanje plačila komunalnega prispevka je dodatna
zaposlitev. Občinska uprava na podlagi pogodbe, ki je med investitorjem in Občino Črnomelj
sklenjena po odobritvi delnega znižanja plačila komunalnega prispevka, preverja pogodbene
obveznosti. Pripravljajo pa se tudi spremembe oz. dopolnitve Pravilnika o merilih za olajšave pri
odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj, ki bodo še bolj detajlno
določale kriterije za znižanje plačila komunalnega prispevka in pogodbene obveznosti med
investitorjem in Občino Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Investitorju DAVOR MUŠIČ S.P. Butoraj 14, 8340 Črnomelj se zniža del plačila komunalnega prispevka,
in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 60 % od končno obračunane vrednosti. Znižana
vrednost komunalnega prispevka je v novi višini 6.764,44 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.
2. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo pomožnega industrijskostanovanjskega-skladiščnega objekta v Starem trgu ob Kolpi
Leopold Perko: Vse medsebojne obveznosti in razmerja med zavezancem za plačilo komunalnega
prispevka in Občino Črnomelj so urejene v pogodbi, ki je sklenjena po odobritvi delnega znižanja
plačila komunalnega prispevka. Če pogodbena obveznost s strani investitorja ni izpolnjena, bi moral
investitor sredstva vrniti.
Bernarda Kump: Katere vloge za znižanje plačila komunalnega prispevka obravnava občinski svet?
Gregor Požek, OU: Če je končni izračun komunalnega prispevka za zavezanca za plačilo komunalnega
prispevka, ki je podal vlogo za delno znižanje komunalnega prispevka, nižji ali enak znesku 4.000,00 €
občinska uprava izda odmerno odločbo s končnim zneskom. Možnost delne oprostitve na končni
znesek komunalnega prispevka v tem primeru ni možna.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Investitorju KSPM d.o.o., Močile 1, 8342 Stari trg ob Kolpi se zniža del plačila komunalnega prispevka,
in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 60 % od končno obračunane vrednosti. Znižana
vrednost komunalnega prispevka je v novi višini 2.095,52 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.
K točki 14:
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2020
Maja Kocjan: Predvsem pade v oči podatek, da imajo investicijski odhodki zelo nizek indeks in sicer
20,35, kar je izmed vseh indeksov odhodkov najnižja številka. Vsak, ki se vsaj malo spozna na
delovanje občine ve, da brez izvedenih investicij, ni pravega napredka občine. Predvidevam, da je
nizek indeks sicer posledica epidemije, vendar je to odstopanje vseeno prenizko. Je realno
pričakovati, da se bo izpad investicij iz prvega polletja nadoknadil v drugem polletju in ali se temu
dejansko tudi posveča dovolj pozornosti?

Župan: Že v uvodni točki so bili predstavljeni večji projekti, zaključenih je kar nekaj investicij. Res je,
da malo zaostajamo v nekaterih projektih, investicijah. Gradnja šole in vrtca Loka se ne bo pričela
pred marcem 2021. Glede investicij, projektov tedensko vsaj enkrat ali dvakrat potekajo sestanki,
razgovori s pristojnimi na ministrstvih.
Mira Radojčič: Glede na to, da se je občina v juniju 2020 dodatno zadolžila za 3 mio EUR, me zanima,
kakšno je trenutno stanje zadolženosti.
Danijel Nedič Orešič, direktorica OU: Trenutno stanje zadolženosti Občine Črnomelj je cca. 5 mio EUR.
Mojca Čemas Stjepanovič: Za kaj so bila porabljena sredstva zadolženosti 3 mio EUR, če v prvem
polletju 2020 ni bilo investicij? Prosi za pisno pojasnilo.
Marko Mravinec: Iz poročila je razvidno, da KS Kanižarica v prvem polletju nima porabe proračunskih
sredstev. Zakaj?
Mojca Čemas Stjepanovič: Verjetno varčujejo sredstva za kakšne večje projekte.
Župan: Nekatere KS so bolj, druge manj aktivne. KS Kanižarica si želi dom krajanov, kar je možen
razlog za varčevanje sredstev.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Mojca Čemas Stjepanovič: Po besedah likvidacijskega upravitelja Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj – v likvidaciji naj ne bi bilo več težav za odstranitev anten z rudniškega stolpa. Naj se zato
antene odstrani čim prej in z obnovo stolpa prične še v oktobru 2020.
Katarina Plut, OU: S podjetjema Telemach in A1 je bilo že vse dogovorjeno. Svoje antene je Telemach
maja 2020 odstranil na novo lokacijo, A1 pa še ne. Že jutri jim bo zato ponovno posredovan dopis za
čim prejšnjo odstranitev anten.
Maja Kocjan: Vsi tukaj se zavedamo, da je sprejem proračuna ali rebalansa krovni dokument občine.
Občinski svetniki se na terenu pogosto srečamo z vprašanji o postavkah v samem poračunu in
nemalokrat dobimo tudi kritike na prehiter sprejem bodisi proračuna ali rebalansa. Ravno zaradi
navedenega predlaga naša svetniška skupina, da se sprejem rebalansa izvede po dvofaznem
postopku. Kar pomeni, da se danes le seznanimo s strani župana o postavkah, kjer so se zgodile
proračunske prerazporeditve, se nato še posvetujemo na to temo in šele na naslednji seji rebalans
potrdimo.
Brv: Občinski svetniki prejmemo največ vprašanj ravno z navedeno brvjo, a razen končnega zneska
nimamo nobenih informacij. Prosimo, če se nam lahko ta projekt konkretno predstavi.
Povprečnine: Občina Črnomelj je prejela za dobrega pol mio EUR več sredstev na podlagi zvišanja
povprečnin. Kam so bila ta sredstva razporejena?
Covid ukrepi: Kakor je razvidno iz pripravljenega rebalansa je občina privarčevala 360.000 EUR zaradi
pouka na daljavo in manjšega obsega prevoza osnovnošolskih otrok. Ta sredstva bi se lahko
porabila za pomoč občanom za posledice epidemije. Na eni izmed preteklih sej je naša svetniška
skupina podala predloge oz. ukrepe, s katerimi bi se olajšalo malim in mikro podjetjem posledice
epidemije. Takrat nam je bilo zagotovljeno, da se bodo ukrepi proučili in bo občinska uprava

pripravila ustrezne in uresničljive ukrepe. Prosim, če nas seznanite kateri ukrepi so bili od takrat
izvedeni oz. kaj konkretno se je storilo v tej smeri. In kje je to razvidno v rebalansu?
V letošnjem letu je zaznati velik porast turističnega obiska in posledično povečanje sredstev iz
naslova turističnih taks. Kakor je razvidno, so se te povečale za 71 %. Kako bodo ta sredstva
vnovčena v sam razvoj v turizmu v bodoče? Ali se mogoče vodi kakšna evidenca koliko turističnih
taks je bilo poravnanih s strani uveljavljanem turističnih vavčerjev?
Visok primanjkljaj: 4,33 mio EUR in visoko zadolževanje 4,94 mio EUR?
Povrnitev stroškov migranti: Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del
stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega
števila nedovoljenih prehodov državne meje. Koliko je dobila občina Črnomelj in za kaj bodo ta
sredstva porabljena?
Župan: Če občinski svet na današnji seji OS ne bo sprejel rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto
2020, bomo imeli težave pri dokončanju nekaterih investicij. Le-te moramo zaključiti čimprej in na
ustrezne naslove poslati dokumentacijo o realizaciji projekta, da bomo lahko še v letošnjem letu
prejeli državna oz. evropska sredstva za projekt. Znesek privarčevanih sredstev 360.000 EUR je
razporejen na različne postavke proračuna. V samem gradivu je to razvidno iz podatkov med
sprejetim planom in predlogom rebalansa. Javna razgrnitev za projekt brvi od mestnega jedra do
Majerja bo 15. 10. 2020. Če postavke ni v proračunu, ni možno kandidirati za državna, evropska
sredstva.
Maja Kocjan: Gradivo smo člani sveta prejeli v petek, kar je glede na Poslovnik OS prepozno. V tako
kratkem času ne moremo prebrati tako obsežnega gradiva. Župan bi moral pred samo sejo sklicati
vodje svetniških skupin in jim obrazložiti večje spremembe proračuna. Iz portala e-naročanje je
razvidno, da po zadnjem razpisu z dne 23. 4. 2020 naročilo za izgradnjo OŠ Loka ni bilo oddano. Kaj se
dogaja?
Župan: Postopek, po katerem se vodi javno naročilo za izgradnjo šole Loka, se objavi samo enkrat, vse
ostalo v času postopka je tajno. V rebalansu proračuna ni nobenega novega projekta, gre samo za
prerazporeditev sredstev, uskladitev načrtovanih prihodkov ter odhodkov proračuna in vključitev
novih obveznosti. Na vsaki seji ste člani pri točki 3 »Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in
aktivnostih občine« seznanjeni s projekti občine. Če kdo želi dodatna pojasnila smo na razpolago.
Mira Radojčič: Na začetku gradiva je navedeno, da je bistveni razlog za pripravo rebalansa za leto
2020 ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov ter odhodkov proračuna in vključitev
novih obveznosti. V predlogu rebalansa so tako upoštevane spremembe, ki se nanašajo na višino
primerne porabe, višino sofinanciranj s strani države in spremembe, ki se nanašajo predvsem na
obseg izvajanja posameznih projektov, kakor tudi spremenjene okoliščine zaradi posledic COVIDA-19.
Na 8 in 9 strani je razvidno za koliko so se zmanjšali prihodki po posameznih kontih in nazivih.
Leopold Perko: Opaža, da se pri vsaki obravnavi proračuna, rebalansa ponavlja ista razprava, ista
vprašanja se zastavlja. Vedno je tudi s strani župana in občinskih služb obrazloženo in poudarjeno, da
ni možno kandidirati za državna, evropska sredstva, če v občinskem proračunu ni ustrezne postavke.
Maja Kocjan: Apelira na župana, da se v bodoče pred sejo OS sestane s svetniškimi skupinami in jim
obrazloži pomembnejše projekte, investicije v naši občini.
Mojca Čemas Stjepanovič: Proračun in rebalans proračuna občine sta bila vedno zelo natančno in
razumljivo obrazložena, in tudi današnji rebalans je. Kdor ga je prebral, ve o projektih, investicijah in
ostalih zadevah v občini Črnomelj. Mogoče vsi člani sveta nimamo časa vsega natančno prebrati in če
se ne znajdemo je to naš problem, ne problem občinske uprave oz. župana. Če ni časa, se je težko
pripraviti na sejo OS.

Maja Kocjan: Večina nas nima časa predelati vsega gradiva, predvsem ne v petih, šestih dneh.
Ponovno predlaga, da se župan sestane z vodji svetniških skupin in jim obrazloži večje postavke
proračuna.
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020 se sprejme v
predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za
leto 2020.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto
2020 spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020.
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020 se spremeni v Predlog
Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020.
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za
leto 2020.
K točki 16:
POBUDA VOLIVCEV ZA USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI
Bernarda Kump: Nad pobudo za ustanovitev nove KS je presenečena, saj nikoli v Dragovanji vasi, od
koder je doma, ni slišala za tovrstno pobudo. Krajani so vedno čutili neko lojalnost do Dragatuša.
Verjetno pobuda izhaja iz nekakšnega nezadovoljstva. Ker iz gradiva ni razviden seznam podpisov
krajanov, sprašuje ali so med podpisniki tudi krajani iz Dragovanje vasi in Kvasice?
Matej Banovec: Podobno situacijo (priključitev h KS Kanižarica) smo imeli tudi na Blatniku, ki pa ni
bila prijetna za vsakega krajana. Predlaga, da se volja in interes prebivalcev Dragovanje vasi, Kvasice
in Tanče Gore o ustanovitvi nove KS preveri na naslednjih volitvah.
Anton Brula: Predlaga, da občinski svet zavrne današnjo pobudo za ustanovitev nove KS. Že v začetku
je potrebno zadevo ustaviti. Kam pa bomo prišli, če bo vsaka vas prišla s svojo pobudo o ustanovitvi
nove KS?
Slavica Novak Janžekovič, OU je podala kratko pojasnilo.
Maja Kocjan: Volja in interes prebivalcev omenjenih vasi naj se preveri na zborih krajanov. Potrebno
je poskrbeti, da so res vsi krajani seznanjeni o sklicu zbora.
Jaka Birkelbach: Pobudo za ustanovitev nove KS je podpisalo 49 krajanov, s čimer je bila izkazana
neka volja ljudi, zato podpira sklic zbora krajanov.
Leopold Perko: Ali občinski svet lahko zavrne pobudo za ustanovitev nove KS?
Slavica Novak Janžekovič, OU: Nekateri občinski sveti so tudi že zavrnili pobudo za ustanovitev nove
KS z navedbo razlogov zavrnitve.
Samo Kavčič: Na podlagi katerega predpisa lahko volivci podajo pobudo za ustanovitev nove KS?

Slavica Novak Janžekovič, OU: Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi se na območju občine lahko
ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine
se določi s statutom občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo
ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet ugotoviti interes
prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se
ustanovila skupnost. O ustanoviti krajevne skupnosti odloči občinski svet s spremembo statuta
občine, ki se sprejema za 2/3 večino vseh članov.
Samo Kavčič: Podpira predlog o sklicu zbora krajanov, na katerem se bo preverila volja krajanov o
ustanovitvi nove KS. O ustanoviti krajevne skupnosti pa bo odločil občinski svet s spremembo statuta,
ki se sprejema z 2/3 večino vseh članov.
Matjaž Barič: Ali obstaja kriterij, pogoj za ustanovitev krajevne skupnosti?
Slavica Novak Janžekovič, OU: Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora občinski svet pri notranji
členitvi upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti
območja.
Jaka Birkelbach: Najprej je potrebno vprašati ljudi kaj si želijo, nato pa na podlagi rezultatov sprejeti
odločitev na občinskem svetu.
Janez Perušič: Na zborih krajanov naj se preveri volja krajanov o ustanovitvi nove KS. Občinski svet je
tisti, ki bo dokončno odločil o ustanovitvi nove KS.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na zborih občanov naselij Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas se ugotovi volja prebivalcev glede
pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti.
K točki 17:
ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA – SPREJEM URADNO
PREČIŠČENEGA BESEDILA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina se
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
KADROVSKE ZADEVE
1. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA – PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA
ZAVODA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da je zaradi podane odstopne izjave Jaki Birkelbachu, 8340 Črnomelj, prenehala
funkcija člana sveta javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, kjer je bil imenovan kot
predstavnik ustanoviteljice Občine Črnomelj.
1. V svet javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se, kot predstavnica ustanoviteljice
Občine Črnomelj, imenuje Maja Pucelj, 8340 Črnomelj in sicer do izteka mandatne dobe svetu
zavoda v obstoječi sestavi.

2. IMENOVANJE NOVE ČLANICE LAS
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da Marini Strahinić preneha članstvo v Lokalni akcijski skupini za spremljanje
odvisnosti, kjer je bila imenovana kot predstavnica Zdravstvenega doma Črnomelj, kjer je
prenehala z zaposlitvijo v zavodu.
2. V Lokalno akcijsko skupino za spremljanje odvisnosti se kot predstavnica Zdravstvenega doma
Črnomelj imenuje Tatjana Gregorič, diplomirana medicinska sestra.
3. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović na mesto
direktorice Javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
K točki 19:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. UREDITEV ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj prenese nepremičnine katastrske občine 1539
Mavrlen parcela 3024/4, parcela 3027/3, parcela 3204/2 in parcela 4131/4, v last Republike
Slovenije.
2. IZVEDBA GEODETSKE ODMERE IN UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Izvede se geodetska odmera pri nepremičnini parc. št. 710/3 k.o. Damelj. Nepremičnini parc. št.
710/3 k.o. Damelj se ukine status javnega dobra. 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 pri nepremičnini parc. št. 710/3 k.o. Damelj se to nepremičnino
odproda.
3. UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA IN UREDITEV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 2406/2 k.o. 1541 Loka 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 pri nepremičnini parc. št. 2406/2 k.o. 1541 Loka, se pri tej
nepremičnini, kot tudi pri parc. št. 4226/5 k.o. 1564 Preloka v deležu 1/17-ina, v zemljiški knjigi,
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kot lastnik vpiše Republika
Slovenija.
4. PRIDOBITEV LASTNIŠTVA NE-KATEGORIZIRANE POTI V LAST OBČINE ČRNOMELJ TER IZVEDBA
GEODETSKE ODMERE IN UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 4985/1 k.o. 1549 Tanča Gora se izvede geodetska odmera dela
zemljišča, površine cca 280 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine

status javnega dobra in se predmetni del zemljišča odtuji. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
novo nastali parc. št. in odtujitvi nepremičnine, bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu
občine Črnomelj.
5. PRIDOBITEV LASTNIŠTVA NE-KATEGORIZIRANE POTI V LAST OBČINE ČRNOMELJ TER IZVEDBA
GEODETSKE ODMERE IN UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 3576/14 in parc. št. 3576/13, obe k.o. 1547 Butoraj se ukine status
javnega dobra in zemljišči postaneta 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 nepremičninah parc. št. 3576/14 in parc. št. 3576/13, obe
k.o. 1547 Butoraj se slednji z neposredno pogodbo odprodata lastnikom mejnih nepremičnin
parc. št. *96, parc.št. 3011, parc. št. 2866/5 in parc. št. *135, vse k.o. 1547 Butoraj.
6. UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 1158/10 K.O. 1535 - ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 1158/10 k.o. 1535 Črnomelj 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. 1158/10 k.o. 1535 Črnomelj se
slednja z neposredno pogodbo odproda lastniku mejnih nepremičnin parc. št. 131/43, parc. št.
131/7 in parc. št. 131/65, vse k.o. 1535 Črnomelj.
7. IZVEDBA GEODETSKE ODMERE IN UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnin parc. št. 5354/4 v izmeri cca 500 m2 in parc. št. 5354/3 v izmeri cca 200 m2, obe
k.o. 1536 Talčji Vrh se izvede geodetska izmera in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št.
3200/2 do vključno parc. št. 3028 in parc. št. 3199/4 do vključno parc. št. 3207/2, vse k.o. Talčji Vrh in
parc. št. 3193, parc. št. 3196, parc. št. 3194/2, parc. št. 3195/2, vse k.o. Talčji vrh. Po opravljeni
parcelaciji se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem
občinskemu svetu.
K točki 20:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Renata Butala: Ali je dokončan odgovor na moje drugo vprašanje?
Danijela Nedič Orešič, direktorica OU: Odgovor je dokončan. Na koncu odgovora je beseda
»Vsekakor« odveč.
K točki 21:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Maja Kocjan:
1. Skupna pobuda svetniških skupin SDS in SLS za prilagoditev razpisov, ki so namenjeni društvom,
za leto 2020 in olajšanje administracije krajevnim skupnostim:

Leto 2020 je zaradi novega koronavirusa naša življenja obrnilo za 360 stopinj in tako bo še nekaj časa.
Čas zaznamuje vrsta neznank in ugibanj, kako poslovati oziroma se znajti v teh težavnih časih, tako za
lokalne skupnosti, kakor tudi na državni ravni, kar pa že uspešno rešuje naša vlada. Pomembno je
poudariti, da se običajno življenje zaradi virusa ni ustavilo in moramo v naši občini ustvariti čim boljše
pogoje za nemoteno delovanje društev in krajevnih skupnosti. Na občinski ravni smo se vsi
soustvarjalci lokalne politike dolžni posvetiti tudi ukrepom za ublažitev posledic, ki se nanašajo na
društva in krajevne skupnosti v Občini Črnomelj. Mnoga društva in krajevne skupnosti v našem okolju
so se znašla v izredno težkem položaju, saj že v osnovi delujejo brez svojih strokovnih kadrov in
predvsem na volonterskih plečih ter na podlagi iznajdljivosti posameznikov. Osnovni cilj občine bi
moral biti, da sredstva, ki so iz občinskega proračuna namenjena krajevnim skupnostim in društvom
za njihovo delovanje, tudi pridejo v celoti do njih. Le tako bomo posledice novega koronavirusa
ublažili in bo morda naše življenje izgledalo po starem. Da skupaj pridemo do želenega cilja, pa se
morajo občinski razpisi in potrebna poročila temu ustrezno prilagoditi. Predvsem je potrebno že
objavljene razpise ustrezno podaljšati (do sredine novembra), jih administrativno razbremeniti in
ublažiti pogoje. Zavedati se je treba, da so številne aktivnosti posameznih društev zaradi nastale
situacije v letošnjem letu odpadle in da veliko društev zaradi nastalih razmer ne more zadostiti
zahtevanim razpisnim pogojem.
Prav tako je treba upoštevati, da iz istih razlogov in odpovedi aktivnosti ali dogodkov s strani
krajevnih skupnosti te niso zmožne podati realne administrativno zahtevane proračunske
dokumentacije s strani občine in naj se to ustrezno upošteva.
Navedena pobuda dodatno ne obremenjuje občinskega proračuna z dodatnimi finančnimi sredstvi in
je podana tudi na podlagi številnih pobud društev ter na podlagi pogovorov z omenjenimi deležniki.
Vljudno prosimo, da navedeno pobudo proučite in jo tudi v doslednem času izvedete.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
S strani zaposlenih, ki delajo v popoldanskem času v mestnem jedru in parkirajo na Majerju,
daje pobudo, da se uredi javna razsvetljava iz starega mestnega jedra Črnomlja proti Majerju.
2.
Za novo finančno perspektivo 2021-2021 je Občina Črnomelj na Razvojni center Novo mesto,
d.o.o. posredovala seznam projektov, v ocenjeni višini 145 mio EUR. Da bi bili tudi člani OS seznanjeni
prosi za seznam (tabelo) teh projektov, predvsem jo zanimajo projekti za pridobitev evropskih
kohezijskih sredstev in projekti za pridobitev sredstev iz Sklada za okrevanje Evrope po pandemiji
covida-19.
Bernarda Kump:
1.
Čimprej naj se prične s promocijo vpisa učencev v Gimnazijo Črnomelj.
Vesna Fabjan:
1.
23. oktobra 2019 je bilo na seji Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu
obravnavana problematika postavitve označevalnih prometnih znakov, ki naj bi prepovedovali
promet na lokalnih občinskih cestah okoli Vinice za vsa vozila, ki peljejo proti mejnemu prehodu,
razen za lokalni promet. Po teh preozkih poteh se pogosto vozijo tovorna vozila, tujci, ki se ravnajo po
najkrajši poti z navigacijo, turisti z avtodomi in kamp prikolicami. Povzročajo zastoje in lahko v neki
kritični situaciji odrežejo prebivalce npr. od nujne intervencije. Na SPV je bilo sprejeto, da se postavijo
oznake (prepovedi). Do sedaj se niso. Kako je s tem, kdaj bo to realizirano?
2.
Na prejšnjih sejah je bilo govora o razširitvi ceste Učakovci-Vukovci na 4 m, kar naj bi
omogočilo varen promet (izpostavljeni so bili predvsem kombiji, ki prevažajo šolarje). Zanima me, v
kateri fazi je delo? Katera proračunska sredstva so bila predvidena za asfaltiranje odseka ceste
Vukovci-Otok, ki pa je baje že izvedeno?
3.
Dajem pobudo, da občina naroči bolj točen, strokovno utemeljen in nepristranski elaborat o
možnostih predelave digestata iz bioplinarne. Zavedam se, da sem s to temo že precej vsiljiva, a
znova poudarjam, da je treba reagirati takoj. Ko bo strojena ključna napaka, bo že prepozno.

Matjaž Barič:
1.
V imenu stanovalcev Metliške ceste v Črnomlju podaja naslednje vprašanje: Dne 29. 7. 2020
je bila na stavbo poslovnega objekta M & M INTERCOM d.o.o. v Črnomlju, ta je v neposredni bližini
stanovanjskih objektov, postavljena nova bazna postaja (podatek ali gre za bazno postajo G5 jim ni
znan). Bazna postaja se nahaja 10 m od najbližje stanovanjske hiše, kar je nedopustno. Glede na
splošno znano škodljivost sevanja baznih postaj in vpliv le-tega na zdravje ljudi, zahtevajo, da občinski
svet nemudoma preveri in jim poda odgovore:
 Za kakšno bazno postajo gre?
 Ali so bila pridobljena dovoljenja za postavitev te bazne postaje glede na to, da je bazna postaja
postavljena v neposredni bližini stanovanjskih objektov?
 Kdo in kdaj je izdal dovoljenje za postavitev bazne postaje?
 Ali je bila narejena študija ocene vplivov sevanja te bazne postaje na okolje (upoštevanje
horizontalne in vertikalne varnostne razdalje)? Prosijo za predložitev te študije.
2.
Opozoril je že na anteno, ki je nameščena na stavbo bivšega dijaškega doma. Antena je na
stavbi, ki statično ni v redu. Tudi sosedje se pritožujejo nad anteno. Prosi za študijo vpliva antene
glede na statiko objekta.
Tatjana Kmetič Škof:
1.
Na moj domači naslov se že nekaj časa zatekajo sosedje naselja Pod gozdom s prošnjami, da
se naj na seji OS odpre debata na temo vlomov v hiše in ostale objekte. Število vlomov in kraj se je v
zadnjem času v naselju zelo povečalo in skoraj ni več gospodinjstva, ki ne bi imel s tem negativno
izkušnjo. Zadnji primeri, ko se je vlamljalo v hiše, kjer so bili stanovalci celo v hiši, je pošteno zasejal
strah med prebivalstvom. Glede na to, da je skoraj 70 % populacije v naselju Pod gozdom
upokojencev, po ostalih hišah pa mladoletni otroci, je strah pred vlomi in srečanju z njimi povsem
upravičen. Mogoče se bo kdo ob tej temi nasmehnil, kaj imamo mi s tem, vendar ne vem, če bi mu
bilo do smeha, ko bi to doživel na lastni koži. Kriminalisti polnijo zapisnike, opozarjajo zakaj nimaš
zaščite ograje, alarmov, kamer in sklenjene zavarovalne police, o storilcih pa … konkretnega nič. Tudi
vprašanja o škodi se nanašajo samo materialno. Psihološko škodo nobeden ne omenja, upošteva, da
o posledicah, travmah, ki nastanejo, niti ne govorimo. Sestavil se je dopis, apel na pomoč ali kakor
koli drugače to poimenujemo in naslovil na Občinski svet občine Črnomelj in Policijsko postajo
Črnomelj. Š veliko več institucij bi ga lahko dobilo, a za začetek bo to dovolj. S podpisom ga ja potrdilo
in za njim stoji čisto vsako gospodinjstvo v naselju. Namen dopisa je opozoriti pristojne na nastalo
situacijo, občinskemu svetu pa da se vse dotikajoče se institucije združi, da sedejo skupaj in
ugotovijo, kaj v sistemu ne deluje in kaj bi bilo potrebno še narediti. Na prošnjo soseske oz. moja
naloga je, da dopis, kot izvoljena predstavnica okoliša v OS, predstavim na seji OS.
Antona Brula:
1.
Ali obstajajo še kakšne administrativne ovire za izvedbo projekta? Kdaj bo zgrajen nov
priključek ceste v Talčjem Vrhu?
2.
Na prejšnji seji OS je pri točki 8 »Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinske
inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2019« razpravljal na temo škarp, živih mej,
nasadov,… v mestu Črnomelj, ki segajo manj kot 0,5 metra do cestišča oz. pločnika. Glede na veljaven
odlok bi morali lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje
dreves, žive meje, ipd., tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali
onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet. Predlagal je, da skupna občinska
uprava - MIR popiše kritična mesta in naslednje leto o tem poroča občinskemu svetu, v vmesnem
času pa naj prekrškarjem pošlje obvestilo, da stanje sanirajo v doslednem času. Kako je s tem, se kaj
dela na zadevi? Če zakonske podlage, po kateri bi lahko MIR ukrepal v zadevi ureditve oz. odstranitve
živih mej ob cestiščih ni, naj se pripravi občinski predpis, ki mu bo to omogočal.

Marko Mravinec:
1.
V Novi Lipi in Drežniku, po dokončanem vodovodu, še niso postavljene ustrezne hidrantne
omarice.
2.
Naj se očisti pitnik v mestnem jedru Črnomlja, saj se v njem nabirajo alge.
3.
Kljub obvestilu in navodilu OŠ Loke o parkiranju na lokaciji PH Stratus, nekateri starši, ki svoje
otroke pripeljejo v šolo, še vedno parkirajo neprimerno. Pravilno parkiranje je osnova za varnost
otrok in ostalih udeležencev v prometu, zato predlaga, da občinski redar vsakodnevno opravi
kontrolo parkiranja na navedeni lokaciji.
Renata Butala:
1.
Krajane Tanče Gore zanima kdo je tisti, ki bo saniral cesto od Sel pri Dragatušu do Tanče
Gore, saj je le-ta razdrta, luknjasta, na določenih mestih je že dotrajana. Cesta ni primerna za vožnjo.
Na križišču na Kvasici (prehod iz R1 218/1214 na LC 054141) pa je ob deževju vedno manjše jezero.
2.
Danes je mednarodni dan starejših, ki letos poteka pod sloganom »Potovanje proti starostni
enakosti«. Tudi v naši občini si moramo čim bolj prizadevati, da so starejši vključeni v družbo. Lepo je
videti to naše mestno jedro, ki je sedaj lepo urejeno, dostopno tudi invalidom. Mogoče bi pa v
sodelovanju z raznimi institucijami kot je CSD, Dom starejših občanov, Ljudska univerza in še kdo,
naredili analizo kaj občani na tem področju želijo še v prihodnje, kako razširjene in dostopne so
trenutno storitve za starejšo populacijo, torej prepoznati potrebe na področju skrbi za starejše. Ali
obstaja v naši občini strategija aktivnega staranja? Čedalje več je starejših prebivalcev, večja stopnja
revščine, sploh pri osebah, ki živijo same. Zaskrbljujoča je socialna izključenost. V naši krajevni
skupnosti jih imamo kar veliko. Bankomata v dolini že nekaj časa ni, pošta trenutno je še v trgovini,
koliko časa še…. Cesta čez Vrhgoro vemo v kakšnem stanju je. Vse te storitve so za starejše
prebivalstvo oddaljene. Tudi trgovina zgleda ne bo več dolgo. Torej, kako starejšim zagotoviti
kakovostno starost in prijetno sobivanje? Staranje je namreč pojav, ki nikogar ne zaobide.
3.
Izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za perspektivne študente in dijake: Kar nekaj
dijakov SŠ Črnomelj in drugih posega po zavidljivih uspehih. Zanima me ali naša občina razmišlja o
kakšnih izrednih štipendijah in enkratni denarni pomoči perspektivnim študentom in dijakom, s čimer
bi jih podprli, saj le oni predstavljajo naložbo v prihodnost našega mesta.
Pričakujem pisni odgovor.
Leopold Perko:
1.
Nikjer ni objavljenih voznih redov avtobusnih prevozov za občino Črnomelj.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.50.
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