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 20. redni seji, dne 20. 5. 2021 sprejel
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 25. 3. 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 po uvodnem pozdravu ugotovi, da je na seji prisotnih 20 članov sveta, kar pomeni, da je svet
sklepčen in lahko začne z delom. Odsotni so bili: Leopold Perko, Samo Kavčič, Franc Ivanušič (opr.) in
Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o. preko aplikacije
MTeams; Andreja Brancelj Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika preko aplikacije ZOOM; Anja
Panjan Trgovčić, Knjižnica Črnomelj preko aplikacije ZOOM; Damjana Vraničar, OŠ Loka Črnomelj;
Boris Mužar, OŠ Mirana Jarca Črnomelj; Ines Žlogar, OŠ Vinica; Stanislav Dražumerič, OŠ Dragatuš;
Andreja Rade in Mojca Breznik, OŠ Stari trg ob Kolpi; Stanka Kure, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj;
Eva Čemas, Zdravstveni dom Črnomelj; Nada Žagar, ZIK Črnomelj; Barbara Papež Lavrič, RIC Bela
krajina; predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Župan: Predlagam razširitev dnevnega reda s točko »Letno poročilo OŠ Stari trg ob Kolpi za leto
2020«, ki naj postane točka 14. S tem se vse ostale točke premaknejo za mesto nižje. Gradivo, ki ste
ga člani sveta prejeli po e-pošti in je naloženo na tablične računalnike, je obravnaval tudi Odbor za
družbene dejavnosti na seji dne 23.3.2021. K točki 25 »Izdaja soglasij k delovni uspešnosti ravnateljev
za leto 2020 na področju izobraževanja« predlagam razširitev s podtočko 5 »Izdaja soglasja
ustanovitelja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vinica« in podtočko 6
»Izdaja soglasja ustanovitelja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Loka
Črnomelj«. Gradivo, ki ste ga prejeli po e-pošti in je naloženo na tablične računalnike, je prav tako že
obravnaval Odbor za družbene dejavnosti na seji dne 23. 3. 2021. Prejeli ste tudi mnenja Odbora za
družbene dejavnosti k točkam 15, 20, 25, 26 in 28.
Mojca Čemas Stjepanovič: Današnje gradivo je zelo obsežno, vsega ni mogoče prebrati v tako
kratkem času, zato predlagam, da se v bodoče za obravnavo letnih poročil javnih zavodov skliče
posebna seja OS.
Vesna Fabjan: Se pridružuje predlogu predhodnice. Toliko raznolikega in zahtevnega gradiva je
nemogoče kvalitetno obdelati v tako kratkem času.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
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Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
Razprava in sklepanje o zapisniku 18. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
Izdaja soglasja k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj
Izdaja soglasja k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica
Letno poročilo Belokranjskega Muzeja Metlika za leto 2020
Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar – Nataše Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2020
Letno poročilo Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2020
Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2020
Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2020
Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2020
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela
krajina
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj
Predlog Sklepa o določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021
Izdaja mnenja o utemeljenosti pokrivanja območja občine Črnomelj s programom Radia Veseljak
in Radia Center
Izdaja soglasij k delovni uspešnosti ravnateljev za leto 2020 na področju izobraževanja
Izdaja soglasja k delovni uspešnosti direktorice Knjižnice Črnomelj za leto 2020
Izdaja soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje
in kulturo Črnomelj za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021
Izdaja soglasja k delovni uspešnosti direktorice in pomočnice direktorice Zdravstvenega doma
Črnomelj za leto 2020
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh
Kadrovske zadeve
Spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Črnomelj za leto 2021
Premoženjsko pravne zadeve
Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
Vprašanja in pobude članov sveta

K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan pojasni, da so sklepi 18. redne seje OS, ki je bila 4. 2. 2021 realizirani in objavljeni na spletni
strani občine Črnomelj. Akti (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično
območje Dolenjci, Odlok o proračunu občine Črnomelj za leto 2021 in Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra) so objavljeni v Uradnem listu RS. Iz priložene tabele so razvidni projekti, investicije in
natančno opisani postopki, aktivnosti le-teh. Glede projekta - dograditev OŠ Dragatuš – 2. faza
čakamo na obvestilo MIZŠ o uvrstitvi projekta na listo za sofinanciranje.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
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Župan: Na prejšnji seji OS je Vesna Fabjan pri obravnavi zapisnika spraševala ali je bila poslana
zahteva za informacijo javnega značaja v zvezi s kontrolnim monitoringom digestata, vezano na
inšpekcijske dokumente. Da, zahteva je bila poslana na Petrol in inšpekcijske službe. Odgovorov še
nismo prejeli.
Vesna Fabjan: Kot je bilo pojasnjeno, je občina zaprosila za informacije javnega značaja glede mojih
prejšnjih pobud vezanih na bioplinarno. Prosi, da je o zadevi sproti obveščena. V gradivu ni zasledila
zapisa ali se je župan sestal z lastniki OPPN Pod gozdom. Kolikor je seznanjena, kljub obljubi, ki je bila
podana že pred dvema mesecema, sestanek še ni bil sklican. Takšne "obljube", ki jih dajete in se
potem ne izpeljejo v doglednem času mečejo slabo luč tako na nas, kot na vas.
Župan: Na spletni strani občine Črnomelj je objavljeno javno naročilo za izvedbo projekta
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija
Črnomelj -2. del«, ki obsega izgradnjo enajstih kanalizacijskih sistemov na območju mesta Črnomelj.
Kanalizacija se bo gradila tudi na območju Pod gozdom. Za projekt je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje, kar pomeni, da so bila vsa soglasja pobrana. Dokler razpis ni zaključen in izbran izvajalec,
je zelo težko kaj novega povedati.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 4. 2. 2021 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 5:
IZDAJA SOGLASJA K PRAVILOM JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
LOKA ČRNOMELJ
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k Pravilom Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj.
K točki 6:
IZDAJA SOGLASJA K PRAVILOM JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
VINICA
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k Pravilom Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica.
K točki 7:
LETNO POROČILO BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2020
Točki je preko aplikacije ZOOM prisostvovala direktorica Belokranjskega muzeja Metlika Andreja
Brancelj Bednaršek.
Vesna Fabjan je kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti podala nekaj iztočnic. Odbor je
poročila javnih zavodov za leto 2020 obravnaval na dveh sejah. Odbor občinskemu svetu predlaga, da
jih sprejme kot informacijo. Ne glede na število današnjih poročil verjame, da bi vsak od prisotnih
ravnateljev, direktorjev želel na kratko predstaviti delo javnega zavoda, se s čim pohvaliti, izpostaviti
kaj pomembnega, zato predlaga, da se jim le-to omogoči na začetku njihove točke.
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Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika je na kratko predstavila letno
poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020.
Maja Kocjan: Nekateri javni zavodi imajo v svojih letnih poročilih natančno obrazložene bilance, kar je
pohvalno. Apel ostalim javnim zavodom, da v bodoče le-to vključijo v svoja poročila.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 8:
LETNO POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki je preko aplikacije ZOOM prisostvovala direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, ki
je uvodoma podala kratko obrazložitev letnega poročila Knjižnice Črnomelj za leto 2020.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v skupni višini 14.220,00
EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.
K točki 9:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE LOKA ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica Osnovne šole Loka Črnomelj, ki je uvodoma
predstavila letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2020.
Maja Kocjan: Je predsednica sveta OŠ Loka. Na poročilo, s strani nobenega člana sveta, ni bila podana
kakšna pripomba, tudi sama meni, da je letno poročilo dobro pripravljeno. Vsem na seji prisotnim
ravnateljem osnovnih šol in vrtca zastavlja naslednja vprašanja: kakšno imate mnenje glede izvajanja
pouka po modelu C, kakšno je trenutno število okužb po posameznih šolah, ali se srečujete s
težavami pri testiranju zaposlenih.
Damjana Vraničar: Trenutno imamo na šoli okužene tri učence. Izvajanje pouka po modelu C se ji zdi
nesmiselno, ne vemo kaj bi s tem pridobili. Učilnic za izvajanje predmetnega pouka imamo dovolj,
učenci so v svojih mehurčkih. Imeli bomo le težave pri dodatnih prevozih, učitelji bodo bolj
obremenjeni.
Marko Mravinec: Za vse prisotne ravnatelje osnovnih šol ima vprašanje glede števila vpisa v šolo, se
le-ta povečuje ali znižuje in kako je z vpisom v gimnazijo Črnomelj?
Damjana Vraničar: Vpis otrok ne upada, v naslednjem šolskem letu pričakujemo, da bomo na OŠ Loka
imeli tri oddelke prvih razredov.
Matjaž Barič: Kot starš izreka pohvalo učiteljem, ki kljub slabim prostorskim razmeram na šoli,
učencem nudijo veliko.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Loka Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 10:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ ZA LETO 2020
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Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, ki je uvodoma podal
obrazložitev letnega poročila OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2020. Šola je na model izvajanja
pouka, ki ji predpisuje ministrstvo, pripravljena. Število okužb na šoli je minimalno. Zadnjih osem let
število otrok na OŠ Mirana Jarca narašča, sedaj imamo 400 učencev. Nabor vpisov s srednje šole v
Sloveniji je zelo pester. Pet učencev naše šole se naj bi vpisalo v gimnazijo, kar nekaj pa tudi v
tehnične poklice.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 11:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Uvodno obrazložitev letnega poročila OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj je podal Matjaž Barič,
ravnatelj OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj. Šola je odprta že od začetka januarja 2021, tedensko se
pojavi kakšna okužba. Letno se v OŠ Milke Šobar Nataše vpiše okrog 70 otrok. Težava, ki se lahko
pojavi v prihodnje je prostorska stiska VDC-ja Črnomelj. Če le-ta ne širil svojih prostorov bo nastal
problem kam z otroci naše šole, kajti le-ti gredo z 18 leti starosti v VDC.
Župan: Na občinski upravi smo seznanjeni s prostorsko stisko v VDC-ju. Na temo razširitve prostorov
je bil že opravljen sestanek z direktorjem VDC Črnomelj.
Z 19 glasovi za in 0 proti (Matjaž Barič se je izločil pri glasovanju) je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 12:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VINICA ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Ines Žlogar, ravnateljica Osnovne šole Vinica, ki je v kratkem predstavila letno
poročilo OŠ Vinica za leto 2020. Že vrsto let v novo šolsko leto vpisujemo po en razred otrok.
Naslednje šolsko leto pričakujemo vpis 16 otrok. Mogoče, glede na podatke iz programa Sokol, bomo
čez dve leti imeli dva oddelka prvih razredov. V šoli sta bila okužena dva učenca, nekaj okužb je bilo
tudi s strani zaposlenih. Vrtec pri OŠ Vinica deluje ves čas. Na začetku je bilo nekaj težav s testiranji
zaposlenih, vendar so bile le-te na podlagi osebnih pogovorov, odpravljene in testiranja se sedaj
udeležujemo vsi zaposleni. Trenutno je 50 % udeležba pri cepljenju zaposlenih. Izvajanje pouka po
modelu C ne podpira. Delo učiteljev bo postalo celodnevno. Vsaka OŠ je specifična, OŠ Vinica je
manjša šola, zato bi moral biti model izvajanja pouka določen glede na situacijo na šoli. Iz OŠ Vinica
se bo en učenec vpisal v gimnazijo in v program strojnega tehnika.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 13:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2020
Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj Osnovne šole komandanta Staneta Dragatuš, ki
je uvodoma predstavil letno poročilo OŠ Dragatuš za leto 2020. Na šoli imamo trenutno dva okužena
učenca, vendar situacija je pod kontrolo. Na začetku je bilo nekaj težav, pomislekov glede testiranja
zaposlenih. To smo kasneje uspeli normalizirat, vsi učitelji se redno udeležujejo testiranja. Trenutno
je cepljenih 50 % zaposlenih. Kakor predhodniki, ima tudi sam nekaj pomislekov o izvajanju pouka po
modelu C. Število učencev OŠ Dragatuš zadnjih 10 let narašča. Prihodnje leto pričakujemo, da bomo
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imeli na šoli 140 otrok, kar je 50 % prirast v desetih letih. V gimnazijo se bo vpisal en učenec, na
poklicno pa trije.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 14:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE STARI TRG OB KOLPI ZA LETO 2020
Ravnateljica Osnovne šole Stari trg ob Kolpi, Mojca Butala, je opravičila svojo odsotnost. Seji sta
prisostvovali Mojca Breznik in Andreja Rade, katera je predstavila letno poročilo OŠ Stari trg ob Kolpi
za leto 2020. V prvem valu na šoli ni bilo okužb, v drugem valu smo imeli nekaj okužb tako pri
učencih, kakor tudi pri zaposlenih. Testiranje zaposlenih poteka redno. Demografska slika za naše
območje je dobra, v letošnjem letu je bilo v prvi razred vpisanih 8 otrok. Pričakujemo, da bomo imeli
drugo leto na šoli 46 otrok. Vrtec trenutno obiskuje 25 otrok. Učenca, ki zaključujeta devetletko, se
bosta vpisala v srednjo šolo v Novo mesto.
Renata Butala: Pohvala za pripravo letnega poročila OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2020. Pohvala tudi
učencem in njihovim mentorjem za prejeta priznanja na natečajih. Kdaj bodo na voljo sredstva za
zamenjavo ostrešja na osrednjem delu stavbe in kdaj se bo pristopilo k menjavi oken? Pri sanaciji po
toči se je komaj nabralo takšnih oz. podobnih strešnikov. Je to mogoče že kje v planu?
Tamara Potočar, OU: S problemom smo v občinski upravi seznanjeni, planirana so proračunska
sredstva za zamenjavo ostrešja.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 15:
LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Uvodno obrazložitev letnega poročila Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2020 je podala Stanka
Kure, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. 21 zaposlenih je prebolelo covid-19, dva oddelka
sta bila januarja in februarja v karanteni. Testiranje zaposlenih poteka brez težav. Glede cepljenja se
je nekaj več vprašanj, trenutno je cepljenih 10 zaposlenih.
Maja Kocjan: Zakaj se v marcu 2021 ne bo odprl medgeneracijski oddelek?
Župan: V občinski upravi iščemo primeren prostor, za enkrat ga še nismo našli. Vsak prostor ni
primeren za izvajanje predšolske vzgoje (prevelika investicijska vlaganja, ureditev primernih sanitarij,
idr.). V primeru, da primeren prostor najdemo, bomo pristopili k odprtju dodatnega oddelka.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 16:
LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Ravnatelj Glasbene šole Črnomelj Silvester Mihelčič je opravičil svojo odsotnost in bo pa na
morebitna vprašanja podal pisne odgovore.
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Matjaž Barič: Pohvala glasbeni šoli, saj se v zadnjih letih pojavlja na skoraj vseh prireditvah. Šola je
aktivno vključena v lokalno okolje.
Marko Mravinec: Kakšen je trend vpisa otrok v glasbeno šolo?
Župan: Vprašanje bomo naslovili na ravnatelja šole in odgovor posredovali z gradivom prihodnje seje
OS.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 17:
LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Eva Čemas, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj, ki je uvodoma podala
obrazložitev letnega poročila ZD Črnomelj za leto 2020. V Zdravstvenem domu Črnomelj zadnja leta
vodimo proaktivno kadrovsko politiko in rezultati teh aktivnosti so dobri. V juniju 2020 smo zaposlili
specializantko družinske medicine. V juliju 2020 smo zaposlili zdravnico iz tujine, ki je konec
septembra opravila prilagoditveno obdobje. V januarju 2021 je opravila izpit in sedaj čaka na licenco
Zdravniške zbornice Slovenije in bo zaposlena kot zdravnica družinske medicine v našem zavodu. Tudi
program ortodontije bo v kratkem v celoti izpolnjen, saj smo sklenili pogodbo s še eno ortodontko.
Do sedaj je ZD Črnomelj opravil 3464 PCR testov in 9462 hitrih Do sedaj je ZD Črnomelj opravili 3464
pcr testov in 9462 hitrih antigenskih testov, do današnjega dne smo pocepili z obema dozama cepiva
3,4 % prebivalstva, ki ga pokrivamo (občina Črnomelj in občina Semič). S prvo dozo cepiva je bilo
cepljenih 11,3 % prebivalstva, kar je nad slovenskim povprečjem. Od 110 zaposlenih v ZD Črnomelj se
je cepilo 41, 29 jih je bolezen prebolelo.
Anton Brula: Kako je s cepljenjem starostnikov (nad 70 let)?
Eva Čemas: Osebe, stare nad 80 let, ki so se prijavile na cepljenje, so bili že cepljene. V prejšnjem
tednu so bili cepljeni tudi starejši nad 75 let, v naslednjem tednu bo izvedeno cepljene za starejše nad
50 let.
Maja Kocjan: Pohvala za dvig ocene zadovoljstva uporabnikov in zadovoljstva zaposlenih. Podatki
portala Erar kažejo, da je Zdravstveni dom Črnomelj 10. 3. 2021 (plače za februar 2021), izplačal
precej visoke zneske. Izplačila so bila več kot 5.000 EUR na račun. Podobno je bilo pri plači za januar,
kjer je najvišje izplačilo presegalo celo 6.000 EUR (konkretno 6.177 EUR). Kdo so bili ti prejemniki
glede na delovna mesta?
Eva Čemas: V večini so vsi zdravniki v Zdravstvenem domu Črnomelj višji zdravniki. Dodatek jim
pripada po kolektivni pogodbi za javni sektor in zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19. Covid dodatek se je izplačal na podlagi dejansko opravljenega dela (ur) s covid
pacienti.
Matjaž Barič: Obveščen je, da psihologinja v psihološki ambulanti ZD Črnomelj odhaja. Kako je z
zagotovitvijo kadra v prihodnje?
Eva Čemas: Psihologinja se je odločila za zasebniško pot. Psihološko ambulanto v zdravstvenem domu
bo prevzela psihologinja, ki je delala v OŠ Milke Šobar Nataše. Psihologinjo imamo tudi v Centru za
krepitev zdravja. Objavljen imamo tudi razpis za 0,5 programa.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
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K točki 18:
LETNO POROČILO ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj je uvodoma predstavila letno
poročilo ZIK Črnomelj za leto 2020.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.
K točki 19:
LETNO POROČILO RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA ZA LETO 2020
Uvodno obrazložitev letnega poročila Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2020 je
podala Barbara Papež Lavrič, direktorica RIC-a.
Bernarda Kump: Spoštovana direktorica RIC Bela krajina, spoštovani župan in spoštovane svetnice in
svetniki. Želim vas seznaniti z mojimi občutki in videnjem novega 5 zvezdičnega produkta Presta pot.
V mestnem jedru s turistično ponudbo delujem že šest let, v tem času sem z velikim entuziazmom,
voljo in energijo oživela in razvila črnomaljsko presto, ki je v teh letih resnično postala naš turistični
simbol, na katerega smo ponosni. Ravno s takšnim entuziazmom in veseljem sem brez pomislekov
pristopila s svojimi kompetencami, prostorom in za potrebe novega 5* produkta, ki so ga zunanje
sodelavke iz podjetja Nea Kulpa iz Ljubljane v lanskem letu pričele razvijati za RIC Bela krajina, razvila
črno presto. Ker podpiram vse dobre ideje izkustvenega vodenja in vse dobre ideje, ki se tičejo naših
prest. Moj doprinos je bil tak, da sem se vedno odzvala, ko so me kaj potrebovale pri ustvarjanju tega
produkta. Podpiram tudi razvoj turističnega produkta za mesto, saj na to že vsi dolgo čakamo. Ob na
novo urejenem trgu je tudi nekaj, kar bo na zabaven in poučen način privabilo ljudi, nujno potrebno.
V več 100-letni zgodovini mesta imamo kaj pokazati in povedati. Z natančnim scenarijem produkta,
kot sodelujoča pri projektu, se nisem ukvarjala do zdaj, saj uradno nisem del projekta in to tudi ni bila
moja naloga, nisem podpisala nobene pogodbe, pristopila sem le z dobro voljo za skupno dobro, taka
je tudi moja osnovna naravnanost. Projekt je v zaključni fazi in šele v tej fazi je zame in mnoge druge,
prišlo na dan več podrobnosti iz scenarija. Razpisan je namreč poziv za vodnico, oziroma vodnice po
Presta poti, ki nakazuje nekaj česar naivno nismo pričakovali. Težava je v javnosti eskalirala ob tem
razpisu:
»IŠČEMO VODNICE Z ANIMACIJSKO ŽILICO IN ZNANJEM
RIC Bela krajina od junija 2021 naprej vabi na inovativno in doživljajsko zasnovano 5*doživetje Presta
pot, ki bo postala podpisno doživetje (signature experience) Črnomlja, saj bo na
sodoben interpretacijski način predstavila zgodovino Črnomlja skozi različna obdobja. Gostje bodo na
njej začutili svoboden in uporniški duh osvobojenega ozemlja nekoč in danes, odpirali vrata, kamor ne
more vsak, spoznavali pomembne črnomaljske ženske in bogato kulturno zapuščino, se posladkali in
poveselili v pravem belokranjskem duhu. Presta pot potrebuje karakterne in energične mladostne
ženske vodnice, ki se bodo v duhu kurirke Nataše znale vživeti v iznajdljive črnomaljske prestarice,
hrabre kulturne delavke in partizanske kurirke ter druge pomembne ženske. Vodnice bodo
ambasadorke vseh velikih žensk Črnomlja. Če verjamete, da bi lahko tovrstno vsebino majhnim
skupinam predstavili na doživet način,ki je zelo drugačen od običajnega vodenja, vas z veseljem
vabimo k avdiciji za izobraževanja in animacijske treninge s specialisti za kulturni turizem in
gledališkim režiserjem iz agencije Nea Culpa, ki razvija doživetje za RIC Bela krajina. Vodena
izobraževanja, ki bodo potekala v aprilu in majuv treh terminih, bodo od vas predvsem terjala voljo po
novih znanjih in odprtost do drugačnih tehnik vodenja, pomemben bo tudi vaš doprinos znanja in
vsebin.«
Pravzaprav so me na ta razpis opozorili mnogi zgroženi in šokirani ljudje iz različnih naslovov, to ni bil
le glas ulice. Ljudje ne morejo verjeti, da smo ob vseh likih, ki jih bogata zgodovina Črnomlja in naše
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mesto premore, za vodnico našli kurirko Natašo, ki bo obiskovalce popeljala skozi zgodovino mesta,
oziroma ženske like mesta. Priznam, tudi sama sem si predstavljala, da bo ta lik morda mlinar Stonič,
pa njegova žena, ali kakšna nabrita gospodična iz naše srednjeveške zgodovine. Dne 18. marca sem s
pismom na ta slab glas ljudstva in na idejo o kurirki Nataši, opozorila gospoda župana in direktorico
Ric, ki sem jo zaprosila, da mi pisno razloži zakaj gre in širšo zainteresirano javnost, v katero spadamo
tudi svetniki, informira glede scenarija tega produkta. Povabljena sem bila na pogovor ena na ena, ki
pa ga nisem sprejela, saj menim, da je koncept potrebno razložiti širši javnosti. Pisni odgovor sem
prejela tik pred sejo, ob 16:25 danes in na hitro prebrala, da koncept ostaja in niso predvidene
spremembe. Pošto, ki sem jo naslovila na gospoda župana in gospo direktorico RIC-a, sem zaključila z
besedami: Sprašujem vaju, je res potrebno ob vseh lepih zgodbah mesta Črnomelj, sprožati konflikte
v sproščenem turističnem vzdušju, s stvarmi, s katerimi se naj ukvarjajo zgodovinarji, ne mi, ki
delamo v turizmu. Morda je še čas, da konflikt ne preide v kaj večjega, zato vaju prosim, da
premislita še enkrat, če je tako zapeljana zgodba prava in bo pri vseh obiskovalcih našega mesta,
sprejeta dobronamerno. Bojim se, da ne. To isto zdaj sprašujem vas, spoštovani svetniki in svetnice.
Črnomelj si po moje zasluži lep in sproščen produkt, ki nas ne bo razdvojil že preden bo ugledal luč
sveta. V turizmu po mojem mnenju ideološke stvari nimajo mesta. Diskriminacija se ne sme zgoditi že
pri izbiri vodnikov (v tem primeru belokranjski moški vodniki odpadejo, nezaželjene se počutijo tudi
naše starejše izkušene vodnice in tako naprej). Produkt z naslovom Presta pot, v katerem bo osrednji
voditeljski lik kurirka Nataša (vsaj tako je razvidno iz poziva), pa bo po mojem mnenju sprožil konflikt
tudi med različnomislečimi obiskovalci. V kolikor ne bo želje in volje, da v tem delu projekta pride do
temeljitega premisleka, bom jaz s svojim prostorom in prispevkom (pri meni bi naj obiskovalci spekli
in pojedli preste), odstopila.
Vsem ustvarjalcem poti pa želim veliko uspeha pri projektu. Z mano ali brez.
Župan: Predstavljena zadeva ni točka, ki je na dnevnem redu današnje seje. Turistični produkt Presta
pot nastaja od junija 2019 in ga pripravljajo strokovnjaki. Potrebna je razprava na strokovnem nivoju,
zato pustimo, da se zadeva pripravi strokovno in na podlagi le-te nato oceni ali se gre v širšo
razpravo. Na današnji seji zato o zadevi ne moremo sklepati.
Mira Radojčič: Iz finančnega poročila za leto 2020 se da ugotoviti, da je RIC Bela krajina dosegel dober
finančni rezultat z ozirom na to, da je bila v letu 2019 izguba okrog 50.000 EUR in da v letu 2020
znaša dobiček cca. 32.000 EUR. Povečana so tudi investicijska vlaganja in zmanjšani materialni stroški,
kar je pohvalno. Jo pa zanima na kolikšnih lokacijah trenutno posluje RIC Bela krajina?
Barbara Papež Lavrič: RIC Bela krajina trenutno posluje na petih lokacijah. Javni zavod ima v
upravljanju tudi Primožičevo hišo in prostore podjetniškega inkubatorja v TRIS Kanižarica.
Maja Kocjan: Danes je idealna priložnost, da se razpravlja o temi, ki jo je predstavila Bernarda Kump.
Projekt Presta pot je naveden tudi v letnem poročilu RIC-a, zanj je predvidenih 1,3 mio EUR v dveh
letih. Res je, da gre v večini za evropska sredstva, vendar gre tudi za javni denar. Glede na to, da
občinski svetniki nismo nič seznanjeni s tem projektom, je več kot upravičeno, da zahtevamo, se
projekt natančno predstavi na eni od naslednjih sej OS. Ideološke teme v takšnih turističnih produktih
definitivno ne bodo prinesle nič drugega razen razdvojenost med ljudmi. Potrebno je tudi preveriti ali
se sredstva za takšne ideološke teme dejansko povrnejo iz evropskih sredstev?
Nataša Hudelja: S povedanim se strinja in sprašuje ali ne bo prepozno, da na majski seji OS
razpravljamo o zadevi, ko pa so že v aprilu predvidena izobraževanja v sklopu omenjenega projekta?
Barbara Papež Lavrič: V celotni kontekst oz. zgodbo turističnega produkta Presta pot sta zajeti dve
glavni in ključni zadevi, in sicer kruh (presta in belokranjska pogača) in močne ženske Črnomaljke.
Scenarij ni še dokončen, Se strinja, da v turizmu ni prostora za kakršne koli ideološke tematike in tega
se držimo. Držimo se zgodovinskih dejstev in koncepta dobrih zgodb. Bela krajina je močna ženska in
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na tem stoji celoten projekt oz. turistični produkt. Menimo, da je produkt zelo dober. Produkt še ni
na trgu. Smo za odprt dialog, ker želimo predstaviti in povedati kaj je koncept zgodbe. Mogoče je bilo
v vabilu nerodna izbira, igra besed. Izobraževanje, ki je predvideno po projektu, se lahko premakne
na poznejši termin.
Andrej Fabjan: Razume Bernardo Kump, ki je čustveno odreagirala glede na vabilo, ki ga je dobila.
Odreagirala je dobronamerno, saj ideološke teme v turističnih produktih nimajo kaj iskati. Če je
naslednja seja OS predvidena v maju, naj se o zadevi razpravlja že na aprilski oz. izredni seji OS.
Barbara Papež Lavrič: Predlaga, da se ob prisotnosti pripravljavcev projekta Presta pot razprava s
člani OS opravi na posebnem sestanku, izven rednih sej OS.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2020 se sprejme kot
informacija.
2. S člani Občinskega sveta občine Črnomelj se opravi razprava na temo novega turističnega
produkta »Presta pot«.
K točki 20:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Maja Kocjan: Razveseljivo je, da so bili doseženi prihodki v višini 15,3 milijona EUR z indeksom 93,5
zelo blizu načrtovanih za leto 2020. To je tudi okoli 2,3 milijona EUR več prihodkov kot leta 2019.
Odhodki v višini 17,04 milijona EUR so bili na ravni 82,3 % načrtovanih. Iz bilance je razviden upad
investicijskih odhodkov. Za investicije je bilo porabljenih le 5,68 milijona EUR, kar je dobrih 70 %
načrtovanega zneska v višini 8,09 milijona EUR v letu 2020. To je manj spodbuden podatek. Še manj
spodbuden je proračunski primanjkljaj v višini 1,72 milijona EUR. Ta se je povečal, čeprav se je občina
lani dodatno zadolžila in izvedla manj investicij od načrtovanih. Podatek o zadolževanju občine je skrb
zbujajoč. Iz bilance je razvidno, da je imela občina lani več neplačanih kratkoročnih obveznosti od
neplačanih prihodkov, kar 7,12 milijona EUR dolgoročnih finančnih obveznosti (v letu prej 4,57
milijona EUR). Občina se je lani dodatno zadolžila za 3,22 milijona EUR, hkrati je lani odplačala
678.000 EUR posojil (leto prej 489.000 EUR), neto zadolževanje se je povečalo za 2,54 milijona EUR.
Primer: V letu 2019 se je občina zadolžila za 1,5 milijona EUR. Skrbi nizko stanje sredstev na računih
občine na dan 31. 12. 2020. Občina je imela na računih le 71.789 EUR. Nekatere občine po Sloveniji
imajo presežke, štete v milijonih EUR (npr. občina Rače-Fram preko 7 milijonov EUR na računu).
Velike investicije se v občini dejansko lani še niso niti začele. Zato nas takšni podatki skrbijo.
Sprašujem: Kaj je razlog za tolikšno zadolženost? Kolikšna je dejanska zadolženost občine na dan 31.
12. 2020? Dolg in neplačane obveznosti, je morda še kaj skritega, prikritega? Koliko je na tako slabo
finančno sliko vplivalo poslovanje v prejšnjih letih? Po doslej znanem je Računsko sodišče v preteklih
letih opozorilo na prelaganje plačil in posledično, lahko temu rečemo, tudi prikrivanje dejanskega
finančnega stanja občine? Kako je s plačilnimi roki, ali občina redno poravnava svoje obveznosti – v
zakonskem roku 30 dni?
Danijela Nedič Orešič: Račun financiranja v letu 2020 izkazuje dolgoročno zadolževanje v skupni višini
3.223.226,75 EUR. Občina je v mesecu juniju 2020 za izvrševanje proračuna najela dolgoročni kredit v
višini 3.000.000,00 EUR. Na osnovi izdanega soglasja k zadolžitvi s strani ministrstva za finance je
kredit najet pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. Realizirano je bilo tudi načrtovano zadolževanje pri
državnem proračunu za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 v skupni višini 223.226,75 EUR in
sicer za sofinanciranje projekta Dograditev OŠ Dragatuš v višini 171.067,00 EUR in Obnova ulice Na
pristavah v višini 52.159,75 EUR. Najeti kredit predstavlja povratna sredstva po 23. členu ZFO-1.
Občina je s sprejetim proračunom za leto 2020 kot prednostno nalogo pri izvrševanju proračuna
opredelila čim bolj tekoče poravnavanje obveznosti, čemur je med letom sledila. V letu 2020 je bilo
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za 800.000 EUR neporavnanih obveznosti iz preteklih let, konec leta 2020 so bile vse tekoče
obveznosti poravnane, zapadlih obveznosti ni bilo.
Marina Klevišar, OU: Iz tabele C. RAČUN FINANCIRANJA II. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12. PRETEKLEGA LETA je razviden znesek v višini 71.789,40 EUR. Gre za stanje sredstev na računu
predhodnega leta, se pravi na dan 31.12.2019. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 je bilo
819.700 EUR.
Mira Radojčič: Skupna zadolžitev proračuna ob koncu leta 2020 je znašala 7,1 mio EUR oz. 46 %. V
letu 2020 se je občina dodatno zadolžila za 3,2 mio EUR in nastal je primanjkljaj 1,725mio EUR. Prvič
je objavljena zadolžitev na prebivalca občine, ki po prebivalcu znaša 913 EUR. Zadolžen imamo velik
del proračuna, letno odplačamo kreditov, ki znašajo 678.000 EUR. Za kakšne namene je bil najet
kredit? In kako dalje, za koliko se občina lahko še sploh zadolži?
Pojasnila iz bilance stanje: neplačani prihodki znašajo 1,041 mio EUR, kar je skoraj podvojeno glede
na leto 2019; neplačani odhodki 1,585 mio EUR (ali so to prejeti računi v 2020 in zapadejo v 2021
bodo bremenili proračun 2021?); dolgoročno dana posojila in depoziti 122.000 EUR (komu?); terjatve
do kupcev 252.000 EUR (katere terjatve so to?); kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 484.000
EUR in so za 50 % nižje kot 2019 (ali so to obveznosti, ki so zapadle v 2020 in bodo bremenile
proračun 2021?).
Izkaz prihodkov: 3,1 mio EUR transferi posameznikom ( kakšna plačila so v tej postavki?); investicijski
odhodki v 2019 so znašali 3,931 mio EUR, v 2020 pa 5,682 mio EUR (razlika je 1,7 mio EUR primanjkljaj v 2020).
V tabelah o prodaji in nakupu premičnega in nepremičnega premoženja manjka seštevek vrednosti
na koncu tabel. V sklepu o odpisu osnovnih sredstev je na koncu tabele tudi stavba Arha (ali ni bila
kupljena?). Odpisanih je 66 stolov (ali bodo šli na uničenje ali se jih bo komu podarilo?). Tudi ostala
odpisana osnovna sredstva (ali bodo dodeljena kakšni KS, društvu, ipd. ali so res vsa za na odpad?).
Marina Klevišar, OU: V skupini 14 so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta v višini 584.190 EUR. V ta znesek so vključene terjatve do občine Semič in občine
Metlika za izstavljene zahtevke za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in
redarstvo, terjatve do RIC-a Bela krajina za založena sredstva za projekt Interreg kulTura, terjatve do
Knjižnice Črnomelj za založena sredstva za projekt Igrišče znanja in druženja Dobliče, terjatev do MJU
za najemnino poslovnih prostorov in terjatve do Ministrstva za finance in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport na podlagi izstavljenih zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Zahtevki se nanašajo na obdobje od
19.10.2020 do 31.12.2020, ki jih je občina pripravila na podlagi prejetih zahtevkov s strani posrednih
proračunskih uporabnikov. Občina v razmerju do posrednih uporabnikov nastopa kot agent in v
svojih poslovnih knjigah evidenco izkaže le na kontih stanja 14 (terjatve do MF) in 24 (obveznosti do
končnih prejemnikov). Terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa predstavljajo
zahtevek za pokritje stroškov izpada plačil storitev v vrtcih. Skladno z navodili se v tej skupini
izkazujejo tudi terjatve za presežek sredstev EZR krajevnih skupnosti.
Tekoči transferi - na kontih te skupine se izkazujejo plačila oz. subvencije, transferi posameznikom in
gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.
Največji delež tekočih transferov predstavljajo transferi v javne zavode in sicer so to doplačila do
ekonomske cene v vrtcih, doplačila v socialno varstvene zavode in tekoči transferi posrednim
proračunskim uporabnikom.
Stavba Arha je bila kupljena marca 2020, na kar je bila v upravljanje dana RIC-u Bela krajina. Zaradi
tega ni več v našem popisu osnovnih sredstev, RIC jo vodi med svojimi osnovnimi sredstvi.
Danijela Nedič Orešič: Zainteresiranim (npr. društvom, klubom, ipd.) se ponudi odpisana pisarniška
oprema, ki je še uporabna, kar pa je neuporabno (polomljeno, nedelujoče, …) gre na uničenje. V
skupini kontov - dolgoročno dana posojila in depoziti so izkazana sredstva v višini 122.015 EUR, ki
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predstavljajo povratna sredstva vplačil za izvajanje garancijske sheme za Dolenjsko pri RC Novo
mesto. Na osnovi navodil, ki smo jih občine – partnerice projekta prejele s strani Ministrstva za
finance o izkazovanju teh sredstev, ki ne smejo biti izkazane med terjatvami za sredstva dana v
upravljanje drugim, so na podlagi uskladitve z RC Novo mesto in ostalimi občinami izkazane kot
dolgoročno dana posojila.
Mojca Čemas Stjepanovič: Pojasnjeno je bilo, da je bilo v letu 2020 za 800.000 EUR plačanih
neporavnanih obveznosti iz preteklih let, za katere obveznosti preteklih let gre?
Marina Klevišar, OU: Pod točko 7. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU
S 46. ČLENOM ZJF je zapisano, da so bile v zaključnem računu evidentirane na dan 31.12.2019
obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov, od katerih je bilo zapadlih in neporavnanih
na dan 31.12.2019 za 291.098,40 EUR. Vse obveznosti za leto 2019 so bile v letu 2020 poravnane. Ne
drži, da je bilo teh obveznosti za 800.000 EUR.
Marko Mravinec: Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest je bilo v proračunu 2020
namenjenih 968.679,00 EUR, porabljenih je bilo 714.564,83 EUR. Od tega je bilo za rekonstrukcije in
adaptacije namenjenih 645.000 EUR, realizirano je bilo 570.173 EUR. V letu 2020 do avgusta občina
še ni imela sklenjene pogodbe z izvajalcem del za gradnjo in vzdrževanje cest in tudi za letošnje leto
pogodbe še ni sklenila. Zakaj se tako dolgo ne sklene pogodba, bomo na cestnem področju zopet
gradili zadnje tri mesece v letu in postavka, ki je namenjena investicijskemu vzdrževanju in gradnji
občinskih cest ne bo realizirana v celoti? Za obnovo ul. Na pristavah je bilo predvidenih 175.000 EUR,
porabljenih pa nekaj manj kot 74.000 EUR. Ali bo preostanek investicije poravnan v letošnjem letu?
Župan: Postopek za izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest je bil v letu
2020 voden pravočasno, vendar se je nekoliko zavlekel zaradi pogajanj, ipd. Za letošnjo izbiro
izvajalca del postopek že teče, ni pa še zaključen.
Ulica na Pristavah je bila v celotni dolžini 320 m v zelo slabem stanju, zato smo v letu 2018 pripravili
projektno dokumentacijo, v letu 2019 in 2020 pa smo uredili odkupe potrebnih zemljišč za obnovo
ceste in infrastrukture v ulici. Vse instalacije in asfalti so na ulici izvedeni v letu 2020, spomladi 2021
se samo še sanira poškodbe na dovozih in zelenih površinah (zatravitev). Celotna investicija je bila
nekoliko višje ocenjena, zato je razlika med planiranimi in realizirani proračunskimi sredstvi.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 se skupaj s prilogami sprejme v predloženi
vsebini.
K TOČKI 21:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA
Vesna Fabjan je kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti obrazložila mnenje odbora: Odbor je
predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika obravnaval na svoji
14. in 15. seji. S strani pristojnih služb OU nam je bilo pojasnjeno, da je bilo potrebno zastareli odlok
posodobiti. Občine ustanoviteljice so se poenotile glede stroškov administracije v razmerju 1:2:3
oziroma 50 % : 39 % : 11 %. To pomeni, da na občino Črnomelj pade strošek 39 %, ki pa se nam zdi
precej visok glede na storitev. Pojasnjeno je bilo, da je takšno razmerje zapisano v aktu o ustanovitvi
in da zato ostaja takšen odstotek.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se sprejme v
predloženi vsebini.
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K točki 22:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA
CENTRA BELA KRAJINA
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Javnemu zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina se izda soglasje za spremembo sedeža
zavoda in sicer iz dosedanjega naslova: Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na nov naslov: Ulica na
Utrdbah 18, 8340 Črnomelj.
2. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno informacijskega centra Bela
krajina se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno
informacijskega centra Bela krajina spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanoviti
Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno informacijskega centra Bela
krajina se spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno informacijskega
centra Bela krajina.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno informacijskega centra Bela krajina se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 23:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH
SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI
ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 24:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO 2021
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021 se sprejme v predloženi
vsebini.
2. Strokovne službe Občine Črnomelj ob izdaji soglasja in vročitvi le-tega (zainteresiranim) za
ureditev začasnega travnatega parkirišča in pobiranje parkirnine, stranki zagotovijo enotno
označitev parkirišča (npr. plastificiran A3 format z obvestilom o možnosti uporabe parkirišča).
Označitev se uredi tudi na parkirnih prostorih, kjer je parkiranje vozil brezplačno.
K točki 25:
IZDAJA MNENJA O UTEMELJENOSTI POKRIVANJA OBMOČJA OBČINE ČRNOMELJ S PROGRAMOM
RADIA VESELJAK IN RADIA CENTER
Vesna Fabjan: Če prav razumem, je na voljo ena frekvenca, mi pa se odločamo ali bomo podali
soglasje eni ali obema predlogoma, torej radiu Veseljak in Center. Glede na prebrano in pa mail, ki je
te dni krožil med nami, sem se malo poglobila v zadevo, čeprav ni najbolj primerno, da svetniki
odločamo, kaj bodo Belokranjci poslušali. Radio veseljak predvaja slovensko glasbo, kar pomeni da ne
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konkurira nobeni od pri nas poslušanih postaj (morda Sraki, a ne v večjem obsegu). Medtem ko ima
Center podoben program kot Radio 1, s tem, da so na enki vsako uro lokalne novice, Center pa le teh
baje nima. Predvidevam, da če bi se poslušanost na enki zmanjšala, lahko ostanemo brez teh novic,
saj tu več ne bo računice. Vemo pa, da smo tu na jugu prevelikokrat v medijskem mrku.
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj izdaja pozitivno mnenje o utemeljenosti pokrivanja območja občine
Črnomelj s programom Radia Veseljak.
SKLEP: Občinski svet Občine Črnomelj izdaja pozitivno mnenje o utemeljenosti pokrivanja območja
občine Črnomelj s programom Radia Center s 5 glasovi za in 8 proti ni bil sprejet.
K točki 26:
IZDAJA SOGLASIJ K DELOVNI USPEŠNOSTI RAVNATELJEV ZA LETO 2020 NA PODROČJU
IZOBRAŽEVANJA
Matjaž Barič se je izločil pri glasovanju.
Z 19 glasovi za in 0 proti so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Matjaža Bariča za obdobje
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Ravnatelj je dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela
plače za delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače.
2. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Borisa Mužarja za obdobje
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Ravnatelj je dosegel 94% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače
za delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače.
3. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Dragatuš soglaša z določitvijo višine dela
plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Stanislava Dražumeriča za obdobje od 1. 7. 2020
do 31. 12. 2020. Ravnatelj je dosegel 95% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti
nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače.
4. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj soglaša z določitvijo
višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Silvestra Mihelčiča za obdobje od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2020. Ravnatelj je dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače.
5. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Vinica soglaša z določitvijo višine dela
plače za redno delovno uspešnost ravnateljice ga. Ines Žlogar za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12.
2020. Ravnateljica je dosegla 97,4% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti
nameni 5% polletne mase njene osnovne plače.
6. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Loka Črnomelj soglaša z določitvijo višine
dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice ga. Damjana Vraničar za obdobje od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2020. Ravnateljica je dosegla 89,71% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače
za delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 4% polletne mase njene osnovne plače.
K točki 27:
IZDAJA SOGLASJA K DELOVNI USPEŠNOSTI DIREKTORICE KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2020
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Črnomelj soglaša z določitvijo višine
dela plače za redno delovno uspešnost direktorice ga. Anje Panjan Trgovčić za obdobje od 1. 7. 2020
do 31. 12. 2020. Direktorica je dosegla 86% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni
5% polletne mase njene osnovne plače.
K točki 28:
IZDAJA SOGLASJA K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE ZAVODA ZA
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA OBDOBJE OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
S predlogom sklepa se ne strinjajo Marko Mravinec, Matej Banovec in Maja Kocjan, zato zanj ne bodo
glasovali.
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in
kulturo Črnomelj za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021 iz naslova povečanega obsega dela.
K točki 29:
IZDAJA SOGLASJA K DELOVNI USPEŠNOSTI DIREKTORICE
ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2020

IN

POMOČNICE

DIREKTORICE

Mojca Čemas Stjepanovič se je izločila pri glasovanju.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice ga. Eve Čemas za obdobje od
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Direktorica je dosegla 95% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače
za delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5% polletne mase njene osnovne plače.
2. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost pomočnice direktorice ga. Danice
Milkovič za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Pomočnica direktorice je dosegla 95%
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2020, svet zavoda pa je
sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5% polletne mase njene osnovne
plače.
K točki 30:
MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLANINSKIH POTEH
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj izdaja pozitivno mnenje in podpira sprejetje Predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh.
K točki 31:
KADROVSKE ZADEVE
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Srednja šola Črnomelj se kot predstavnik ustanovitelja s stani Občine Črnomelj
imenuje Janez Stepan, 8340 Črnomelj.
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K točki 32:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Črnomelj za leto 2021 se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 33:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1.

Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2405/8 k.o. 1541 Loka se izvede geodetska odmera dela zemljišča,
površine cca 1300 m², kot funkcionalna zaokrožitev mejnih nepremičnin, kot je razvidno iz priloženih
orto foto posnetkov. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega
dobra o čemer bo ponovno odločil OS. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc.
št.bo po pravnomočnosti geodetske odločbe predlagan v sprejem Občinskemu svetu.
2.

Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2342/17 k.o. 1540 - Dobliče se izvede geodetska odmera dela
zemljišča, površine cca 72 m², kot funkcionalna zaokrožitev mejne nepremičnine parc. št. 2342/18
k.o. 1540 – Dobliče. 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.

Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2313/2 k.o. 1557 Radenci se izvede geodetska odmera dela zemljišča,
površine cca 90 m², kot funkcionalna zaokrožitev mejne nepremičnine parc. št. 903/5 k.o. 1559 –
Radenci. 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.
4.

Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnin parc. št. 4975 in parc. št. 2855 , obe k.o. 1549 Tanča Gora, se izvede geodetska
izmera, kot je označeno na priloženem orto – foto posnetku. 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 nastalih parc. št.bo po pravnomočnosti geodetske odločbe predlagan
v sprejem Občinskemu svetu.
5.

Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 59/2 k.o. 1535-Črnomelj in menjava nepremičnin

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 59/2 k.o. 1535-Črnomelj se ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in
se objavi v Uradnem listu RS.
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2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 59/2 k.o. 1535-Črnomelj, se
nepremičnino zamenja za parc. št. 58/6 k.o. 1535-Črnomelj.
K točki 34:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Vesna Fabjan: Podajam pripombi na odgovora v mojih pobudah. Najprej pozdravljam hitro, vsaj delno
rešitev v zvezi z avtobusnima postajama Marindol in Miliči. Zapisano je, da naj bi bili omenjeni postali
končno označeni, po zgledu Zilj pa naj bi uvedli sistem z utripajočo lučko. Hvala vam za to. Me pa
skrbi, kako bodo te novitete razumeli starejši prebivalci in pa turisti, obiskovalci od drugod, ki
izstopajo/vstopajo na avtobus kar na cesti. Na omenjeni cesti avtomobili vozijo precej hitro, upam, da
ne bo prišlo do nesreče. Zato še vedno vztrajam, da se išče način, kako tudi te postaje dolgoročno
urediti za vse udeležence v prometu. Še vedno trdim, da bi se iz denarja, ki ga bo občina iztržila s
sekanjem gozda v Miličih, moralo vsaj delček vrniti nazaj ljudem.
Druga pripomba gre na odgovor glede ureditve javne razsvetljave na JV meji vezane na dodatna
državna sredstva in večjo varnost zaradi migrantske krize. Zanima me, po katerem postopku lahko
neka vas dobi razsvetljavo (kot npr. Zilje), je to del prioritet krajevne skupnosti, kar se mi ne zdi prav.
Če prejmemo namenska sredstva od države, bi jih morali deliti ločeno od ostalih prioritet KS. Osebno
menim, da so vasi na JV že desetletja zapostavljena tako s strani KS kot občine (pa niso edina), da
imajo v sodobnem času prav te vasi izredno pomembno vlogo z vidika varovanja meje, zato
predlagam, da se jih obravnava, tako kot si zaslužijo.
K točki 35:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Kako daleč je priprava akta o podelitvi sredstev – štipendije za vpis v gimnazijo Črnomelj
(komu in višina)?
2.
Ali so se odnosi v Srednji šoli Črnomelj kaj izboljšali? Predlaga, da ravnateljica omenjene šole
pripravi vsebinsko poročilo, saj bodo do naslednje seje OS že znani podatki o vpisu. Kakšni bodo
ukrepi, v primeru, če ne bo dovolj vpisa?
3.
Na odcepu lokalne ceste Otovec-Rodine (v smeri proti Rodinam) je kar nekaj udarnih jam in
poškodovanih bankin, zato predlaga sanacijo le-teh.
Štefan Misja:
1.
S strani prebivalcev beltovskih blokov je prejel pobudo o ureditvi lastništva zemljišča okrog
blokov. Namreč okolica blokov je neurejena, stanovalci jo želijo urediti, del zemljišča tudi asfaltirati,
vendar zaradi neurejenega lastništva, to ni možno. Prosijo občino za pomoč pri ureditvi lastništva
zemljišča.
Vesna Fabjan:
1.
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 2. odstavek 43.
člen (Ur.l. RS 98/2015 s sprem.) iz leta 2015, morajo lastniki obstoječih objektov (hiša, zidanica,
vikend, gostilna, lovski dom…) na občutljivih območjih zamenjati neprimerne greznice do 31.12.2021
(na drugih območjih do decembra 2023). Gre za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektih,
zagotoviti odvajanje in čiščenje v primeru:
 da se komunalna odpadna voda odvaja v vode, neposredno (v vodotok) ali posredno
(preko ponikovalnice), brez predhodnega čiščenja v greznici vsaj z dvema,
 da obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so
veljali v času gradnje objekta.
Uredba zahteva ukinitev greznic z iztokom v vodotok, v ponikovalnico ali celo neposredno v kraško
podzemlje za obstoječe objekte. Izjema so le greznice z najmanj dvema prekatoma in nepretočne
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greznice za objekte z gradbenim dovoljenjem pred 14.12.2002 oz. v uporabi pred tem datumom ter
za objekte, kjer je obstoječa ureditev odvajanja odplak skladna s predpisi ob gradnji objekta. Samo
takšne greznice lahko ostanejo v uporabi do prve naslednje prenove objekta.
Zato dajem pobudo, da:
 Oddelek za okolje in prostor pripravi gradivo z jasnimi navodili, katere greznice v obstoječih
objektih so sporne;
 se Komunali naloži, da v primernem roku (mesec ali dva) pripravi poročilo za OS o številu greznic,
ki jih je treba sanirati letos oz. drugo leto;
 se lotimo obveščanja lastnikov greznic z namenom, da se jih pridobi k sodelovanju, posebno na
občutljivih območjih in v zaledju izvirov s človeško ribico, saj ta žal v uredbi niso obravnavana
območja, pač ba bo greznice potrebno zamenjati do 2023.
2.
Name so se obrnile starejše prebivalke ulice Kočevje v Črnomlju (tete, ki živijo same), saj
nimajo zagotovljenega javnega prevoza do pošte, banke, ZD... izpostavile so dejstvo, da Kočevje nima
avtobusne postaje in da je razdalja, ki jo morajo prehoditi do gornjega Črnomlja za njih prenaporna.
Zanima jih, ali bi se lahko tudi v Kočevju uredila vmesna avtobusna postaja med Kanižarico in
Črnomljem. Obljubila sem, da se bom dala pobudo, a jim tudi razložila, da tovrstne storitve
opravlja DSO (čeprav ne vem niti sama, ali DSO skrbi samo za prevoze iz zdravstvenih razlogov, ali
tudi takšne, oskrbne).
Od tu se mi je porodilo vprašanje, ali ima naša občina koga (koordinatorja/osebo/urad za
starejše/info točko/centralni register) kjer bi občani dostopali do vseh informacij in pridobili pomoč,
nasvet. Organ, ki bi aktivno povezoval različne službe, za pomoč občankam in občanom, predvsem
starejšim in vsem tistim, ki se slabo znajdejo v sistemu v izogib osebnim ekonomsko-socialnim
stiskam. O tem, da bi naša občina morala postati bolj prijazna starejšim, sva z Renato že večkrat
govorili. Prosila bi vas, da preučite možnosti tako glede avtobusne postaje v Kočevju kot o ustanovitvi
skupne svetovalne službe, kjer bi vsak lahko dobil nasvet, pomoč, oz. praktične uporabne informacije,
zbrano na enem mestu.
3.
V tretji pobudi nadgrajujem svojo zgodbo glede črnomaljskega smradu, onesnaževanja prsti
in voda ter prekomernega onesnaževanja. Tukaj namreč že več mesecev poslušamo, da se nič ne da,
ker je vse v mejah predpisov in kako bomo čakali, da se lastnika naveličata proizvodnje oz. do poteka
dovoljenja. Jaz pa še vedno mislim, da bi morali zadevo peljati naprej.
Ne vem, če ste zasledili, da je v Kočevju v podobnih okoliščinah občinski svet sprejel sklep o
ustanovitvi mešane delovne skupine za nadzor nad raztrosom gnojnice. Gre za korak v smeri
prekinitve neprimerne komunikacije, nerazumevanja, komunikacijskega mrka med lastniki in občani,
z namenom, da se o zadevi govori javno, transparentno, da se ljudje ne počutijo, da se vse dogaja
mimo njih in pravil. V Kočevju so celo iz tega naslova pridobili projekt za investicije zmanjševanje
količine gnojevke (z separacijo, kompostacijo, peletiranje; vse je boljše kot gnojevka v politi obliki),
iščejo se metode za zmanjševanje smradu iz hlevov, o vsem pa se redno obvešča javnost. Zato
predlagam, da pristojni proučijo kočevski primer, pripravijo neko izhodiščno gradivo, da se ta točka
uvrsti na dnevni red naslednje seje in da o tem razpravljamo, morebiti oblikujemo podobno skupino.
Tatjana Kmetič Škof:
1.
V Dolenjcih ni avtobusnega postajališča, zato si krajani želijo, da se urediti takšna prometna
signalizacija kot je v Ziljah.
Renata Butala:
1.
Pred dnevi smo imeli mednarodni dan gozdov. Tema letošnjega je »obnova in nega gozda:
pot do zdravja in dobrega počutja«. Med epidemijo so se potrebe po kakovostnih in dostopnih
urejenih zelenih površinah močno izrazile, zato menim, da bi bilo prav, da tudi naša občina začne
delovati tudi na tem področju kot so nekatere druge (npr. Kočevje). Še vedno podcenjujemo
podnebne spremembe. Ko je zemlja prekrita z rastlinami, le-te hladijo zemljo, zato bi bilo potrebno
sistematično pričeti načrtovati zasaditev mesta in okolice. Na obvoznici bi lahko uredili drevored.
Kočevje je prejelo za leto 2020 mednarodno priznanje svetovno mesto dreves. Skrbno upravljajo
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drevje in s tem gradijo bolj zdrava in odporna mesta. Drevje nam ponuja senco, ohladi zrak v mestu,
proizvaja kisik, varuje pred vetrom in zmanjšuje hrup. Nujno moramo pričeti z ustreznim
načrtovanjem ustrezne zasaditve dreves in promocije v povezavi s tem. Moramo ozavestiti ljudi,
izvajati delavnice sajenja, obrezovanja in seveda vpisati vsa ta drevesa v register, ki bo omogočil
pregled nad njimi in načrtovanje potrebnih ukrepov. Temu sledi tudi strokovno obrezovanje, nove
zasaditve, nadomeščanje dreves sodelovanje z gozdarji in arboristi. Vem, da boste rekli, saj je v
Črnomlju skupina za urbano zelenje mesta. Seveda, lepo in prav, vendar bi moralo biti to sistemsko
oz. strateško urejeno, strokovno vodeno, z registrom in vse kar paše poleg. Zavedajmo se podnebnih
sprememb, saj močno vplivajo na kakovost življenja vseh nas. Prav tako se zavedajmo pomena
ustreznega prostorskega načrtovanja (novogradnje, parkirišča,…), ki mora vključevati celostne in
dolgoročne pomisleke v zvezi z izzivi podnebnih sprememb, zato bi bilo prav urediti Trajnostno
urbano strategijo in prepoznati podnebne spremembe kot temeljni izziv prihodnjega razvoja.
2.
Zanima me ali zaposleni na občini uporabljate sedaj parkirišče na Majerju in prihajate čez
mostiček? Mostiček je prepotreben vzdrževanja. Okolica je lepo urejena, ampak vzdrževanje
mostička….
3.
Baje občina 30 oseb predstavnikov javnih zavodov izobražuje za pisanje in vodenje projektov.
Predlagam, da občina izvede še izobraževanje za zainteresirane predstavnike KS, društev,….
Jaka Birkelbach:
1.
Starši šoloobveznih otrok naselja Drage v Črnomlju dajejo pobudo za sanacijo dotrajane
nadstrešnice avtobusnega postajališča v naselju.
Bernarda Kump:
1.
Že na eni prvih sej OS smo se pogovarjali o projektu ureditve krožišč v Črnomlju. Aktivnosti za
ureditev le-teh so obstale, zakaj? So kakšne ovire? Eno izmed krožišč naj bi uredilo podjetje Livar,
vendar se ji ideja, da se neko podjetje oglašuje v krožišču, zdi neprimerna, in sicer v tem smislu, da je
v krožišču postavljen znak podjetja. Krožišče mora biti turistično atraktivno. Mogoče bi Livar ulil
človeško ribico za krožišče? Imamo toliko lepih stvari (presta, Zeleni Jurij, črna človeška ribica, idr.),
naša krožišča pa so prazna.
Marko Mravinec:
1.
Ali se je oz. se bo občina Črnomelj prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023, in s katerimi stavbami?
Anton Brula:
1.
Na parkirišču pri črnomaljskem gradu naj se čim prej vzpostavi parkirni režim kot je predpisan
z občinskim odlokom. Parkirišče mora biti namenjeno kratkotrajnemu parkiranju vozil občanov, ki
pridejo v mesto po opravkih.
Matjaž Barič:
1.
Ali Lokalna akcijska skupina za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj še
deluje?
2.
Na Grajski cesti oz. Kidričevi ulici se obnavlja kanalizacija. Predlaga, da izvajalec del vsak petek
očisti Kidričevo ulico.
3.
Pred več kot dvajsetimi leti je Občina Črnomelj zagotovila štipendiranje za deficitarne poklice.
Glede na to, da v naši občini primanjkuje takšnega kadra, predlaga, da se ponovno uvede takšno
štipendiranje.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.25.
Zapisala:
Antonija Hiti

Andrej Kavšek,
župan
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