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 18. redni seji, dne 4. 2. 2021 sprejel
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 17. 12. 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: Matjaž Barič, Andrej Fabjan (opr.), Henček Kosec in
Štefan Misja (prišel pri točki 7). Seji so prisostvovali tudi: Lidija Kmet in Marko Fatur, Ljubljanski
urbanistični zavod d.d.; predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Člani sveta so na tablične računalnike in po e-pošti dne 16. 12. 2020 prejeli predlog dodatne točke
dnevnega reda 17. redne seje OS »Izdaja soglasja k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«. Župan je predlagal, da se točka na dnevni red današnje seje uvrsti
kot 15. Tako točka 15: »Kadrovske zadeve« postane 16, točka 16: »Odgovori na vprašanja in pobude
članov sveta« postane 17 in točka 17: »Vprašanja in pobude članov sveta« postane 18.
Z 20 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 16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 7. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Predlog za izdajo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju občine Črnomelj
7. Predlog za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2021
8. Informacija o pridobljenem pravnem mnenju in delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju
9. Predlog Okvirnega programa dela občinskega sveta za leto 2021
10. Predlog Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2021
11. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini
Črnomelj
12. Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih
prostorov Občine Črnomelj v najem
13. Predlog Sklepa o določanju izhodiščne višine najemnine poslovnih prostorov, garaž in skladišč v
Občini Črnomelj
14. Pismo o nameri glede sodelovanja pri vzpostavitvi muzejske razstave

15. Izdaja soglasja k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj
16. Kadrovske zadeve
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
18. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan je uvodoma pojasnil: Sklepi 16. redne seje OS, ki je bila 12. 11. 2020 in sklep 7. dopisne seje
OS, ki je trajala od 3.12. do 7.12. 2020, so realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj.
Akti (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca
Črnomelj, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola komandanta Staneta
Dragatuš, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica, Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih in dva Sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra) so bili objavljeni v Uradnem listu RS. V nadaljevanju je nekoliko podrobnejše predstavil
projekte: Gradnja vrtca Črnomelj (z izbranim izvajalcem TGH d.o.o. je podpisana pogodba za
projektiranje in gradnjo, vrtec bo zidan, javna predstavitev idejne zasnove Vrtca Črnomelj bo 29. 12.
2020, ob 11. uri preko spletne aplikacije ZOOM). Dokončana je ureditev vadbenega parka na prostem
v jurjevanjski dragi. Dograditev OŠ Dragatuš (prva faza, ki zajema razširitev kuhinje in jedilnice
vključno z dvigalom, bo zaključena do konec letošnjega leta). Obnova ulice na Pristavah (cesta bo
asfaltirana v naslednjem tednu).
Vesna Fabjan: Pobude in vprašanja, ki jih člani sveta zastavimo pri zadnji točki, so omejene na tri in
vsebinsko se lahko ne nanašajo na točko 3, zato se ne zdi logično, da člani sveta pri tej točki ne bi
smeli razpravljati oz. postaviti kakšno vprašanje. Prebivalci Ulice na Pristavah, kjer pravkar potekajo
dela, sprašujejo ali namerava izvajalec del popraviti škodo, ki je bila sočasno z delom narejena na
zasebnih zemljiščih. Opozarjajo na odbite škarpe, poškodovane ploščice, poteptane zelenice (stroji so
parkirani na zelenicah, kar tepta zemljo, ki jo bo potem potrebno ravnati in zrahljati). Ne nasprotujejo
izvajanju del, prosijo le, da se škoda po končanih delih popravi. Na koga se lahko obrnejo, če to ne bo
urejeno, kot bi pričakovali? Izraža zadovoljstvo nad potekom del na cesti Marindol – Žuniči, kakor tudi
nad obnovo več odsekov cest v jeseni 2020. Katera dela bodo potekala na cesti Marindol - Žuniči, saj
bodo dela menda potekala vse do maja 2021. Ali bo v tem času kdaj daljša popolna zapora ceste
(znak za popolno zaporo je bil postavljen že pred tedni)?
Župan: Prebivalci Ulice na Pristavah naj se obrnejo na vodjo gradbišča. V primeru, da zadeve ne bodo
urejene oz. vzpostavljene v prvotno stanje, naj kontaktirajo odgovorno osebo na občini. Do maja
2021 se bo izvajala rekonstrukcija državne ceste Marindol – Žuniči (ureditev odvodnjavanja,
varovanje brežin – pred podorom kamenja na cestišče, izdelava tamponskega sloja in asfaltiranje
ceste). Popolna zapora ceste bo samo v času asfalterskih del.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Nataša Hudelja: Izraža pohvalo za dober zapis zapisnikov sej OS. Zadovoljna je z odgovorom občinske
uprave na vprašanje, vezano na obisk ministra za infrastrukturo v Črnomlju dne 11.9.2020.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 12. 11. 2020 se sprejme v predloženi
vsebini.

K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 7. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Mira Radojčič: V zapisniku je napačno zapisano ime članice OS.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 7. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je potekala od 3. 12. do 7. 12. 2020 se s
popravkom imena članice OS, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO
KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Točki sta prisostovala Lidija Kmet in Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Samo Kavčič: Kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložil
mnenje odbora. Odbor je gradivo »Predlog za izdajo Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj« obravnaval na seji 7. 12.
2020 in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor
nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v
predlagani vsebini.
Mojca Čemas Stjepanovič: Podpira sprejetje novega odloka in ureditev področja olajšav. V
obrazložitvi gradiva je zapisano, da lahko občina iz naslova komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo zbere nekoliko manj sredstev, predvsem zaradi oprostitev, ki po novem odloku
določa oprostitve plačila komunalnega prispevka za vse posamezne vrste objektov na območju
celotne občine. Ker mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti v proračunu sprašuje,
iz katerega naslova se bo nadomestil izpad teh sredstev? Z novim odlokom je predvideno, da bodo
posamezne prošnje za obročno odplačevanje komunalnih prispevkov obravnavane individualno, za
kar bo ustanovljena posebna komisija. Na kakšen način bo komisija odločala o odobritvi in načinu
odplačevanja obrokov? Bo sprejela kakšne kriterije?
Leopold Perko: S sprejemom novega odloka bo prenehal veljati Pravilnik o merilih za olajšave pri
odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj, v katerem so bili določeni
kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka. Novi odlok določa oprostitve
plačila komunalnega prispevka za vse posamezne vrste objektov na območju celotne občine, ne velja
več samo za zavezance, ki izkažejo ekonomske-socialne razloge. Kot je bilo že povedano lahko občina
iz naslova komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zbere nekoliko manj sredstev, ki
pa jih mora nadomestiti v proračunu. Od kod bo pokrit izpad teh sredstev?
Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.: Komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo, izračunan na podlagi osnutka novega odloka, je približno enak višini komunalnega prispevka
izračunanega na podlagi veljavnega odloka. Občina lahko z naslova komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo zbere nekoliko manj sredstev predvsem zaradi oprostitev iz 10. člena
osnutka novega odloka, ki določa oprostitve plačila komunalnega prispevka za vse posamezne vrste
objektov na območju celotne občine. Ne veljajo več samo za zavezance, ki izkažejo ekonomskesocialne razloge iz tretjega odstavka 8. člena obstoječega pravilnika in izpolnjujejo kriterije in merila
iz 9. člena pravilnika. Izpad sredstev je morala občina že do sedaj nadomestiti v proračunu.
Gregor Požek, OU: Okvirni znesek oprostitev plačil komunalnega prispevka v letu 2020 je znašal cca.
50.000 EUR.

Župan: Zelo težko je ta trenutek odgovoriti od kod bomo v proračunu občine zagotovili sredstva
zaradi oprostitev plačil komunalnega prispevka. Težko je tudi oceniti kakšen bo ta znesek v letu 2021.
Leopold Perko: Novi odlok določa oprostitve plačila komunalnega prispevka za vse posamezne vrste
objektov na območju celotne občine, tako za pravne kot tudi fizične osebe. Ima pomislek pri fizičnih
osebah, namreč lahko se zgodi, da bodo posamezniki prilagodili klasifikacijo objekta, kar posledično
pomeni manjše plačilo komunalnega prispevka oz. več oprostitev plačil.
Gregor Požek, OU: Se strinja s pomislekom predhodnika. V kolikor se bi to izkazalo za problem, bomo
pripravili spremembo odloka. Analiza čez leto dni bo pokazala pri čem smo.
Lidija Kmet, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.: V 10. členu odloka je navedena višina oprostitve
plačila komunalnega prispevka za posamezne vrste ne-stanovanjskih objektov, kot se razvrščajo v
skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
Arhitekt je tisti, ki objekt razvrsti v skladu z zakonodajo, se pa tudi dogaja, da je objekt kategoriziran
tako, da je komunalni prispevek nižji.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan predlaga, da se Predlog za izdajo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju
občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Na sejo je prišel Štefan Misja, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 21 članov sveta.
Maja Kocjan: Gre za najpomembnejši dokument, ki ga sprejemamo za naslednje leto. Proračun
občine Črnomelj za leto 2021 je investicijsko naravnan, kar je pohvalno. Za investicije je predvidenih
16 mio EUR. Upa, da je čim več teh sredstev evropskih. Če temu ni tako, zopet poziva občinsko
vodstvo, da pridobi ekipo, ki bo zadolžena za pridobivanje evropskih sredstev, še posebej sedaj, ko je
v pripravi nova finančna perspektiva 2021-2027. Nimamo specializirane ekipe, ki bi spremljala
omenjene razpise in se izključno ukvarjala samo s pripravo potrebne dokumentacije za prijave na
razpise, kot jo ima veliko drugih občin po Sloveniji. Občinska uprava naj do naslednje seje pripravi oz.
predstavi prioritetno listo infrastrukturnih projektov.
Župan: Proračun občine Črnomelj za leto 2021 lahko označimo za zgodovinski, saj izkazuje kar
21.645.690 EUR prihodkov in 28.225.164 EUR odhodkov. Proračunski primanjkljaj nameravamo
pokriti iz prenesenih denarnih sredstev in z dodatnim zadolževanjem. Za investicije v letu 2021 je
predvidenih kar 57 %. vseh sredstev, povišanje pa se nanaša predvsem na planirano izvedbo

nadomestne gradnje OŠ Loka, gradnjo vrtca Loka, dograditev OŠ Dragatuš, gradnjo kanalizacije
Črnomelj in Dobliče, ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica in ostale projekte, ki so razvidni iz
posebnega dela proračuna. Pri pripravi predloga ni jasno, koliko sredstev in za katere projekte bomo
lahko sredstva pridobili, pomembno pa je, da bomo poleg prej omenjenih prioritetnih projektov
izvajali projekti, za katere bomo pridobili sredstva na ustreznih razpisih. Sprejem proračuna bo
zagotovil tudi nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju, kakor tudi začetek izvajanja
novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov. Projektna pisarna
občinske uprave spremlja razpise, pripravlja projekte, … Za občinsko upravo, predstavnike javnih
zavodov poteka izobraževanje na temo projektov, pridobivanja sredstev. Spremljamo pripravo nove
finančne perspektive. Za pripravo dokumentacije, projektov je v proračunu namenjenih veliko
sredstev, ker želimo biti pripravljeni na prihajajoče razpise. Vsako priložnost, ki se bo pokazala, bomo
izkoristili. Dobro sodelujemo s krajevnimi skupnostmi. Tudi člani sveta vzpostavite stik s predstavniki
krajevnih skupnosti in se seznanite s prioritetnimi investicijami, ki jih načrtuje posamezna KS.
Leopold Perko: Kdaj bo dokončana investicija - dograditev OŠ Dragatuš?
Župan: V pripravi naj bi bil razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerega bo
občina prijavila investicijo - dograditev OŠ Dragatuš.
Mira Radojčič: V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v občini Črnomelj za leto 2021 je
predviden odkup dela stavbe Hotel Lahinja v Črnomlju. Za kakšen namen?
Župan: V letu 2021 bo izvedena rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe bivšega Dijaškega doma
Črnomelj za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, zaradi česar se morajo mladinske organizacije
in hostel, ki so sedaj v stavbi, izseliti. V razgovoru z mladimi se je pokazala ideja in želja, da bi
mladinski center imeli na enem mestu, kakor ga že imajo v nekaterih občinah. V stavbi hotela Lahinja
bi tako del prostorov namenili za delovanje mladinskega centra, za potrebe vrtca in šole Loka pa bi
najeli kuhinjo. Dogovarjamo se, da bi bila najemnina kuhinje všteta v kupnino. Je še nekaj neznank,
dogovori še vedno potekajo. Zgodba je dobra in upamo, da bomo uspeli.
Zalka Bosanac: Podpira predlagani proračun občine Črnomelj za leto 2021, saj je investicijsko
naravnan. Plan mora biti optimističen. Na novo finančno perspektivo se je potrebno pripraviti,
angažirati strokovnjake in pridobiti čim več sredstev iz različnih virov. Glede samih investicij pogreša
le-te v širšem okolju, namreč večina njih je fokusiranih v enem okolju. Tudi obmejna območja občine
morajo biti vključena v proračun, poiskati je potrebno vse možnosti, da se jih maksimalno vključi v
novo finančno perspektivo. Za razvoj turizma ob reki Kolpi je potrebno narediti korak naprej, z novo
perspektivo je priložnost, da se kaj naredi na tem področju (kanalizacija, javna razsvetljava, pločniki,
ipd.).
Župan: V letu 2020 smo dodatno pridobili 274.000 EUR in jih porabili na obmejnih območjih občine.
Razpisi, ki se pripravljajo, bodo dali večji poudarek obmejnim krajem.
Mojca Čemas Stjepanovič: V proračunu občine Črnomelj za leto 2021 ni posebne postavke za
mladinske projekte, zato se jo naj doda. V nadaljevanju je zaprosila za pojasnilo postavke ureditev
pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju v višini 19.888 EUR in izobraževanje članov OS v višini 700
EUR. Zakaj so povečana sredstva za vzdrževanje spletnih strani in sistema in izd. grafične podobe
občine, za dodatek na delovno dobo, za položajni dodatek, za povračilo stroškov prevoza na delo in iz
dela? Kje je podlaga, da občina v celoti financira načrte in drugo dokumentacijo za gozdno cesto
Cirnik – Banova rupa? V 14. členu odloka je zapisano: Posredni uporabniki občinskega proračuna ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021
zadolžijo do skupne višine 7.500.000 EUR. Ali se ve kateri javni zavod se bo zadolžil in zakaj oz. javno

podjetje? V predlogu proračuna za leto 2021 je predvideno dolgoročno zadolževanje do višine
5.802.719 EUR. Za kaj bo namenjen kredit?
Marina Klevišar, OU: Na novembrski seji OS je občinski svet izdal soglasje k zadolževanju j.p. CERODBK d.o.o. za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne
tehnološke in premične opreme. Javna podjetja se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v
dovoljen obseg zadolževanja občine.
Župan: Dokumentacijo oz. projekt za izgradnjo gozdne ceste Cirnik – Banova rupa je potrebno
novelirat, za kar so v proračunu 2021 predvidena sredstva. Uslužbenka OU se je preselila izven kraja
zaposlitve. Delodajalec je delavcu dolžan povrniti strošek prevoza na delo in z dela, zato so
proračunska sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela višja.
Marina Klevišar, OU: Dodatek na delovno dobo je odvisen od tega, koliko dopusta se v letu koristi.
Manj, ko se dopusta koristi, večji je dodatek na delovno dobo. Postavka za izobraževanje članov OS je
že vrsto let v proračunu.
Mira Radojčič: Zakaj se sofinanciranje prireditev: Jurjevanje, Martinovanje, Pustovanje ne prenese na
postavko RIC Bela krajina?
Župan: V proračunu 2021 so planirana sredstva za sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela
krajina), ni pa več planiranih sredstev za prireditvi Martinovanje in Pustovanje. Na podlagi ugotovitev
Računskega sodišča je tovrstno sofinanciranje lahko predvideno med sredstvi pokroviteljstva na
osnovi javnega razpisa.
Nataša Hudelja: Z razpravo Zalke Bosanac se strinja, v nadaljnje projekte je nujno potrebno vključiti
reševanje obkolpske infrastrukture. Projekt kanalizacije Vinica drugi del naj se čim prej dokonča, da
bo čistilna naprava začela delati v polni meri. V gradivu je zapisano: »Kot smo navedli pri kanalizaciji
Drenovec, so ostale manjkajoče kanalizacije na sistemu Vinica (Sečje selo, Ogulin, del Vinice)
predvidene za izgradnjo v letih 2021 - 2023. Kanalizacijo v Vinici in Ogulinu bomo dokončali v letu
2021, za Sečje selo pa bo v istem letu obnovljena projektna dokumentacija. Izvedbo predvidevamo v
letih 2022 in 2023, pri tem pa upamo, da se bo ponovno zagotovil vir za sofinanciranje manjših
sistemov (pod 2.000 PE), kot je bil v prejšnjih letih npr. Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR.« Z
navedenim se ne strinja in predlaga, da se zapis spremeni - če EU razpisa ne bo, naj se sredstva za
investicijo - kanalizacija Sečje selo zagotovi s proračunskimi sredstvi, in sicer v roku kot je navedeno –
2023.
Leopold Perko: V razpravi je bila večkrat omenjena nova finančna perspektiva. V katero smer gre
nova perspektiva, zdajšnja je bila namreč bolj naklonjena mehkim vsebinam?
Župan: Nova finančna perspektiva se pripravlja v smeri, da bo več sredstev namenjenih investicijam,
infrastrukturi.
Vesna Fabjan: Nad stavbo Kulturnega doma Črnomelj je za dostopno ceno naprodaj kar velika parcela
s starejšo hišo. Ali občina morebiti razmišlja o nakupu parcele za dolgoročne potrebe OŠ Milke ŠobarNataše, okoliških šol in kulturnih ustanov? Glede na to, da letos dopolnjujem delovno obveznost na
šoli, na lastne oči vidim prostorsko stisko, v kateri tam poteka vzgojno-izobraževalni proces. Kolikor
slišim, pa tudi ravnatelj nas obvešča, se glede stiske v notranjih prostorih iščejo rešitve. Nakup
sosednje parcele izpostavljam zato, ker šola nima igrišča, parkirišča, zunanjega prostora, kjer bi lahko
v varnem okolju potekalo podaljšano bivanje, tudi ne vrta na katerem bi otroci v skladu z učnim
načrtom pridobivali znanje pomembno za dosego ciljev, ki temeljijo na razvijanju čim večje

samostojnosti OPP v odraslosti. Menim, da bi bilo potrebno razmisliti o nakupu te parcele čim prej,
tudi če zdaj ni sredstev za ureditev parcele. To je zadnja dostopna parcela v neposredni bližini šol, ki
bi lahko dolgoročno rešila vrsto stisk. Ali so v proračunu morebiti namenjena sredstva za nakup
omenjene parcele?
Župan: Cena omenjenega zemljišča je previsoka, v proračunu ni predvidenih sredstev za nakup letega. V kolikor se bo pokazala priložnost za ugoden nakup, bomo sredstva zagotovili v rebalansu
proračuna. Pred neposredno izvedbo razpolaganja morajo biti nepremičnine ovrednotene na podlagi
uradnih cenitev v skladu z veljavno zakonodajo.
Matej Banovec: V proračunu je predvidenih 4 mio EUR za nadomestno gradnjo OŠ Loka. Ali je znana
časovnica izgradnje, kdaj naj bi pričeli z gradnjo? Ali obstaja kakšen nabor projektov na postavki
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, kjer je za občinske ceste predvidenih 500.000
EUR? Ali so v omenjeni postavki vključena tudi sredstva za infrastrukturo na obmejnih območjih?
Župan: Sredstva za infrastrukturo na obmejnih območjih so obljubljena tudi v letu 2021, med
prihodke še niso vključena. Ko jih prejmemo bodo prikazana v rebalansu proračuna, kot je to bilo v
letu 2020 - 274.000 EUR teh sredstev je bilo v večini porabljenih v Vinici, Preloki, Bojancih.
Konec februarja 2021 se bo pričelo s projektiranjem OŠ Loka. Projektna naloga je usklajena z
ministrstvom. 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.
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela rušitev starega dela vrtca in nato gradnja vrtca.
Gradnja se bo glede na terminski plan pričela v juliju 2021, zaključila pa v letu 2022.
Matej Banovec: Glede na to, da je proračun 2021 pretežno fokusiran za Črnomelj, sprašuje zakaj so
znižana sredstva na postavki vzdrževanje lokalnih cest? Vemo, da so nekatere občinske ceste v
katastrofalnem stanju (proti Staremu trgu, Gribljam, idr.). Zmanjšana so tudi sredstva za razvoj
podeželskih območij.
Župan: Sredstva razpisa za kmetijstvo so bila povečana v lanskem letu, za delovanje KS smo postavko
povečali v proračunu 2021. Pri pripravi proračuna skušamo biti realni in dati tam, kjer je nujno. Pri
pripravi proračuna sodelujemo s KS, s katerimi uskladimo prioritetne projekte, investicije v
posamezni KS.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 s prilogami se sprejme v
predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2021.
3. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za
leto 2021.
4. Občinska uprava občine Črnomelj pripombe in predloge, podane v razpravi, prouči in do
naslednje seje OS pripravi Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2021.
K točki 8:
INFORMACIJA O PRIDOBLJENEM PRAVNEM MNENJU IN DELOVANJU BIOPLINARNE LOKVE PRI
ČRNOMLJU
Župan: Včeraj je imel sestanek s članom uprave Petrola, ki je odgovoren za področje bioplinarn.
Predstavljene so bile težave, problemi, ki jim mi vidimo v zvezi z delovanjem bioplinarne na Lokvah.
Petrol je v fazi reorganizacije, sprememb, od lanskega leta je spremenjena celotna uprava družbe.
Pripravljajo novo strategijo, ki naj bi bila dokončana do spomladi 2021. Ko bo kaj več znanega o
bioplinarni Lokve bomo o tem obveščeni. Zavedajo se, da leta 2023 poteče okoljevarstveno

dovoljenje za bioplinarno na Lokvah. Zagotovilo je, da vse stvari, ki se bodo oz. kako se bodo
spremenile, ne bodo narejene brez soglasja lokalne skupnosti.
Mojca Čemas Stjepanovič: Občina Črnomelj je pred leti podala soglasje za gradnjo bioplinarne na
Lokvah. Smrad v severnem delu Črnomlja je potrebno obravnavati celovito, gre za bioplinarno in
prašičjo farma.
Zalka Bosanac: Kot predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja je pojasnila: Odbor za turizem in
varstvo okolja se je na seji 7. 12. 2020 seznanil s pridobljenim pravnim mnenjem v zvezi z ureditvijo
pravnega varstva občine v primerih varovanja okolja z dne 3.12.2020, ki ga je posredovala Odvetniška
pisarna Matej Podlipnik in z odgovorom družbe Petrol d.d. v zvezi z delovanjem bioplinarne Lokve pri
Črnomlju, prejetim dne 23. 10. 2020 in dne 7. 12. 2020. Odbor meni, da je problematika vezana na
bioplinarno že dolgoletna in zelo obširna. Občinskemu svetu občine Črnomelj in županu Občine
Črnomelj podaja predlog:
- da se zahteva preverba že izdanega uporabnega in okoljevarstvenega dovoljenja s proučitvijo
vseh alternativ, da se zadeva razjasni in privede do večjega sožitja vseh deležnikov v lokalnem
okolju;
- da se na pristojna ministrstva apelira za sprejem zakonodaje na področju smradu in spremembe
obstoječe zakonodaje za zmanjšanje vplivov na okolje.
Vesna Fabjan: Najprej zahvala za pridobljeno pravno mnenje glede bioplinarne, ki je temeljito in
dobro napisano, pove to, kar smo v osnovi že vedeli. To je, da bioplinarna obratuje v skladu z zakoni
in obratovalnimi pogoji. Ker dva ključna problema ostajata, to sta smrad in slabšanje kvalitete pitne
vode menim, da nimamo kaj čakati, da je treba zadevo peljati naprej. Podpiram pobudo Odbora za
okolje in turizem. Zanima pa me, kako bo občina ravnala od tu naprej. Pravno mnenje sicer podaja
nekaj možnosti, ki bi se jih lahko oprijeli in z njimi pritiskali na povzročitelja. Občina bi se morala v
vseh postopkih pojavljati kot udeleženka, na občini bi torej morala biti oseba (pravna ali upravna
služba), ki bi stalno spremljala in preverjala možnosti. Ali je župan razmišljal o tem, da so NVO
organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu (lovske in ribiške družine, društvo Proteus...)
v boljšem položaju in bi bilo interese občine smiselno uveljaviti preko njih? Leta 2019 je bil v
bioplinarni izveden kontrolni monitoring (tako piše v poročilu za 2019). Ugotovljeno je bilo, da
digestat ni primeren za gnojenje. To je v poročilu Petrola, ki smo ga prejeli svetniki zamolčano. Zato
preverite in zahtevajte informacijo javnega značaja: Kako je bil ta digestat porabljen/uničen/kje je?
Od inšpektorata zahtevajte vse inšpekcijske dokumente v povezavi s kontrolnim monitoringom za
leto 2019/20. Glede na to, da nas Petrol vabi na ogled bioplinarne, izkoristimo to, imejmo
izobraževanje-ekskurzijo. Na bližnji farmi pa si oglejmo še proizvodnjo in skladiščenje svinjske
gnojevke.
Anton Brula: Postavljeno je bilo vprašanje ali je občina Črnomelj izdala soglasje za gradnjo bioplinarne
na Lokvah. Da, odločitev se je sprejemala na občinskem svetu, bil je član takratnega občinskega
sveta. V obrazložitvi je bilo takrat zapisano, da bo bioplinarna postavljena v neposredni bližini prašičje
farme, da bo lahko stranski produkt prašičje farme (gnojnica) izkoristila za svoj pogon in gorivo. Ob
enem bo bioplinarna iz okoliških kmetijskih površin koristila zeleno biomaso (koruza, detelja), jo
pretvorila v električno energijo, njen stranski produkt bo toplotna energija. Ob bioplinarni bo zgrajen
bazen z ogrevano vodo iz bioplinarne, ki bo služil kot rekreacijski center za plavanje (z ozirom, da se v
bližini že nahaja rekreacijski center - vražji kamen). Na osnovi teh dejstev je takrat občinski svet izdal
soglasje za gradnjo bioplinarne na Lokvah. Kar pa je danes tam, vidimo sami.
Marko Mravinec: Problem smradu je v surovini, odpadkih, ki jih sprejema bioplinarna. Do takšnega
smradu ne bi prihajalo, če bi bile vhodne surovine koruza, trava, ipd. kot je bilo to predvideno v
osnovi. Na pristojno ministrstvo naj se zato apelira, da spremeni zakonodajo glede surovin, ki jih za
svoje delovanje uporabljajo bioplinarne. Kot član Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti je

pojasnil, da se je odbor na seji 7. 12. 2020 seznanil s pridobljenim Pravnim mnenjem v zvezi z
ureditvijo pravnega varstva občine v primerih varovanja okolja z dne 3.12.2020 , ki ga je posredovala
Odvetniška pisarna Matej Podlipnik in z odgovori družbe Petrol d.d. v zvezi z delovanjem bioplinarne
Lokve pri Črnomlju, prejetem dne 23.10.2020 in 7.12.2020. Odbor podaja Občinskemu svetu občine
Črnomelj in županu Občine Črnomelj, da na družbo Petrol d.d. apelirata, da zgradi na zalogovniku v
bioplinarni Lokve pri Črnomlju načrtovani plinohram in sprejme ter izvaja v bioplinarni vse ukrepe in
postopke, da delovanje bioplinarne ne bo imelo negativnih vplivov na okolje ter aktivno sodeluje z
vsemi deležniki v lokalnem okolju.
Župan: Pridobljeno pravno mnenje odvetniške pisarne je jasno. Svoje mnenje in predloge sta podala
Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti in Odbor za turizem in varstvo okolja. Z društvom
Proteus sodelujemo in bomo še naprej iskali rešitve in pritiskali, da se zadeve spremenijo.
Vesna Fabjan: V postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki za bioplinarno Lokve poteče
2023, se mora vključiti tudi občina in zahtevati stvari, ki sedaj niso upoštevane.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil s pridobljenim Pravnim mnenjem v zvezi z ureditvijo
pravnega varstva občine v primerih varovanja okolja z dne 3.12.2020, ki ga je posredovala
Odvetniška pisarna Matej Podlipnik in z odgovori družbe Petrol d.d. v zvezi z delovanjem
bioplinarne Lokve pri Črnomlju, prejetimi dne 23.10.2020 in 7.12.2020.
2. Na družbo Petrol d.d. se apelira, da na zalogovniku v bioplinarni Lokve pri Črnomlju zgradi
načrtovani plinohram in sprejme ter izvaja v bioplinarni vse ukrepe in postopke, da delovanje
bioplinarne ne bo imelo negativnih vplivov na okolje ter aktivno sodeluje z vsemi deležniki v
lokalnem okolju.
3. Zahteva se preverba že izdanega uporabnega in okoljevarstvenega dovoljenja s proučitvijo vseh
alternativ, s ciljem, da se zadeva razjasni in privede do večjega sožitja vseh deležnikov v lokalnem
okolju.
4. Na pristojna ministrstva se apelira za sprejem zakonodaje na področju smradu in spremembe
obstoječe zakonodaje za zmanjšanje vplivov na okolje.
5. Pridobi se podatke o inšpekcijskih nadzorih na podlagi ugotovljenih neustreznih digestatov.
K točki 9:
PREDLOG OKVIRNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2021
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Okvirni progam dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 10:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Vesna Fabjan: V letošnjem proračunu je nekoliko višja postavka za program športa iz razloga, ker so
združene štiri postavke. Odbor za družbene dejavnosti je gradivo »Predlog letnega programa športa v
občini Črnomelj za leto 2021« obravnaval na seji 15. 12. 2020. Na odboru smo veliko govorili o
učinkih karantene na financiranje športa. Pojasnjeno nam je bilo, da občinska uprava pripravlja
obrazec, s katerim se bo skušalo kar se da pravično zbrati podatke in da se bo trudilo nobenega ne
oškodovati. Išče se pravi način. Predlog letnega programa športa je povzet po lanskem, tudi razpisni
pogoji bodo enaki. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da
Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2021 sprejme v predlagani vsebini.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2021 se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 11:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROMETNI UREDITVI V
OBČINI ČRNOMELJ
Samo Kavčič: Javno podjetje Komunala Črnomelj ima v upravljanju 134 parkirišč. Kot predsednik
Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pojasnil, da je odbor gradivo »Predlog za
izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj«
obravnaval na 13. redni seji, dne 7. 12. 2020. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu
svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel
bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.
Leopold Perko: Kako je z uporabo javnega parkirišča pri objektu Kolodvorska cesta 22 (parkirišče pri
bivšem Borovu- Muller)?
Župan: Občina ima za parkirišče pri objektu Kolodvorska cesta 22 – parkirišče pri Borovu-Muller
sklenjeno najemno pogodbo. Od kar je na parkirišču omejeno časovno parkiranje (2 uri), je prostora
za parkiranje dovolj.
Bernarda Kump: Zakaj še vedno, kljub prometnemu znaku, ki prepoveduje, skozi staro mestno jedro
Črnomlja vozijo kamioni, traktorji?
Župan: Občinska redarja redno izvajata kontrolo tovornega prometa na vpadnicah v mesto. Omejitve
in prepovedi tovornega prometa so v Odloku o prometni ureditvi v občini Črnomelj zapisane, vendar
kljub temu se še zgodi, da kakšno tovorno vozilo zapelje skozi mestno jedro Črnomlja.
Vesna Fabjan: Če prav razumem, še vedno ostajajo tri režimi in sicer en je za občane, drugi za sodišče
in tretji za zaposlene na občini. Menim, da ni toliko problem parkirnina, saj ta ni visoka. Bolj je
problem v razmerjih plačnikov. Ljudem se ne zdi pravično. Občani (razen stanovalcev), najemniki
lokalov, obiskovalci, zaposleni v mestnem jedru plačajo parkirnino po ceniku, vendar nimajo
rezerviranega parkirnega mesta, ostali imajo prostor rezerviran in nižjo ceno parkiranja.
Jaka Birkelbach: Zaposleni na sodišču parkirajo na javnem parkirišču za objektom Kolodvorska ulica 3
(Viniški dvorec) - parkirišče Suhi most, kako je to urejeno? Parkomate v Črnomlju je potrebno
posodobiti. Prav tako je potrebno poenostaviti postopek za pridobitev dovolilnice za parkiranje.
Župan: Parkirišče za objektom Kolodvorska ulica 3 (Viniški dvorec) - parkirišče Suhi most je
rezervirano za parkiranje vozil zaposlenih na sodišču Črnomelj, ki letno dovolilnico za parkiranje
kupijo.
Kristina Zajc: Pri pridobitvi dovolilnice za parkiranje gre za upravni postopek. Upravna taksa za vlogo
za izdajo dovolilnice, ki se je odda na občini, je ukinjena. Ker občina nima tržne dejavnosti in zato tudi
ne more prodajati dovolilnic za parkiranje, smo za prodajo dovolilnic pooblastili JP Komunala
Črnomelj, ki to dejavnost ima.
Samo Kavčič: Glede samega postopka za pridobitev dovolilnice za parkiranje je pojasnil, da se vloga za
izdajo dovolilnice odda na občini, stranka prejme odločbo in račun. Po plačilu računa JP Komunala
Črnomelj stranki pošlje dovolilnico po pošti.
Marko Mravinec: Kako je z rušitvijo stavbe, v kateri je do nedavnega imela svoje prostore
zavarovalnica Sava? Namreč na eni preteklih sej OS je bilo rečeno, da bodo po rušitvi stavbe tam
urejena parkirišča.

Kristina Zajc, OU: Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj prepoveduje tovorni promet na lokalni
cesti - od križišča z regionalno cesto Črmošnjice – Črnomelj iz smeri Lokev do križišča s prednostno
cesto, z Ulico Moša Pijade. Prav tako je prepoved tovornega prometa v semaforiziranem križišču Ulice
21. oktobra in Kolodvorske ceste, na Kolodvorski cesti v smeri proti mestnemu jedru ter na drugem
koncu Črnomlja v semaforiziranem križišču Ulice Staneta Rozmana in Ulice Lojzeta Fabjana, pri
velikem mostu čez Dobličico, za smer proti mestnemu jedru. Tovorni promet za smeri Metlika, Adlešiči
ali Vinica je preusmerjen na zahodno črnomaljsko obvoznico. Tovorni promet za smer Metlika iz
obvoznice nadaljuje na krožišču Čardak po cesti mimo kotlovnice na Čardaku, naravnost po cesti – Ul.
Moša Pijade, nato desno po prednostni cesti na Ulico 21. oktobra proti semaforju s Kolodvorsko cesto,
nato pa levo po Kolodvorski in v nadaljevanju Belokranjski cesti ven iz mesta. Enako velja v obratni
smeri. Tovorni promet za smer Adlešiči je speljan preko obvoznice in krožišča v Kočevju ter Viniške
ceste do semaforja pri velikem mostu, levo na Ulico Lojzeta Fabjana in naprej po Ločki cesti ven iz
mesta. Prav tako velja v obratni smeri. Ustrezni prometni znaki so postavljeni. Odlok ne določa
posebnih omejitev za traktorje, zato tudi ni možno postaviti prometnega znaka, ki prepoveduje
vožnjo traktorjev.
Vesna Fabjan: Ko bo zgrajena brv predvideva, da bodo zaposleni v mestnem jedru parkirali na
Majerju in bodo parkirišča v mestu namenjena strankam, mamicam z otroki, invalidom... Stopnišče
na Majer je bilo obnovljeno, most je res potreben obnove, vendar bi zaposleni v mestnem jedru že
sedaj lahko parkirali na Majerju. Tako bi vsaj delno že sedaj razbremenili parkirišča.
Bernarda Kump: Glede na to, da je zaposlena v mestnem jedru Črnomlja sprašuje kaj bi ji prineslo, če
bi parkirala drugje in bi bilo parkirno mesto, ki ga sedaj zaseda, prosto? Zanima jo, kje v Črnomlju bo
postaja za električna kolesa, namreč po informacijah naj bi bila pri železniški postaji?
Župan: Pri postavitvi postaje za električna kolesa gre za dva različna projekta, projekt občine
predvideva lokacijo v mestnem jedru Črnomlja.
Jaka Birkelbach: Brv na Majer je nujno potrebna. S katerim koli vozičkom (otroškim, invalidskim,
skirojem, ipd.) je danes na Majer priti nemogoče.
Matej Banovec: Potencialna lokacija za zgraditev vsaj 20 parkirnih mest je zemljišče pod velikim
mostom v Črnomlju, zato je potrebno projekt ureditve parkirišč pospešiti.
Župan: Gre za projekt, ki je pogojen z razširitvijo državne ceste. Z Direkcijo za ceste smo v dogovoru in
upamo, da bomo v 2021 naredili korak naprej.
Mojca Čemas Stjepanovič: Dodatno je pojasnila, da je bila za ureditev parkirišč pod velikim mostom
na Direkcijo RS za ceste, ki je lastnik zemljišča in za katerega je potrebno pridobiti pravico graditi, že
pred leti podana vloga, vendar je bila negativna, ker se tam predvidena razširitev državne ceste.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni
ureditvi v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prometni ureditvi v občini Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj
se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini
Črnomelj.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ODDAJANJU POSLOVNIH STAVB IN
POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE ČRNOMELJ V NAJEM
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov
Občine Črnomelj v najem se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb
in poslovnih prostorov Občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o
oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov
Občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in
poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v
najem se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 13:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČANJU IZHODIŠČNE VIŠINE NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV, GARAŽ
IN SKLADIŠČ V OBČINI ČRNOMELJ
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o določanju izhodiščne višine najemnine poslovnih prostorov, garaž in skladišč v Občini
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 14:
PISMO O NAMERI GLEDE SODELOVANJA PRI VZPOSTAVITVI MUZEJSKE RAZSTAVE
Župan je podal uvodno obrazložitev.
Mojca Čemas Stjepanovič: Aktivnosti Društva BASS so se pričele že pred tremi leti. Ideja je dobra,
zato soglaša s podpisom pisma o nameri.
Župan je dodatno pojasnil, da Društvo BASS ne pričakuje pomoči občinskega proračuna. S strani
občine društvo pričakuje sodelovanje pri vzpostavitvi muzejske razstave in da v okviru pristojnosti in
zmožnosti občina sodeluje in pomaga društvu pri umestitvi stavbe v prostor, pri zbiranju
dokumentacije, pri pogovorih s prebivalstvom.
Anton Brula: Društvo BASS ima namen odkupiti zemljišče, izdelati projektno dokumentacijo ter
zgraditi in opremiti primerno stavbo, v katere prostorih bi uredilo muzejsko razstavo ter večnamenski
prostor. Kako velika bo stavba?
Župan: V stavbi, velikosti 10 m x 8 m, bi društvo uredilo muzejsko zbirko ter večnamenski prostor
(prostor za družabne prireditve).

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z namero Društva BASS o vzpostavitvi muzejske razstave
v Miličih in soglaša s podpisom pisma o nameri v predloženi vsebini.
K točki 15:
IZDAJA SOGLASJA K PRAVILOM JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC OTONA
ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Uvodno obrazložitev je podala Vladka Kostelec Peteh, OU.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k Pravilom javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.
K točki 16:
KADROVSKE ZADEVE
1. Volitve v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027
V zadevi volitev v Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027 se je župan izločil
iz postopka in pooblastil podžupana, da prevzame vodenje seje pri tej točki.
Podžupan Dubravko Čengija: O Kandidatni listi za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za
mandatno obdobje 2021-2027 je potrebno izvesti tajno glasovanje. Za postopek glasovanja in
ugotovitev izida glasovanja ter pripravo zapisnika se predlaga imenovanje tričlanske komisije v
sestavi: predsednik Dubravko Čengija in člana Jaka Birkelbach in Matej Banovec.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Za postopek glasovanja in ugotovitev izida glasovanja ter pripravo zapisnika se imenuje tričlanska
komisija v sestavi: predsednik Dubravko Čengija in člana Jaka Birkelbach in Matej Banovec.
Tajno glasovanje je potekalo od 19.30 do 19.40.
Za glasovanje je bilo natisnjenih 24 enakih glasovnic, kolikor je tudi članov občinskega sveta. Vse
glasovnice so bile overjene z žigom občinskega sveta.
Komisija je vročila glasovnico posameznemu članu občinskega sveta in na seznamu sproti označila,
kateri član je prejel glasovnico, tako da je obkrožila številko pred njegovim imenom in priimkom.
Glasovanje je potekalo na za to določenem prostoru, kjer je bila zagotovljena tajnost glasovanja. Po
opravljenem glasovanju so člani oddali glasovnice v glasovalno skrinjico.
Po končanem glasovanju je komisija ugotovila izid glasovanja in pripravila zapisnik.
Izid glasovanja je bil naslednji:
- število razdeljenih glasovnic 21
- število oddanih glasovnic 21
- število neveljavnih glasovnic 0
- število veljavnih glasovnic 21
- število glasov ZA kandidatno listo 21
- število glasov PROTI kandidatni listi 0
Komisija je ugotovila, da so člani Občinskega sveta Občine Črnomelj s predpisano večino glasovali ZA
Kandidatno listo za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027.

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svetu javnega zavoda Osnovna
šola Mirana Jarca Črnomelj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine
Črnomelj imenujejo:
- Sonja Pavše Grabrijan, 8340 Črnomelj
- Boštjan Majerle, 8340 Črnomelj
- Jaka Birkelbach, 8340 Črnomelj.
K točki 17:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
K točki 18:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Maja Kocjan:
1. Pobuda za razpis štipendij za nove vpise v Gimnazijo Črnomelj in enkratno znižanje stroškov
prehrane ali stroškov šolskih ekskurzij za osnovnošolske otroke:
V času epidemije je v letu 2020 ostalo precej neporabljenih proračunskih sredstev, ki so bila
namenjena za prireditve v letu 2020. Svetniške skupine SDS, NSI in SLS smo mnenja, da je potrebno ta
sredstva preudarno prerazporediti v dobro ene izmed naših najranljivejših skupin – za osnovnošolske
otroke in dijake, slednje z namenom ohranitve obstoja Gimnazije Črnomelj.
Ob pregledu Zaključnega računa proračuna za leto 2019 in Odloka o rebalansu proračuna Občine
Črnomelj za leto 2020 je bilo ugotovljeno, da so v letošnjem letu tako ostala neporabljena sredstva za
prireditve iz postavk, prikazanih v spodnji preglednici, v skupni višini 62.000,00 eur.
Zaključni račun 2019

Rebalans proračuna 2020

Pustovanje

2.000,00

2.000,00

Jurjevanje

30.000,00

50.000

6.000,00

10.000

36.000,00

62.000,00

Martinovanje
SKUPAJ

Vir: Zaključni račun proračuna za leto 2019 in Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020

Poleg navedenega je Občina Črnomelj pridobila višjo povprečnino v višini 498.599 eur v letu 2020,
dodatna sredstva po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin in za romsko problematiko.
V sled navedenemu smo svetniške skupine SDS, NSI in SLS mnenja, da bi morala Občina Črnomelj ta
sredstva prerazporediti na:
1. Znižanje stroškov prehrane za osnovnošolske otroke ali stroškov šolskih ekskurzij v skupni višini
30.000 eur
Število otrok*
Finančni okvir

1.305

Proračunska
sredstva

Proračunska
sredstva/otroka

30.000 eur

22,99 eur

* Vir: Podatkovna baza SURS za šolsko leto 2019/2020

Upravičenci do znižanja stroškov prehrane bi bili vsi osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo v
Občini Črnomelj oz. šoloobvezni – učenci od 1. do vključno 9. razreda OŠ (ne glede na to, kateri
osnovnošolski zavod obiskujejo).
2. Štipendiranje novih vpisov v Gimnazijo Črnomelj
Že nekaj let se soočamo z velikim upadom vpisa v Gimnazijo Črnomelj, kar je izredno zaskrbljujoče.
Zavedati se je potrebno, da je Gimnazija Črnomelj eksistenčnega pomena za obstoj Srednje šole
Črnomelj, ki je v Beli krajini še edina srednješolska ustanova. V preteklosti so njeni učenci nizali vrsto
uspehov na tekmovanjih, mnoga leta pa je bila Gimnazija Črnomelj ena izmed uspešnejših po uspehu
pri maturi. V reševanje problematike se morajo aktivno vključiti vse belokranjske občine.
V svetniških skupinah SDS, NSI in SLS smo mnenja, da bi bila odlična vzpodbuda za povečan vpis v
navedeni program podelitev enoletne štipendije ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj. Navedeni ukrep se je
izkazal v občinah, kjer so se soočale z enako težavo, kot pravilen in učinkovit ukrep za ohranitev
srednje šole v domačem kraju.
Število dijakov
20/21*
Finančni okvir

14

Proračunska
sredstva
30.000 eur

Časovni okvir
štipendiranja
12 mesec

Višina štipendije **
150,00 eur

* Vir: Spletna stran šole
** Preostanek sredstev v višini 4.800 eur se prenese v naslednje šolsko leto.

Ker je to težava, ki zadeva vse tri belokranjske občine, apeliramo na župana, da poda pobudo na
preostali dve občini in se pobudi po ključu 3:2:1 še dodatno pridružita. Tako bi se lahko sredstva v
skupni višini 60.000 eur prerazporedila tudi v naslednja šolska leta, dokler bo to potrebno.
Kljub navedenemu pa smo v vseh treh svetniških skupinah mnenja, da je potrebno težave reševati tudi
na izvoru nastanka. Zavedamo se, da so pristojnosti občine v omejenem obsegu, vendar pa mora
občina prevzeti odgovornost v delu, kjer je to mogoče. Tako smo mnenja, da mora prevzeti
odgovornost tudi predstavnik občine, ki je glede na nastalo situacijo dolžan podati odstopno izjavo.
Prav tako mora občinsko vodstvo apelirati na celoten Svet zavoda in vodstvo šole, da v najkrajšem
možnem času sprejme ukrepe za razrešitev nastale situacije in jih podrobno predstavi občinskemu
svetu.
Občinsko vodstvo in občinski svet hkrati tudi obveščamo, da smo zahtevo za ureditev razmer na
Srednji šoli Črnomelj poslali tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Vljudno prosimo, da navedeno pobudo proučite in jo v najkrajšem možnem času tudi izvedete.
Renata Butala:
1. Glede na to, da kot ste navedli deluje posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih, ki
vključuje aktivne mladinske organizacije mladih, bi lahko na spletnem portalu omogočili in
vzpodbudili mladino, da bi podajali svoje ideje, mnenja, predloge, pobude… Mladi morajo vedeti, da
so slišani in da tudi njihov glas šteje. Nujen je lokalni program za mladino. Delati je potrebno tudi na
programu štipendiranja nadarjene mladine. Poleg tega bi bilo potrebno pripraviti kakšen program
subvencioniranja pri reševanju stanovanjskega vprašanja za mlade in mlade družine pri graditvi. To bi
bila spodbuda mladim oziroma mladim družinam, da si svoje življenje uredijo znotraj območja občine
oziroma se vanjo celo vračajo, priseljujejo. Kolikokrat se je navedeno posvetovalno telo sestalo v
dveh letih delovanja?
2. Ali razmišljate o oprostitvi plačila NUSZ (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) za fizične
osebe z dejavnostjo in pravne osebe, torej podjetja. Menim, da je covid naredil veliko škodo vsem.
3. O kakšnih ukrepih s ciljem zmanjšanja posledic, ki nastajajo zaradi sprememb poslovanja družb v
Občini Črnomelj za razbremenitev fizičnih oseb z dejavnostjo ter pravnih oseb z vidika pristojnosti
občine še razmišljate oziroma kakšne predloge ste mogoče prejeli s strani podjetij v občini Črnomelj?

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Občina Črnomelj ima sprejeto strategijo, ki je bila narejena v prejšnjem mandatu z zelo širokim
krogom ljudi. Strategija je izraz potreb in želja prebivalcev občine Črnomelj zato prosi, da se pripravi
realizacija v strategiji navedenih ciljev za leti 2019 in 2020. Ne pričakuje, da bo to na naslednji seji
OS.
2. Odsek lokalne ceste od Vrtina proti Samarinu (desni del), ki ni bil saniran ob kanalizaciji, je v zelo
slabem stanju. Sprašuje ali je v okviru proračunskih sredstev, ki so predvidene za sanacijo cest
(500.000 EUR) predvidena tudi sanacija navedenega odseka ceste. Če ne, kdaj se predvideva sanacija
tega dela ceste?
Vesna Fabjan:
1. Vprašanje posredujem v imenu nekaj krajanov, ki bi želeli, da se za območje » Pod gozdom«, kjer
je bil OPPN izdelan že leta 2013, zadeve premaknejo naprej. Tam vsaj 10 lastnikov čaka na možnost
pridobivanja dokumentacije in gradnjo, ker imajo že več let urejeno lastništvo in parcelacijo.
Potrebna je infrastruktura – komunalna opremljenost zemljišč. Na omenjenem območju je tudi
občinska parcela, verjetno za prodajo, na kateri je v načrtu izgradnja treh hiš.
Občina je le za manjši del tega območja zagotovila infrastrukturo, v delu kjer so bile že zgrajene
stanovanjske hiše. Kljub temu, da je območje predvideno za stanovanjsko gradnjo, lastniki parcel že
vrsto let čakajo na obljubljeno komunalno opremljenost teh zemljišč. Občina Črnomelj je na temu
območju lastnica cca 75% zemljišč potrebnih za izvedbo celovite infrastrukture, druga zemljišča, ki pa
niso v lasti občine, so večinoma že razparcelirana po OPPN-ju in pripravljena za vso infrastrukturo.
Zanima me zakaj občina ne proda svoje parcele in tako zagotovi del sredstev za infrastrukturo? Kakšni
so plani Občine za to območje? Ali obstaja program opremljanja stavbnih zemljišč v naši Občini, ki
temelji na dejanskem stanju in potrebah občanov? Pri prostorskem načrtovanju so zagotovljene
pravice izražanja interesov posameznikov in skupin prebivalstva v postopkih pripravljanja in
sprejemanja prostorskih aktov vendar me zanima ali obstajajo pravice posameznikov in skupin tudi v
izvedbenem delu teh aktov?
2. Pobudo, da naj Občina Črnomelj resno razmisli o participatornem proračunu smo v LMŠ Črnomelj
podali že takoj ob začetku mandata, odziva ni bilo. Zato podpiram vnovično pobudo svetnika Andreja
Fabjana in resnično nagovarjam župana, da k temu pristopimo. Čim prej, ne zadnje leto pred
volitvami, ko bo takšna sicer dobra namera dobila prizvok predvolilne kampanje. Iz odgovora Fabjanu
razumem, da interes je. Zato podajam pobudo, da začnemo s postopki čim prej, vsaj poskusno,
morda najprej z vključitvijo ene/nekaj krajevnih skupnosti. Pri večini občin se je praksa izkazala kot
pozitivna, predvsem kot pozitiven pomik v glavah ljudi, ker dobijo pravico soodločati in ker sami
odgovarjajo o delu porabe sredstev. Menim, da naše socialno okolje ta občutek potrebuje.
3. Kolikor razumem, letos glede na velike projekte in finančno stanje občine, projekt Jurjevanjska
draga in brv ne bosta šli s pretirano hitrostjo naprej. Prosim vas, da v tem času bolj vključujete
lokalno javnost in lokalne partnerje, stroko, turistične delavce... Menim, da premalo sodelujemo pri
idejni zasnovi in v celotnem procesu. Pomembno je, da takšne projekte občani dojamejo kot »naše«,
da imajo belokranjsko dušo. Prosim vas, da se javnost in stroko bolj vključuje.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisali:
Darja Vukčevič in Antonija Hiti

Številka: 900-92/2020

Andrej Kavšek
župan

