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 19. redni seji, dne 25. 3. 2021 sprejel
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 4. 2. 2021, 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 22 članov sveta, kar je pomenilo, da je
svet sklepčen in je pričel z delom. Odsotna sta bila: Zalka Bosanac (opr.) in Henček Kosec. Seji so
prisostvovali tudi: Ani Jankovič Šober, predsednica Žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj, Boris
Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj; Anja Panjan Trgovčić, direktorica
Knjižnice Črnomelj; Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o.; predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Župan je predlagal, da se z današnje seje umakne točka 9: »Predlog za izdajo Odloka o Javnem
lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto« in točka 10: »Predlog za izdajo Odloka o
ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto«. Na
podlagi pripravljenega Sporazuma o ureditvi stvarnopravnih razmerij za izvajanje dejavnosti javnega
lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, katerega smo dobili od MO Novo mesto in ga naj
bi podpisali vsi župani občin ustanoviteljic je potrebno umakniti današnji dve točki. Kot je napisano v
zadevnem sporazumu naj bi tudi župan Občine Šentjernej v roku enega meseca po veljavnosti tega
sporazuma predlagal Občinskemu svetu v potrditev Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske
lekarne Novo mesto in Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda
Dolenjske lekarne Novo mesto v identični vsebini, kot so ju že potrdile preostale ustanoviteljice
(Občina Črnomelj, 17.12.2019).
Z 22 glasovi za in 0 prot 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 17. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Predlog kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2020
6. Strateški načrt Knjižnice Črnomelj za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2025
7. Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje
Dolenjci
8. Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2021
9. Kadrovske zadeve
10. Premoženjsko pravne zadeve
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
12. Vprašanja in pobude članov sveta
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K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan uvodoma pojasni, da so sklepi 17. redne seje OS, ki je bila 17. 12. 2020 realizirani in objavljeni
na spletni strani občine Črnomelj. Akti (Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj, Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih
stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem in Sklep o določanju izhodiščne višine
najemnine poslovnih prostorov, garaž in skladišč v občini Črnomelj) so bili objavljeni v Uradnem listu
RS. Poda tudi informacijo, da je podpisana pogodba o obnovi mešane kanalizacije na Grajski cesti s
povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju. Z investicijo se bo obnovila mešena kanalizacija
od Kidričeve ulice mimo stadiona Loka in naprej po delu Grajske ceste do začetka mostu na Viniški
cesti. Izvedba te obnove je predpogoj za dokončanje šolske pešpoti Grajska – Kidričeva in stopnic ob
velikem mostu čez Dobličico, ki bodo povezovale Ločko cesto in Ulico Na bregu z Viniško cesto.
Slednje bo izvedeno predvidoma v poletnih mesecih letos. V teku je projektiranje Vrtca Črnomelj usklajevanje idejne zasnove. Glede na terminski plan je do začetka maja 2021 predvidena izdelava
DGD in vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopki za gradnjo objekta OŠ Loka tečejo
naprej.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Vesna Fabjan: Na prejšnji seji pri točki 8: »Informacija o pridobljenem pravnem mnenju in delovanju
bioplinarne Lokve pri Črnomlju« je predlagala, da občina zahteva informacijo javnega značaja v zvezi s
kontrolnim monitoringom digestata, vezano na inšpekcijske dokumente. Sprašuje ali je bilo kaj
narejeno na zadevi?
Župan: Nima povratne informacije ali je bila zahteva za informacijo javnega značaja poslana ali ne.
Odgovor bo zato podan na naslednji seji OS.
Marko Mravinec: Pri točki 11: »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prometni ureditvi v občini Črnomelj« je na prejšnji seji OS spraševal kako daleč je postopek rušitve
stavbe, v kateri je do nedavnega imela svoje prostore zavarovalnica Sava? Namreč na eni preteklih
sej OS je bilo rečeno, da bodo tam, po rušitvi stavbe, urejena parkirišča. Odgovora na sami seji ni
prejel, zato vprašanje ponovno zastavlja.
Župan: K rušenju stavbe še ne bomo pristopili, v njej trenutno poslujejo mladinske organizacije in
nekatera druga društva.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 18. 12. 2020 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 5:
PREDLOG KANDIDATOV ZA PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
I. ŽUPANČIČEVA PRIZNANJA za leto 2020
Točki je prisostvovala Ani Jankovič Šober, predsednica Žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj
Občine Črnomelj.
a) Župančičeva plaketa
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Matjaž Barič: Ravnatelji OŠ Loka Črnomelj, OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi, Srednje šole Črnomelj in
OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj se strinjamo s predlogom in podpiramo, da OŠ Mirana Jarca
Črnomelj prejme Župančičevo plaketo, vendar nas v predlogu motijo določene zapisane besede.
Najbolj v oči bode že prvi odstavek: »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj je šola, ki odstopa od
povprečja in je bolj vidna kot ostale osnovne šole, pa ne zato ker je največja šola, ampak zaradi
številnih aktivnosti izven šolskih obveznosti in letnega delovnega načrta.« Ali ni nenavadno, da
predlagatelj tako enostavno in pavšalno na ta način hvali dosežke in prepoznavnost, odzivnost ene
šole, druge pa daje v povprečje? Ob tem pa navaja in poudarja številne dejavnosti in dosežke, ki so
bolj kot ne primerljivi z ostalimi šolami. Verjamemo, da imamo ostale šole široko paleto projektnih
dosežkov, ki so prav gotovo bolj pomembni, vidni in prepoznavni na državnem in lokalnem področju.
Zelo se strinjamo z delom predloga, da pri organizaciji občinskih proslav in prireditev OŠ Mirana Jarca
odstopa na lokalnem nivoju. Ker ima pač najboljše pogoje za delo, finančna sredstva in tudi drugačen
pristop. Ostale osnovne šole upoštevamo osnovne cilje vzgojno-izobraževalnega dela, kjer je v
ospredju osebnostni razvoj vsakega učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi, vključno z razvojem
njegove pozitivne samopodobe, zato na prireditvah dajemo priložnosti večjemu številu učencem,
včasih tudi za ceno kvalitete. Zato ravnatelji želimo, da je predlog za priznanje oblikovan tako, da
opisuje nadpovprečne dogodke, ne pa da povzdiguje ene šole in degradira vse ostale. Takšen
nekritičen zapis brez kriterijev ustvarja razdor šol v občini Črnomelj.
Renata Butala: Glede na anonimko, ki smo jo prejeli nekateri člani žirije in nekateri svetniki lahko
povem, da smo se na komisiji tudi mi spraševali, če vse kar je bilo priloženo sodi v to prijavo, saj je
bilo med tem veliko natečajev in drugih stvari, ki spadajo v šolsko delo. Očitkov, kot so raznorazna
sorodstvena razmerja, prijateljstva in ne vem kaj vse je še našteto … tega člani komisije ne moremo
poznati. Lahko pa povem iz svojih izkušenj, da vsako leto v decembru, pred občinskim praznikom v
naslednjem letu, krajevne skupnosti in društva, verjetno tudi šole, dobimo povabilo za sodelovanje
na obeležitvi praznovanj v sklopu občinskega praznika. Kako se katera organizacija na to odzove, mi
ne moremo vedeti. KS in KD Stari trg ob Kolpi smo sodelovali, vendar se nismo čutili dovolj sposobni
za organizacijo osrednjih proslav, saj za to rabiš malo več kadra, zato se za to nismo prijavili. Smo pa v
sklopu praznika že večkrat organizirali prireditev v Starem trgu. Glede šol pa lahko povem, da ni na
vseh šolah enako. V Starem trgu smo imeli problem z OŠ ob dnevu reformacije in dnevu mrtvih, ko
smo dobili od šole odgovor, da šola v popoldanskem oz. večernem času in v času počitnic, ne more
sodelovati z nami pri prireditvi. Isti termin pa se je OŠ Vinica odzvala na povabilo KS Sinji Vrh in
sodelovala na prireditvi na Sinjem Vrhu. Kadarkoli smo v Starem trgu (KS in KD) potrebovali pomoč od
JSKD, smo jo vedno dobili brez problemov, pa tudi še kakšen nasvet, tudi izven delovnega časa.
V začetku leta 2019 sem podala pobudo, da bi Občina Črnomelj v pravilnik, po katerem se dodeljujejo
občinska priznanja, uvedla tudi kategorijo podeljevanja priznanj mladim, ki so dosegli visoke uvrstitve
na mednarodni ravni. V obrazložitvi je bilo navedeno, da bo predlog preučen in podan v odločanje
občinskemu svetu. Dve leti po predlogu se še vedno ni nič spremenilo. Nobenih priznanj, pohval,
štipendij za nadarjeno mladino.
Mojca Čemas Stjepanovič: Podala je komentar na anonimko in dodala, da je v predlogu za
Župančičevo plaketo mogoče preveč poudarjen letni načrt šole, vendar OŠ Mirana Jarca Črnomelj si
priznanje zasluži.
Ani Jankovič Šober: Žirija za podelitev Župančičevih priznanj je v zakonitem roku prejela dve prijavi za
leto 2020. Prvi predlog za podelitev Župančičev diplome KUD Dobreč Dragatuš in drugi predlog za
podelitev Župančičeve plakete OŠ Mirana Jarca Črnomelj. O obeh predlogih je žirija razpravljala in
ugotovila: KUD Dobreč za svoj glasbeni podvig prve tamburaške opere na svetu, ki je prvič v zgodovini
samostojne Slovenije zbral toliko mednarodnih delegatov iz tamburaškega sveta s predsednikom
svetovne tamburaške zveze na čelu, izpolnjuje pogoje za podelitev Župančičeve diplome. Žirija je z
glasovanjem soglasno potrdila predlog za podelitev nagrade. Veliko več časa je žirija namenila
razpravi o podelitvi Župančičeve plakete Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj, saj iz zelo obsežne
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priloge, ki je zajemala dosežke šole od leta 2003 naprej, ni bilo povsem jasno razbrati kaj od
navedenega je del letnega načrta in je za šolo obvezujoče in kaj je nadstandardno, nadpovprečno
delo učiteljev in učencev. Zato je komisija temeljito prevetrila dosežke šole na področju kulture, ki je
predmet Župančičevih priznanj. Tudi pri nas so se odpirala vprašanja kot npr. kako šola sodeluje s
krajevno skupnostjo in občino? Ali jo je dovolj čutiti? Kakšen bo odziv drugih šol, ki se prav tako
trudijo po svojih močeh in pogojih dela? Bo nagrada sprožila pozitivno ali negativno tekmovalnost
med šolami? Spoštovani, razpis je za vse enak in vsem javno dostopen. Naloga komisije je, da izmed
prispelih prijav ugotovi ustreznost in ali navedeno v prijavi zadovolji kriterije za podelitev priznanja.
Naloga žirije ni preverjati tiste, ki vloge niso podali, saj nima nobene pravice posegati v avtonomijo
drugih šol. Poudarjam, žirija obravnava le prispele prijave. V odloku je zapisano: »Župančičeva
priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim, ustvarjalnim,
organizacijskim, kvalitetnim ter ljubiteljskim delom na področju kulturnih dejavnosti dosegli
pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja.« Po temeljiti
analizi je žirija soglasno podprla predlog za podelitev nagrade, predvsem zaradi večletnega aktivnega,
pogostega, nadpovprečnega, kakovostnega in v okolju opaznega sodelovanja šole na kulturnem
področju, v krajevni skupnosti, občini, pa tudi širše, torej OŠ Mirana Jarca pogojem ustreza. Žirija ni
imela razloga oporekati predlogu o podelitvi nagrade. S podelitvijo priznanja nikakor nismo negirali
dela drugih šol, pač pa smo jih želeli motivirati, da se tudi same prijavijo na razpis in lokalni skupnosti
predstavijo svoje nadpovprečno delo. Spoštovani člani občinskega sveta, Žirija je potrdila oba
predloga za podelitev Župančičevih priznanj. Dokončna odločitev pa je na vas. Odločite in presodite
na podlagi prebranega povzetka v gradivu, moje predstavitve, anonimnega pisma, svojih izkušenj in
pripomb svetnikov. Verjamem, da boste glasovali v duhu demokracije, to je vsak po svoji vesti.
Kultura je vrednota, ki je čas ne izbriše, prenaša se iz generacije v generacijo. Je edino, kar se skozi
obdobja razvoja človeštva ohranja, raste in bogati. Razlog za to so ljudje, ki živijo v ljubezni do
modrosti in prenašanju kulture ter znanja drugim, predvsem otrokom in mladini. Temu sem sama
posvetila več kot 40 let, zato ne dovolim neutemeljenih kritik o nepremišljenem izboru predlaganih
nagrajencev. Svetujem, da kritiki najprej preberejo odlok, ugotovijo pristojnosti komisije in se
pozanimajo o postopku njenega dela. Ali še bolje sami podajo utemeljen predlog in se odzovejo na
razpis. Žirija je odločala soglasno po pravilniku, suvereno, strokovno in na osnovi dostopnih
podatkov.
Matjaž Barič: Da ne bo narobe razumljeno, ravnatelji nismo proti presoji in predlogu Žirije za
podeljevanje Župančičevih priznanj. Kritika je letela na nekritičen zapis predlagatelja predloga.
Predlagatelj mora biti nekdo drug, ne pa institucija, ki je vpletena v kulturo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Župančičevo plaketo za leto 2020 prejme Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj.
b) Župančičeva diploma
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Župančičevo diplomo za leto 2020 prejme Kulturno umetniško društvo Dobréč Dragatuš.
II. PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ ZA DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA za leto 2020
Vesna Fabjan je kot članica Žirije za podelitev priznanj na področju športa, po pooblastilu predsednika
žirije, podala uvodno obrazložitev.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnik leta 2020 prejme Denis Jakša.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnica leta 2020 se ne podeli.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športna ekipa leta 2020 se ne podeli.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje mladi perspektivni športnik leta 2020 se ne podeli.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športni dosežek leta 2020 prejme Aljoša Matko.
III. PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ za leto 2020
Točki je prisostvoval Boris Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj, ki je
podal uvodno obrazložitev.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Plaketo Občine Črnomelj za leto 2020 prejme Robert Kmetič.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje – diplomo Občine Črnomelj za leto 2020 prejmejo Jože Weiss, Dom starejših občanov
Črnomelj in Zdravstveni dom Črnomelj.
IV. POHVALE IN GRAJE PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA V OBČINI ČRNOMELJ za leto 2020
Anton Brula je kot član Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja Občine
Črnomelj, po pooblastilu predsednice žirije, podal uvodno obrazložitev.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološko pohvalo »Breza« za leto 2020 prejme skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološka graja »Kopina« za leto 2020 se ne podeli.
K točki 6:
STRATEŠKI NAČRT KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA OBDOBJE OD 1.1.2021 DO 31.12.2025
Točki je prisostvovala Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj, ki je podala uvodno
obrazložitev.
Vesna Fabjan, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je pojasnila: Na svoji 13. redni seji dne,
18. 1. 2021 je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo in občinskemu svetu predlaga, da
poda pozitivno mnenje k predlaganemu Strateškemu načrtu Javnega zavoda Knjižnica Črnomelj za
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
Mojca Čemas Stjepanovič: V gradivu je zapisano, da knjižnična javna služba skladno z Zakonom o
knjižničarstvu med drugim zajema tudi informacijsko opismenjevanje, organiziranje kulturnih
prireditev, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. Kaj to pomeni?
Anja Panjan Trgovčić: Informacijsko opismenjevanje je nadpomenka za vsa možna opismenjevanja
(računalniških, medijskih, bralnih …). To pomeni, da si znamo poiskati informacijo in jo znamo
ovrednotit, ocenit, ... Pomeni sposobnost pridobivanja, kritičnega vrednotenja in uporabe informacij
iz različnih virov v fizični in elektronski obliki (svetovni splet, podatkovne zbirke itn.). Želimo na čim
boljši način sodelovati z drugimi kulturnimi ustanovami.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica
Črnomelj za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
K točki 7:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TURISTIČNO
OBMOČJE DOLENJCI
Uvodno obrazložitev je podala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o.
Renata Butala: Kaj je občina Črnomelj naredila za razvoj turizma pri posameznih ponudnikih
turističnih kapacitet ob Kolpi, ki stagnirajo in se ne morejo razvijati že več kot 10 let, ker je vsa dolina
Kolpe v poplavnem območju? Kaj je z ostalimi OPPN turističnimi območji, ki bi jim občina morala
pomagati urediti, saj imajo željo razvijati se dalje.
Župan: Poplavni načrt ob reki Kolpi mora sprejeti država, za kar tečejo intenzivni pogovori. Tudi z
Občino Metlika dobro sodelujemo in želimo s skupnimi močmi nekaj premakniti na tem področju.
Določene omejitve ob reki Kolpi so predpisane tudi z Odlokom o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa. V
današnjem predlogu je Občina Črnomelj s strani zasebnega lastnika prejela pobudo za pripravo
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje. Pobudnik je angažiral podjetje
Sapo d.o.o. iz Črnomlja, da zanj pripravi prostorski dokument. Želimo si razvoj butičnega turizma, in
tudi v prihodnje bomo naredili vse za razvoj turizma v občini in Beli krajini.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci
se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
Turistično območje Dolenjci spremeni v Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Turistično območje Dolenjci.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci
se spremeni v Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje
Dolenjci.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci se sprejme v
predlagani vsebini.
K točki 8:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podal župan.
Vesna Fabjan: Glede na to, da nisem strokovnjak za ekonomijo in da mi je bližje sociala, iz proračuna
nisem razbrala ali pa se ne da razbrati ali so v proračunu zagotovljena sredstva za nadaljevanje
gradnje igrišča pri Srednji šoli Črnomelj? O tem smo se pogovarjali že pred dobrim letom. Ali so v
proračunu zagotovljena sredstva za odkup zemljišč OPPN Pod gozdom, za izgradnjo infrastrukture?
Ali so v proračunu namenjena sredstva za izgradnjo dveh avtobusnih postajališč v Marindolu in
Miličih, sedaj ko je v obnovi državna cesta? Vaščani so me namreč obvestili, da jim je bilo ves čas
zagotovljeno, da bosta postaji urejeni skupaj s cesto. Sedaj pa baje ni denarja, čeprav se v Miličih
seka občinski gozd. Menim, da bi bilo pravično, da se vsaj del sredstev od prodanega lesa vrne
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vaščanom. O tem bom spregovorila tudi pri zadnji točki, ki je namenjena vprašanjem in pobudam
članov OS.
Župan: Igrišče, parkirišče pri Srednji šoli Črnomelj bomo reševali vzporedno s projektom gradnje vrtca
Črnomelj. Če bi se lotili projekta avtobusnih postaj v Marindolu in Miličih, celotne preplastitve
državne ceste tam na bi bilo. S strani države je bilo jasno povedano vzemite ali pustite. Ob državnih
cestah je izgradnja avtobusne postaje zahteven in dolgoleten projekt. To je bilo obrazloženo tudi
nekaterim tamkajšnjim krajanom. Glede gradenj avtobusnih postajališč, ki so ob občinskih cestah je
dogovorjeno s krajevnimi skupnostmi, da pripravijo plato, občina pa financira postajno hišico.
Maja Kocjan: V imenu svetniških skupin SDS, SLS in NSi se zahvaljuje za sprejem pobude o
štipendiranju dijakov srednje šole oz. gimnazije v Črnomlju, kar je ključnega in eksistenčnega pomena
za obstoj še edine srednje šole v Beli krajini. Med bodočimi dijaki se je pobuda že razširila in lahko
pričakujemo, da bo le-ta vplivala na povečan vpis in na to, da obdržimo šolo v kraju. Glede drugega
dela pobude, ki se nanaša na enkratno znižanje stroškov prehrane ali stroškov šolskih ekskurzij za
osnovnošolske otroke, pa jo zanima na kateri postavki proračuna so predvidena sredstva za kritje teh
stroškov?
Župan: S proračunskimi sredstvi oz. s sredstvi rebalansa proračuna bomo pomagali tudi
osnovnošolskim otrokom pri sofinanciranju njihovih stroškov.
Matej Banovec: Kako je z drugo fazo kanalizacijskega sistema za varovanje vodnega vira, kje so
zagotovljena sredstva? Kakšen je dogovor belokranjskih občin glede razdelitve stroškov štipendiranja
dijakov gimnazije? Ali je bilo narejeno kaj na pobudi o zamenjavi člana sveta Srednje šole Črnomelj, ki
je bil imenovan s strani občine?
Župan: Glede gradnje kanalizacijskega sistema lahko pove, da postopki tečejo naprej. V zaključni fazi
je priprava dokumentacije za kanalizacijo Dobliče, ki je osnova za prijavo na razpis. Dogovorjeno je,
da stroške štipendiranja krije tista občina, iz katere prihaja dijak. Mandat se svetu Srednje šole
Črnomelj izteka, postopek evidentiranja kandidatov že poteka.
Bernarda Kump: Iz gradiva ni razvidno, da bi občina s kakšnimi razpisi pomagala ranljivejšim
skupinam v naši občini, kot so npr. mlade družine. Nekatere sosednje občine imajo razpise za pomoč
pri prvem reševanju stanovanjskega problema. Tudi ni razvidno ali imamo predvidena sredstva za
podjetnike, ki so na področju gospodarstva v občini Črnomelj utrpeli poslovno izgubo zaradi
epidemije covid-19.
Župan: Vsako leto je objavljen razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj. V
proračunu 2021 so sredstva za pospeševanje gospodarstva povečana.
Mira Radojčič: Proračun podpira. V Miličih in Marindolu se obnavlja državna cesta. Povedano je bilo,
da je projekt gradnje avtobusnih postajališč ob državnih cestah zapleten in zahteven. Kljub temu
smatra, da bi se moralo nekaj narediti v zadevi ureditve prej navedenih postajališč (vsaj v proračun bi
morale priti postavitve teh avtobusnih postajališč). Ali so sredstva na postavki Ureditev pokritih
čakalnic na avtobusnih postajališčih, v višini 7.500 EUR, namenjena izključno za ureditev ob občinskih
cestah, kajti iz obrazložitve je razvidno, da je v 2021 načrtovana postavitev postajne nadstrešnice v
Starem trgu ob Kolpi?
Župan: Na proračunski postavki – ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališč so v letu 2021
predvidena sredstva za postavitev treh postajnih nadstrešnic, predvidoma na Blatniku pri Črnomlju, v
Starem trgu ob Kolpi – po ureditvi lastništva zemljišča in še kje, če bo krajevna skupnost zagotovila
pripravljen plato za postavitev.
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Mojca Čemas Stjepanovič: V proračunu 2021 je za mladinske projekte predvidena posebna postavka,
za kar se zahvaljuje. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva
za sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela krajina), ali so lahko glede na ugotovitev
Računskega sodišča?
Marina Klevišar, OU: RIC Bela krajina je proračunski uporabnik, zato je lahko v proračunu posebna
postavka za sofinanciranje prireditve Jurjevanje.
Matjaž Barič: Ali se v letošnjem letu namerava statično ojačati stavbo bivšega Dijaškega doma
Črnomelj?
Župan: Na podlagi potresne analize, ki jo je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., bo v letu 2021
statično ojačana stavba bivšega Dijaškega doma Črnomelj. V proračunu so za ta namen predvidena
sredstva v višini 6500 EUR.
Maja Kocjan: Pred glasovanjem prosi v imenu svetniških skupin SDS, SLS in NSi za petminutni odmor.
Nataša Hudelja: Na zadnji seji OS je podala pripombo na zapis glede kanalizacije Sečje selo. V
današnjem gradivu je zapisano enako kot zadnjič. Iz same tabele proračuna je razbrati, da bodo za
gradnjo prej navedene kanalizacije zagotovljena lastna proračunska sredstva, zato smatra, da bo
projekt zaključen do 2022. Pohvalno, da bodo KS prejele več proračunskih sredstev. V proračunu
2021 je za ureditve v mestnem jedru predvidenih 100.000 EUR, za kakšen namen? Za sanacijo stavbe
stare lekarne več ni predvidenih proračunskih sredstev, zakaj?
Župan: Glede kanalizacijskega sistema na Vinici upamo, da se bo ponovno zagotovil vir za
sofinanciranje manjših sistemov (pod 2.000 PE), kot je bil v prejšnjih letih. Ureditve v mestnem jedru
– v letu 2021 se dokončajo gradbena dela ureditev klančine do zakladnice. Dokonča se projektno
dokumentacijo za ureditev dostopa v Zakladnico iz trga ter delno uredi trg za potrebe vstopne točke v
mesto za turiste. Izdela se idejno zasnovo celovite ureditve grajskega dvorišča ter površine po
odstranitvi stavbe na suhem mostu. Pripravi in izdela se zasnova začasne ureditve Ajdovega zrna.
Obnova objekta stare lekarne zahteva ogromno sredstev, kar pa trenutno ni prioriteta.
Andrej Fabjan: Se zahvaljuje za sprejeto pobudo glede štipendiranja dijakov gimnazije v Črnomlju. Iz
gradiva je razbrati, da se strokovne službe izobražujejo, pripravljajo na novo finančno perspektivo in
prijavo na razpise. Pa smo pripravljeni na novo finančno perspektivo? Glede na dogodke lanskega
leta, kar se tiče turistične sezone, sprašuje kako smo pripravljeni na letošnjo sezono? Bomo lahko
sledili navalu turistov, smo na njih pripravljeni, kaj je s parkirišči ob reki Kolpi, ekologijo? Kateri
projekti v proračunu so namenjeni turističnim ponudnikom? Realizacija proračuna je slaba. So za to
kriva ministrstva, strokovne službe občine? Na januarski seji 2019 je razpravljal o projektu
revitalizacije dolenjske železnice, minili sta dve leti, pa se ni nič premaknilo. Pogreša večjo
ambicioznost pri projektih. Zakaj se enkrat mesečno oz. pred proračunsko razpravo in sejo OS ne
sestanemo vodje svetniških skupin z županom, kjer bi se pogovorili o tekočih zadevah in projektih? V
zadnjem letu je vlada za slovenske občine glede finančnih sredstev in razbremenitev naredila veliko,
kar je potrebno priznati.
Župan: Izpolnjevanje primarnih nalog občine je proračun, v okviru katerega se je nabralo veliko
nalog. Občinski svet soglasno podpira te zgodbe, se strinja z glavnimi prioritetami, kar ga veseli. Ker
gre za zelo velike projekte, malo denarja ostaja za druge stvari. Upa, da bodo investicije dobro in na
racionalen način narejene. Projekt revitalizacije dolenjske železnice vodi Razvojni center Novo mesto
d.o.o. Sam bo zelo težko kaj dosegel, naredil, zato se župani povezujemo v konzorcije, da bi na takšen
način pridobili čimveč sredstev.
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Matej Banovec: Ali je občina seznanjena s predvidenim razpisom MJU za digitalizacijo mest?
Župan: Smo seznanjeni in se pripravljamo na razpis.
Po odmoru, ki je trajal od 19.00 do 19.05 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 22 članov sveta, se je
nadaljevalo zasedanje sveta.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok 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.
K točki 9:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna
šola Vinica
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Vinica se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj
imenujejo:




Ana Marija Blažič, 8340 Črnomelj
Renata Jurinič, 8344 Vinica
Srečko Adlešič, 8344 Vinica.

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svetu javnega zavoda Vrtec
Otona Župančiča Črnomelj
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine
Črnomelj imenujejo:




Janez Stepan, 8340 Črnomelj
Maja Pucelj, 8340 Črnomelj
Aleksandra Ružič, 8340 Črnomelj.

3. Predlog kandidatov za sodnike porotnike na območju Okrožnega sodišča v Novem mesto
Matjaž Barič, Mira Radojčič in Mojca Čemas Stjepanovič so se izločili pri glasovanju.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
I.
Občinski svet občine Črnomelj za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu
iz območja Občine Črnomelj predlaga naslednji možne kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erika Cerar
Anja Frankovič
Tanja Potočar
Nada Barič
Aleš Kuretič
Alojz Hudelja
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marko Matekovič
Mojca Čemas Stjepanovič
Franci Popit
Boris Grabrijan
Mira Radojčič
Martin Skube

II.
Predlagani kandidati so zdravstveno ter osebnostno primerni za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti.
III.
Sklep in izjave kandidatov se v skladu z objavljenim pozivom posredujejo Okrožnemu sodišču v
Novem mestu.
4. Imenovanje enega predstavnika lokalne skupnosti svetu javnega zavoda Dom starejših občanov
Črnomelj
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Dom starejših občanov Črnomelj se kot predstavnica lokalne skupnosti
imenuje Zdenka Milič Žepič, 8340 Črnomelj.
K točki 10:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 53/7 in 53/4, obe k.o. Stari trg ob Kolpi
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 53/4 in parc. št. 53/7, obe k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi 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. 53/4 in parc. št. 53/7, obe k.o.
1557 Stari trg ob Kolpi se slednji odprodata v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakona o kmetijskih zemljiščih.
2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 715/4 k.o. 1558 Sodevci se izvede geodetska odmera dela zemljišča,
površine cca 200 m², kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnin parc. št. 252/1 in par. št. 252/1, obe
k.o. 1558 Sodevci. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega
dobra o čemer bo ponovno odločil OS. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št.
bo po pravnomočnosti geodetske odločbe predlagan v sprejem občinskemu svetu.
3. Soglasje ustanovitelja k prodaji nepremičnin v lasti javnega podjetja
Samo Kavčič se je izločil pri glasovanju.
Marko Mravinec: V gradivu je navedeno, da se je JP Komunala Črnomelj d.o.o. leta 2016 odločilo za
nakup nepremičnin od Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. zaradi dolga, ki ga je imel Rudnik
Kanižarica do javnega podjetja. Kakšna je bila vrednost terjatev ob nakupu nepremičnin in za kakšno
vrednost so bile parcele kupljene?
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Samo Kavčič je kot direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o. pojasnil: Cena je bila takšna, kot jo je
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. dobil s strani države. Vse parcele so se prodajale po enotni ceni
(9 eur/m2). Javno podjetje je kupilo toliko parcel kot je znašal dolg, po isti ceni bodo nepremičnine
sedaj tudi prodane.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o. soglasje k prodaji
nepremičnin parc.št. 3618 v izmeri 415 m2, parc.št. 3619 v izmeri 2.658 m2, parc.št. 3620 v izmeri
4.165 m2, parc.št. 3629 v izmeri 418 m2, parc.št. 3630 v izmeri 3.055 m2 in parc.št. 3634 v izmeri 679
m2, vse k.o. 1540 – Dobliče. Prodajo javno podjetje izvede gospodarno in v skladu z veljavnimi
predpisi.
K točki 11:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Vesna Fabjan:
1.
Odgovor pristojnih na svetniško vprašanje glede OPPN območja »Pod gozdom« je nepopoln
in nekonkreten. Komentar tistih, ki so posredovali pobudo in z odgovorom niso zadovoljni: Že več let
je ljudem obljubljeno, da bo prišlo do srečanja z lastniki zemljišč v zvezi s prenosom zemljišč za
potrebe ureditve infrastrukture, a se to še ni zgodilo. Govori se o znesku 55.000 EUR za odkup
zemljišč, kar ni realen znesek. Marsikdo od lastnikov bi bil pripravljen na odpis svojega dela zemljišča
v interesu izgradnje infrastrukture. Ne omenja se višina komunalnega prispevka, ki bi bil v primeru
gradnje hiš na tem območju. Ni odgovorjeno na vprašanje ali imamo v občini program opremljanja
stavbnih zemljišč, ki bi temeljil na potrebah občanov? In še komentar zainteresiranih občanov na
nepopoln odgovor, ki leti na vse nas: "Naši občinari bi se morali zavedati, da so v službi občanov, zato
bi tudi njihova dejanja morala biti usmerjena v to smer. Dosti imamo obljub, govorjenja,
potrebujemo akcijo in rezultate v dobro občanov, ne le lastnih interesov posameznikov, ki zasedajo
določene funkcije. Pogrešamo rešitve problemov in ne le njihovo izpostavljanje.«
Župan: Se bo srečal z lastniki zemljišč na območju OPPN Pod gozdom.
Andrej Fabjan:
1.
Na 16. redni seji OS je podal pobudo, na katero do danes ni dobil odgovora. Pobuda se je
glasila: Do naslednje seje OS naj občinska uprava pripravi seznam zunanjih pogodbenih izvajalcev
(kateri so in za katere projekte).

Maja Kocjan:
1.
V odgovoru OU glede pobude svetniških skupin SDS, NSI in SLS za razpis štipendij za nove
vpise v Gimnazijo Črnomelj je napaka. Sredstva za ta namen niso bila zagotovljena v prejšnjem
proračunu, temveč v proračunu, ki smo ga danes sprejeli.
K točki 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mira Radojčič:
1.
V Miličih se izvaja sečnja lesa na občinskih parcelah. Zaradi težkih strojev in načina dela so
gozdne poti okrog teh parcel uničene. Pot proti Kolpi in kopališču, ki so jo vaščani sami nasipali in
utrdili, je sedaj popolnoma uničena. Dostop do nekaterih parcel je sedaj onemogočen. Pričakuje se,
da bo izvajalec za seboj sproti urejal te poti, če ne sproti, pa sigurno ob zaključku sečnje.
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Vesna Fabjan:
1.
Vaščani Miličev in Marindola ter KS Adlešiči že več let opozarjajo na neurejeni avtobusni
postaji ob državni cesti Žuniči - Marindol, ki je pravkar v obnovi. O zadevi so me obvestili krajani,
zadevo pa sem preverila pri KP Kolpa in KS Adlešiči. Obljubljeno jim je bilo, da bosta postaji urejeni
sočasno s prenovo ceste, saj bo takrat enkratna priložnost za to. Zdaj, ko poteka obnova, pa so prejeli
odgovor, da dokumentacija ni urejena in da denarja ni. V zadnjih letih se končno v obe vasi vračajo
tudi mlade družine, trenutno je tu 5 šoloobveznih otrok. Večina prebivalstva je starejšega in pogosto
uporablja javni prevoz. Poleg rednih avtobusnih linij na območje Miličev redno prihajajo gostje v JZ
Krajinski park Kolpa, taborniki v Marindolski dom, obiskovalci pravoslavne cerkve sv. Petra in Pavla,
ki in ne morejo z avtobusom do cerkve. Avtobusi ostajajo na cesti in s tem predstavljajo varnostno
tveganje. V prihodnosti, ko bo v Miličih zgrajen muzej, bo ta problem še večji. Menim, da ni nobenega
opravičljivega razloga, da se občina ne potrudi in izpelje potreben postopek za dokumentacijo in
izvedbo še v letu 2021. Zanima me, zakaj ni bilo pravočasno poskrbljeno za ustrezno dokumentacijo,
kdo je odgovoren za to? Dajem pobudo, da se občina ravna družbeno odgovorno in poskrbi za
varnost prebivalcev v omenjenih vasi in postopek izpelje čimprej.
2.
Ob poizvedovanju glede avtobusnih postaj, je bil iz več strani izpostavljenih še nekaj
problemov, tudi predlog za ureditev ceste do Kolpe na območju Adlešičev. KS Adlešiči o tem pogosto
razpravlja, 2008 je bila dana pobuda, izvajalec turistične ponudbe podjetje Kolpas d.o.o. in tudi Javni
zavod Krajinski park Kolpa sta Občino Črnomelj večkrat opozorila. Podatki o vseh lastnikih kmetijskih
zemljišč in njihovih kontaktih, po katerih teče nevpisana cesta po kateri je edino mogoč dostop do
reke Kolpe iz Adlešič, so bili posredovani tudi Občini Črnomelj in KS Adlešiči že vsaj pred 4 leti. Cesta,
ki jo vsi uporabljamo za dostop do območja naravnih kopalnih vod ni kategorizirana in ni vrisana v
prostorski sistem. Prva od resnih težav je, ki se zaradi tega pojavlja je, da večina garmin sistemov
usmerja obiskovalce skozi vas Gornji Adlešiči ali Gorenjci do jezu Tržok po poljskih poteh, ki niso v
uporabi že od 30-ih let prejšnjega stoletja. Turisti, ki sledijo elektronski napravi so se že večkrat znašli
v hudi stiski, ko so obtičali v nemogočem položaju, prav tako pa vsi ti nepoučeni obiskovalci precej
vznemirjajo krajane z vožnjo po neprimernih in hudo nevarnih poteh. Posledično na državni cesti
torej stoji tabla za vstopno-izstopno mesto za čolnarje in obiskovalce usmerja na cesto, ki je ni. Cesta
je slabo vzdrževana, v sezoni je nenehno obremenjena. Vsa druga območja naravnih kopališč v občini
Črnomelj so dostopna po asfaltnih cestah. Samo vprašanje časa je, kdaj bo prišlo tudi do (hude)
nesreče, saj poti nista več prevozni niti za terenske avtomobile. Zanima torej me, zakaj se
kategorizacija ceste ne ureja? V čigavi pristojnosti je urejanje ceste?
3.
Veliko belokranjskih vasi je v skladu s skrbjo za varnost zaradi povečanih migracij že dobilo
vsaj osnovno javno razsvetljavo. To se ni zgodilo v vaseh Gorenjci, Vrhovci, Marindol, Miliči, Žuniči in
Paunoviči, pa verjetno še kje. Zanima me, kakšen je nadaljnji načrt občine v tej smeri in ali bodo tudi
omenjen vasi v bližnji prihodnosti dobile razsvetljavo? Kakšen je postopek, da si to izborijo?
Maja Kocjan:
1.
Kdaj bo optika v vasi Butoraj?
2.
Kar precejšnje razlike je opaziti pri izvajanju pluženja v naši občini. Gre za različne izvajalce
zimske službe, zato sprašuje ali le-ti nimajo enotne pogodbe za izvajanje zimske službe? V
opravljenem delu prihaja do konkretnih razlik, namreč v enem delu občine je delo opravljeno zelo
dobro, v drugem pa zelo slabo. Naj se opozori, da vsi delajo po istem »kopitu«.
Leopold Perko:
1.
Že v prejšnjem mandatu je opozarjal na potrebo po izgradnji avtobusne postaje v Velikem in
Malem Nerajcu, obnovi le-te v Dragatušu na obeh straneh ceste. Na Kvasici je obstoječa avtobusna
postaja problematična z vidika prometne varnosti, saj ni osvetljena.
2.
V zadnjih letih so bile zime precej tople. Kar veliko sredstev za izvajanje zimske službe je zato
ostalo neporabljenih. Bilo je rečeno, da se denar, ki ostaja od pluženja porabi za urejanje, saniranje
vaških cest, poti (ureditev muld, sanacija poškodb na cestah, ipd.). Ponovno daje pobudo, da se
sredstva, ki ostajajo od zimske službe, nameni za sanacijo omenjenih cest.
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Andrej Fabjan:
1.
Na cesti pri kmetiji Sever je postavljen prometni znak, ki omejuje promet vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 7 ton. Ker kmetija Sever razpolaga s težko kmetijsko mehanizacijo,
lastnik kmetije želi, da se zadeva uredi na način, da bo omogočen tudi promet z vozili, katerih
največja dovoljena masa presega 7 ton. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj zato
zadevo prouči in poda rešitev.
2.
Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki vodi projekt revitalizacije dolenjske železnice, naj poda
poročilo za zadnji dve leti.
Renata Butala:
1.
Se že ve kdaj naj bi potekala dela na cesti Vrhgora – Rokan? Opazila je razpis za cesto čez
Miklarje. Bo letos od obljub še kaj več? Cesta je v obupnem stanju.
2.
Direkcija RS za infrastrukturo izvaja investicijsko vzdrževalna dela na cesti R3-659, odsek 2515
Kot - Sodevci od km 0,000 do km 0,750 (preplastitev in sanacija vozišča). Na gradbišču ceste so
krajani KS Stari trg ob Kolpi opazili, da so popolnoma degradirali in zasipali tako imenovano "ladišče"
oz. prostor za dostop do skele - broda, ki je služila za prevoz oseb in vozil preko Kolpe do izgradnje
mostu Sodevci - Blaževci. Ker je pred časom že bila dana pobuda, da se v turistične namene zadeva
ponovno obudi z obeh straneh Kolpe, tako s strani občine Vrbovsko (gradonačelnik Mufič) kot s
krajani naše KS, saj bi obudili turistično atrakcijo, ki jo v naši občini ni bilo nikjer drugje. Ljudem pa
obuja nostalgično povezovanje obeh narodov, turističnim delavcem pa ideja za povezovanje tudi v
naprej, saj vemo da v turizmu ni meja. Prosim vodstvo občine, da se uskladi z investitorjem DRSI, da
zadevo vzpostavi v stanje, da lahko predvidevamo obuditev skele oz. splava in prostor ob Kolpi uredi
za nemoten dostop.
3.
Pogrešam poročilo o stanju epidemije v občini Črnomelj. Ali smo tudi mi med tistimi, ki
imamo lažne hitre teste? Po medijskih podatkih je občina med najbolj okuženimi v Sloveniji. Občina
naj zaprosi NIJZ za podatke kje so žarišča okužb in koliko je bilo okuženih testiranih s hitrimi in koliko
s PCR testi.
Samo Kavčič:
1.
1. 2. 2021 je CeROD d.o.o. objavil nove cene za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov,
ki so za 3,5 eur/tono nižje od predhodnih. Za eno tono pripeljanih odpadkov CeROD sedaj zaračunava
140,3 eur/tono. Ob upoštevanju enakih obračunskih količin je cena za uporabnika na mesec nižja za
0,0485 eur oz. 0,052 eur z DDV.
Matjaž Barič:
1.
Informacija glede šolstva: V torek, 9. 2. 2021 se za prvo triado zopet odpirajo šole. Šole s
prilagojenim programom smo odprte že en mesec. Samo ena učiteljica OŠ Milke Šobar Nataše je bila
okužena s covid-19, testiramo se vsak teden.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.50.

Zapisali:
Darja Vukčevič in Antonija Hiti

Andrej Kavšek
Župan

Številka: 900-2/2021
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