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 21. redni seji, dne 22. 6. 2021 sprejel
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 20. 5. 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 23 članov sveta. Odsoten je bil
Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Metka Cerar, zunanja sodelavka; Andreja Brancelj Bednaršek, Belokranjski
muzej Metlika; Miljana Balaban, Razvojni center d.o.o. Novo mesto; Janez Weiss, RIC Bela krajina;
Aleksander Hribovšek, društvo Heraldica Slovenica preko aplikacije MTeams; Darko Fras iz Pravne
družbe Pavlovič in partnerji d.o.o. preko aplikacije MTeams; Boris Korasa, Policijska postaja Črnomelj;
Marjan Kastelic, MIR občin Bele krajine; Jože Weiss, štab CZ občine Črnomelj; predstavniki medijev in
občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Maja Kocjan: Občinski svetniki SDS, SLS in NSI v Občini Črnomelj predlagamo, da se razširi dnevni red
20. redne seje OS, in sicer s točko dnevnega reda: »Prihodnost in razvoj Srednje šole Črnomelj«.
Glede na nekatere dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo na Srednji šoli Črnomelj, predlagamo
naslednje predloge sklepov:
1. Z razvojnim programom SŠ Črnomelj za obdobje 2021-2025 je treba seznaniti vse deležnike
(občinski svet, svet zavoda SŠ, predstavnike gospodarstva in obrti …).
2. Razvojni program mora biti operativen, kar pomeni, da se zadolži posameznike za realizacijo le
tega.
3. Razvojni program, ki ga bo potrdil oz. dopolnil Svet zavoda SŠ na eni od naslednjih njihovih sej, se
lahko sproti dopolnjuje, vendar pa ta predstavlja osnovno usmeritev razvoja SŠ Črnomelj.
4. Župan z občinsko upravo opravi razgovore z nosilci gospodarskega razvoja v Občini Črnomelj (večja
proizvodna podjetja, OOPZ Črnomelj, OOPZ Metlika) glede možnosti štipendiranja dijakov SŠ Črnomelj
program strojni tehnik, kovinar ...
5. Župan Občine Črnomelj skliče posvet vseh deležnikov v prostoru na temo novih programov.
Obrazložitev: Na podlagi zadnjega sestanka vseh deležnikov je bilo ugotovljeno, da niso bili sprejeti
ustrezni sklepi, ki bi zasledovali zgoraj navedene sklepe. Na podlagi danes prejetega poročila o
poteku konstitutivne seje smo prej navedeni člani sveta mnenja, da je treba zavzeti konkretno
stališče s konkretnimi sklepi.
Mojca Čemas Stjepanovič: Na pobudo, ki jo je podala na prejšnji seji OS pri točki »Vprašanja in
pobude članov sveta« je prejela zelo skop odgovor, to ni vsebinsko poročilo. S predlogom razširitve
današnjega dnevnega reda seje se strinja.
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Župan: Od zadnje seje OS sta na temo Srednje šole Črnomelj s predstavniki svetniških skupin potekala
dva sestanka, eden je bil na Srednji šoli Črnomelj, kjer smo bili vsi prisotni seznanjeni z aktivnostmi.
Zaključek slednjega je bil, da se zadeve premikajo. Dogovorjeno je bilo, da predstavniki svetniških
skupin svoje predstavnike v OS tudi v nadalje seznanjajo z ugotovitvami, aktivnostmi. Prav tako je bil
z vodji svetniških skupin pred današnjo sejo OS sklican sestanek, na katerem je bilo dogovorjeno, da
se današnja 12 točka razširi s poročilom o sprejetih sklepih s sestanka s Srednjo šolo Črnomelj. Zato
predlagam, da se predlagani sklepi sprejmejo pri 12 točki in ne dodajamo posebne točke na dnevni
red današnje seje. Sam poleg predlaganih petih sklepov dodajam šestega, ki se glasi: Župan po 20. 6.
2021, ko bodo znani končni podatki vpisa za šolsko leto 2021/20221, skliče sestanek z vodji
svetniških skupin Občinskega sveta občine Črnomelj, na katerem se naredi analiza vpisa in določi
naslednje korake.
Andrej Fabjan: Na podlagi 14., 30. in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj imamo
člani OS pravico uvrstiti točko na dnevni red današnje seje. O problematiki Srednje šole Črnomelj se
pogovarjamo že dolgo, rezultatov pa ni oz. so zelo slabi. Na šoli ne sprejemajo nikakršne kritike. Dijaki
si želijo boljše pogoje dela. Žalosti ga, da na današnjo sejo OS ni povabljen g. Stepan, kateri je poslal
dopis s kratko obrazložitvijo dogajanja na konstitutivni seji dne 13. 5.2021.
Župan: 30. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj govori: »Svet ne more odločiti, da se v
dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo, oziroma h kateremu župan v
razumnem roku ni imel možnosti podati svojega mnenja ali zavzeti stališča, kadar ta ni bil
predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.« Gradiva s predlogom razširitve dnevnega
reda današnje seje OS nisem prejel, zato tudi svojega mnenja in stališča nisem mogel zavzeti. Ni prav,
da je predlog razširitve dnevnega reda na e-naslov prišel nekaj minut do 15. ure. Bodimo razumni.
Sklenili smo, da bomo debato ohranjali na ravni predstavnikov svetniških skupin. Nisem proti
sprejetju predlaganih sklepov. Moti me oz. me žalosti, da se g. Stepan ni osebno oglasil takoj po
dnevu volitev ter predstavil dogajanje na konstitutivni seji zavoda.
Andrej Fabjan: Na današnji seji bomo razpravljali tudi o javnih sredstvih, zato je prav, da se
predlagana točka uvrsti na dnevni red današnje seje OS.
Nataša Hudelja: Zakaj ne točka na dnevni red današnje seje, če pa so sklepi sprejemljivi? Predolgo se
že govori v ozkem krogu, problemi se ne rešujejo, stvari nam uhajajo med prsti, zato želimo biti
vključeni. Ne želimo izgubiti programa gimnazije. K zadevi je potrebno pristopiti na drugačen način.
Vesna Fabjan: Vse kar posluša je žal res, na to sama opozarja že leta. Duh iz steklenice je že ušel,
davno že. Ne pogovarjamo se že leta in leta, tako znotraj kolektiva kot zunaj, zato smo tukaj kot smo.
Če bi se pogovarjali, bi reševali zadeve na izvoru in ne bi prišlo do tega, kjer smo danes. Nekateri
zaposleni in tudi nekateri dijaki se počutimo manj vredne, in tako delat ni ok. Informacija se širi
negativno. Če vprašaš dijaka ali mu je na šoli lepo vidiš, da ga te zadeve zmotijo. Zadeve je zato
potrebno rešiti, ne si zatiskati oči. Tudi na Odboru za družbene dejavnosti smo že dve, tri seje govorili
oz. zahtevali gradivo o Srednji šoli Črnomelj, pa ga še do danes ni.
Mojca Čemas Stjepanovič: Prav bi bilo, da člani občinskega sveta prejmemo gradivo Srednje šole
Črnomelj, čeprav se zavedamo, da Občina Črnomelj ni ustanoviteljica le-te. S proračunskimi sredstvi
pomagamo omenjeni šoli, zato pričakujemo, da bo ravnateljica napisala poročilo in plan, vizijo šole za
naslednjih pet let.
Samo Kavčič: Dejanski problemi gredo mimo nas, ne pogovarjamo se o stvareh o katerih se bi morali.
Vpis v gimnazijo upada že vrsto let in čez deset let ne bomo imeli otroka, ki bi se vpisal v program
gimnazije Črnomelj ali Novo mesto ali Ljubljano. To je osnovni problem. Tudi nobenega kandidata za
ravnatelja več ne bomo imeli, ker to ne bo hotel biti.
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S 13 glasovi za in 8 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na dnevni red seje se kot točka 13 uvrsti točka: »Prihodnost in razvoj Srednje šole Črnomelj«.
Z 21 glasovi za in 2 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
6. Strateški načrt Belokranjskega muzeja Metlika 2021-2026
7. Poročilo o izvajanju Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2020
8. Predlog za izdajo Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj
9. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Stari trg ob Kolpi
10. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Milke Šobar Nataše Črnomelj
11. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Črnomelj
12. Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj,
program gimnazija in poročilo o sprejetih sklepih s sestanka s Srednjo šolo Črnomelj
13. Prihodnost in razvoj Srednje šole Črnomelj
14. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2020
15. Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine
za leto 2020
16. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2020
17. Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2020
18. Gospodarsko finančni načrt JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2021
19. Izdaja soglasij k delovni uspešnosti ravnateljev/direktorjev na področju izobraževanja za leto
2020
20. Določitev delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020
21. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2020
22. Kadrovske zadeve
23. Premoženjsko pravne zadeve
24. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
25. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan: Sklepi 19. redne seje OS, ki je bila 25. 3. 2021 so realizirani in objavljeni na spletni strani
občine Črnomelj. Akti (Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2020; Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina; Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v občini Črnomelj; Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi
za leto Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra) so objavljeni v Uradnem listu RS.
Iz priložene tabele k obravnavani točki so razvidni projekti, investicije in natančno opisani postopki,
aktivnosti le-teh. Glede projekta – gradnja OŠ Loka smo prejeli prve ponudbe v sklopu katerega je
zajet tudi natečaj za idejno rešitev oziroma natečajni elaborat. Idejne rešitve pregleduje in ocenjuje
neodvisna ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo arhitekti in pravniki imenovani s strani MIZŠ in
Občine Črnomelj. Sledi prvi krog pogajanj. Vrtec Loka - z 10.5.2021 so se pričela pripravljalna in
rušitvena dela na lokaciji. Dograditev OŠ Dragatuš – 2. faza - MIZŠ je Občino Črnomelj s sklepom
obvestil o uvrstitvi projekta na listo za sofinanciranje.
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K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Marko Mravinec: Ali bodo v letu 2021 v celoti realizirana proračunska sredstva na postavki gradnje in
rekonstrukcije občinskih cest?
Župan: V dogovoru s krajevnimi skupnostmi da.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 25. 3. 2021 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 5:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA
Točki je prisostvovala Metka Cerar, zunanja sodelavka.
Mojca Čemas Stjepanovič: Prosi za podrobnejšo obrazložitev zadnje alineje drugega odstavka 16.
člena (organizira ali soorganizira prireditve v sodelovanju z ustanoviteljem) in 32. člena odloka, kjer je
zapisano, da zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem, ki je last Občine Metlika in
sprašuje ali lahko zavod upravlja tudi z nepremičnim premoženjem, ki je last Občine Črnomelj?
Metka Cerar: Glede 16. člena odloka pojasnjuje, da so ustanovitelj zavoda Občina Metlika, Občina
Črnomelj in Občina Semič. Glede vprašanja, vezanega na 32. člen odgovarja, da zavod lahko upravlja
tudi z nepremičnim premoženjem, ki je last Občine Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 6:
STRATEŠKI NAČRT BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA 2021-2026
Točki je prisostvovala Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika.
Vesna Fabjan: Kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti je obrazložila mnenje odbora. Na
svoji 16. redni seji dne 12. 5. 2021 je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »Strateški
načrt Belokranjskega muzeja Metlika 2021-2026« in Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da
poda pozitivno mnenje k predlaganemu Strateškemu načrtu javnega zavoda Belokranjski muzej
Metlika za obdobje od 2021 do 2026.
Mojca Čemas Stjepanovič: Kdo naj bi financiral dvigalo v metliškem gradu (ministrstvo za kulturo ali
občina)?
Andreja Brancelj Bednaršek je v kratkem predstavila strateški načrt in podala pojasnila: Po
dolgoletnih prizadevanjih je Ministrstvo za kulturo Belokranjskemu muzeju odobrilo zaposlitev
kustosa arheologa, ki bo financiran iz državnega proračuna. Tako ima Bela krajina po 45 letih zopet
strokovnjaka, ki se bo v celoti posvečal belokranjski arheološki dediščini. Ministrstvo za kulturo ne
financira nobenih investicijskih del, financira izključno programe. Že pred dvajsetimi leti smo v
projektu obnove gradu predvideli dvigalo. Žal to še vedno ni realizirano. Od Občine Metlika, lastnice
metliškega gradu, pričakujemo, da bo investicijo izvedla čim prej. Depoji so gotovo eden večjih
problemov Belokranjskega muzeja. Trenutno težave rešujemo z najemom prostorov v tovarni Beti,
kamor smo lahko spravili tudi večje predmete. Vendar prostori niso opremljeni v skladu s Pravilnikom
o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva. Občina Metlika nam je
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prisluhnila in nam je pripravljena pomagati. Skrb za depoje in arhive mora biti enako pomembna kot
za razstave, saj bomo le tako dediščino lahko ohranili zanamcem. Za hišo Otona Župančiča
Belokranjski muzej Metlika ni imel nikoli upravljavske pogodbe. Dober primer je spominska hiša v
Semiču, s katero upravlja KC Semič. Predlagamo, da tudi hišo na Vinici nekdo prevzame v upravljanje,
muzej pa poskrbi za razstave, pedagoško andragoški program, ipd. V muzeju nas je premalo
zaposlenih, smo kadrovsko podhranjeni, zato je upravljanje s stavbami za muzej prevelik zalogaj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda
Belokranjski muzej Metlika za obdobje od 2021 do 2026.
K točki 7:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Miljana Balaban, Razvojni center d.o.o. Novo mesto.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2020 se kot informacijo sprejme v
predlagani vsebini.
K točki 8:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O GRBU IN ZASTAVI OBČINE ČRNOMELJ
Uvodno obrazložitev sta podala Janez Weiss, RIC Bela krajina in Aleksander Hribovšek, društvo
Heraldica Slovenica.
Maja Kocjan: Koliko proračunskih sredstev je bilo do sedaj že namenjenih za prenovo grba in zastave
Občine Črnomelj?
Župan: V proračunu so za celostno grafično podobo zagotovljena sredstva na postavki za izdelavo
spletne strani, saj bomo letos pristopili k izdelavi nove. K oblikovanju nove podobe smo povabili
slovenskega priznanega oblikovalca in akademskega slikarja Žiga Okorna. Dela preoblikovanja so
znašala 1.342 EUR z DDV. Ocenjujemo, da sama sprememba simbolov za ostale uporabnike ne bo
imela večjih finančnih posledic, saj v odloku predvidevamo rok za uskladitev oz. zamenjave tri leta,
kar pomeni, da novih stroškov s tem ne bodo imeli, saj na takšno obdobje svoje materiale tudi
zamenjajo (npr. razni našitki, emblemi na oblačilih ipd). Zastave, ki so bile v preteklosti izdelane in so
v uporabi občine ali zavodov, pa je prav tako s potekom časa, zaradi dotrajanosti, potrebno zamenjati
in za te, tako za potrebe občine kot potreb zavodov, načrtujemo zamenjavo takoj po sprejemu novih
simbolov. Pridobili smo mnenja in ponudbe več heraldikov, ki so se strinjali, da je grb potrebno
prenoviti, saj ni v skladu s heraldičnimi pravili. Mesto in občina Črnomelj sta čez čas uporabljala vrsto
različic grba, tako na pečatih kot na zastavah in drugih simbolih. Grb se je torej vedno in vseskozi
spreminjal, a ohranjal temeljne heraldične prvine (črno polje, rdeči stolp). Glede na pridobljena
mnenja, ki narekujejo, da se naš grb tudi vsebinsko spremeni, da bi povsem ustrezal heraldičnim
pravilom, smo se odločili, da te temeljne prvine ohranimo, saj bi bila večja sprememba, kakor
narekujejo nekateri heraldiki, v okolju nesprejemljiva in stroškovno tudi prevelika. Tako je končni
izdelek reinterpretirana različica že obstoječega grba, ki pravilom heraldike sledi bolj.
Mira Radojčič: Kot predsednica Statutarno pravne komisije je obrazložila mnenje komisije. Statutarno
pravna komisija je na svoji 3. redni seji dne 12. 5. 2021 obravnavala predlog za izdajo Odloka o grbu
in zastavi Občine Črnomelj, nanj ni imela pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlagano
besedilo odloka obravnava in sprejme. V kolikor na besedilo predloga za izdajo odloka ne bo imel
bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predloženi vsebini.
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S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj spremeni v
Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o grbu in
zastavi Občine Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o grbu in zastavi Občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 9:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg
ob Kolpi se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg
ob Kolpi se spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Stari trg ob Kolpi.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi se
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 10:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
Matjaž Barič: Ali je možno, da se osnovna šola s prilagojenim programom preimenuje v center, kot
npr. v Ljubljani, Velenju?
Darko Fras: Gre za pilotni projekt ministrstva za šolstvo. V tem trenutku ni primerno, da bi status šole
s prilagojenim programom preimenovali v strokovni center, ker bi bilo potrebno javni zavod tudi
notranje organizacijsko preoblikovati. To pomeni, da bi morali pričeti izvajati nekatere dodatne
strokovne storitve, ki so predvidene za strokovne centre in imeti temu primerne notranje
organizacijske enote. Projekt še ni tako daleč, zato poimenovanje javnega zavoda ostane takšno kot
je (javno vzgojno izobraževalni zavod).
Matjaž Barič se je izločil pri glasovanju.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke
Šobar Nataše Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Milke Šobar Nataše Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar Nataše Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke
Šobar Nataše Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Milke Šobar Nataše Črnomelj.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 11:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O DODELJEVANJU DENARNIH SPODBUD DIJAKOM SREDNJE ŠOLE
ČRNOMELJ, PROGRAM GIMNAZIJA IN POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH S SESTANKA S SREDNJO ŠOLO
ČRNOMELJ
Točki je preko aplikacije MTeams prisostvoval Darko Fras iz Pravne družbe Pavlovič in partnerji d.o.o.
Vesna Fabjan: Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Predlog za izdajo odloka o denarnih
spodbudah za dijake SŠ Črnomelj. Razprava je trajala kar dobro uro, v sklepih nismo bili soglasni.
Izpostavili smo številne pomisleke, nekaj jih bom v imenu odbora izpostavila. Najbolj nas je zmotilo
to, da že kar nekaj časa (vsaj dve seji) prosimo za gradivo srednje šole (načrt, vizijo ..o stanju in
načrtih za prihodnost). Na zadnji seji OS je to še dodatno v svetniški pobudi izpostavila članica Mojca
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Čemas Stjepanovič. Odbor je na seji prejšnji teden zahteval, da se gradivo SŠ takoj doda gradivu
današnjega OS, saj bo tako lažje razumeti vlogo denarnih spodbud za dijake. Gradiva ni. Kako naj
podpremo odlok, če nam ni jasna vizija šole? Spodbude sicer pojmujemo kot izhod v sili, gašenje
požara, na nek način celo kot podkupnino, saj vpis še vedno ni dober (v gimnazijo je zadovoljiv (ob
večjem vpisu iz Metlike in Semiča bi bil lahko dober), porazen je v programih strojni tehnik in
oblikovalec kovin. Drugi posledični pomislek je vezan na to, kdo bodo prejemniki spodbude - samo
gimnazijci, ali bi bilo smiselno glede na aktualen vpis podobno ponuditi še strojnim tehnikom in
obdelovalcem kovin? Morebiti je spodbuda ponujena le gimnazijcem negativno delovala na vpis v
poklicno šolo? Kot kaže vpis v ta dva programa ni tako stabilen in nadpovprečen, kot nam je bilo
zagotovljeno na junijski seji lani. Pomislek imamo glede višine denarne spodbude. 100 EUR je kar
solidna spodbuda, še posebej, če jo primerjamo s štipendijami, npr. Zoisovo, za katero pa vemo kako
se mora dijak truditi. V drugih občinah so podobne spodbude visoke 40-80 EUR, le kot nagrade cca.
110 EUR. V razmislek dajemo, ali bi bilo smiselno spodbudo znižati npr. na 60/80 eur in jo raje
ponuditi vsem prvošolcem?
Osebno globoko razmišljam ali naj danes podprem ta odlok. Pa ne zato, ker ne bi verjela v njegov
učinek in ne, ker ne bi hotela dobro šoli, pač pa zaradi ignorance. Bojim se tudi, kakšen učinek bo slej
kot prej v prihodnosti imela ukinitev te spodbude, saj to nikakor ne more biti dolgoročna rešitev. Se
bomo takrat še enkrat soočili s padcem vpisa?
Osebno me motijo tudi opisani razlogi za sprejem odloka. Navedeni so negativni demografski trendi.
Ti šoli res niso v prid, a se nihanja števila otrok med generacijami nikakor ne ujema z bistveno bolj
opaznim padcem vpisa v SŠ Črnomelj. Tudi tista, kako si dijaki želijo voziti v Novo mesto, je bolj za
lase privlečena. Letos je bilo ogromno truda in denarja vloženega v promocijo šole, še posebej pred
informativnimi dnevi. Bistvenega učinka ni. To pomeni, da je problem nekje drugje. Čas bi bil, da vsi
zaposleni na šoli, vključno z mano, prevzamemo svoj del krivde, se obnašamo odgovorno in da
sprejmemo takšne ukrepe, ki ne bodo ščitile določenih riti ampak šolo. Šola potrebuje korenite
spremembe, takšne, ki jih bodo zaznali tisti, ki se vpisujejo - devetošolci in tisti, vpisujejo dijake starši. Tako kot je, očitno ni ok. To stališče skupaj s potrebo po novem štiriletnem programu za
punce, s ponudbo dejavnosti majhne šole, ki jih Novo mesto ne more ponuditi, večjo povezanost
devetošolcev s srednješolci, ... zagovarjam že leta, pa sem vedno označena za zdraharico. Ne bom se
hinavila, moje besede si razlagajte kakor si želite.
Tadeja Lamut: Poučuje na srednji strokovni šoli. Želja dijakov je, da končajo šolo in imajo poklic. Vse
gimnazije imajo težave z vpisom, ker se iz srednje strokovne šole po veliki večini lahko vpisujejo na
univerzitetne programe s petim predmetom. To je težave vseh gimnazij v Sloveniji.
Maja Kocjan: Res je, da je bil v preteklosti upad vpisa v gimnazije, vendar zadnji dve leti se zopet kaže
rast števila vpisa v gimnazijo. Gradiva, ki bi prikazalo širšo sliko, nimamo. Predlaga, da se predložene
sklepe pri naslednji točki sprejme, širša razprava pa opravi, ko bo pripravljeni in predloženo gradivo
Srednje šole Črnomelj.
Matjaž Barič: Predlaga analizo stanja za naslednjih deset let. Če na področju stanovanjske gradnje ne
bo sprememb, tudi otrok v Beli krajini, ne samo v občini Črnomelj čez 10, 15 let ne bo veliko.
Potrebno se je pogovarjati, prizadevati in pripeljati nove srednješolske programe v Črnomelj.
Mira Radojčič: Sprejeti odlok bo imel finančne posledice za proračune občin Črnomelj, Metlika in
Semič. Glede na trenutne podatke vpisa v program gimnazije Srednje šole Črnomelj za šolsko leto
2021/2022 in ob predpostavki meje za nadaljnjo upravičenost do spodbude za dijake 2., 3. in 4.
Letnika, ji ocena letnih sredstev za naslednje štiri leta ne gre skupaj.
Nataša Hudelja: Predlaga, da se najprej sprejme odlok, nato pa naredi naslednji korak.

8

Leopold Perko: Ima pomislek glede višine mesečne spodbude, ki znaša 100 EUR. Gre za precejšen
znesek proračunskih sredstev. Danes je težko kar koli razpravljati, ker podatkov o vpisu nimamo. Tudi
kakšen je vpis v ostala dva programa ne vemo, premalo je informacij.
Vesna Fabjan se bo pri glasovanju vzdržala.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program
gimnazija se sprejme v predloženi vsebini.
Iz seje je odšla Zalka Bosanac, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 22 članov sveta.
K točki 13:
PRIHODNOST IN RAZVOJ SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ
Župan: Predlagani so naslednji sklepi:
1. Z razvojnim programom Srednje šole Črnomelj za obdobje 2021-2025 je treba seznaniti vse
deležnike (občinski svet, svet zavoda Srednje šole Črnomelj, predstavnike gospodarstva in obrti,
…).
2. Razvojni program mora biti operativen, kar pomeni, da se zadolži posameznike za realizacijo letega.
3. Razvojni program, ki ga bo potrdil oz. dopolnil svet zavoda Srednje šole Črnomelj na eni od
naslednjih njihovih sej, se lahko sproti dopolnjuje, vendar pa ta predstavlja osnovno usmeritev
razvoja Srednje šole Črnomelj.
4. Župan z občinsko upravo opravi razgovore z nosilci gospodarskega razvoja v občini Črnomelj
(večja proizvodna podjetja, OOPZ Črnomelj, OOPZ Metlika) glede možnosti štipendiranja dijakov
SŠ Črnomelj program strojni tehnik, kovinar …
5. Župan Občine Črnomelj skliče posvet vseh deležnikov v prostoru na temo novih programov.
Maja Kocjan: Predlaga tudi sprejetje sklepa, ki ga je župan predlagal pri sprejemanju dodatne točke
13 na dnevni red današnje seje, in sicer: da je župan po 20. 6. 2021, ko bodo znani končni podatki
vpisa za šolsko leto 2021/20221, dolžan sklicat sestanek z vodji svetniških skupin Občinskega sveta
občine Črnomelj, na katerem se naredi analiza vpisa in določi naslednje korake.
Z 19 glasovi za in 1 proti so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. Z razvojnim programom Srednje šole Črnomelj za obdobje 2021-2025 je treba seznaniti vse
deležnike (občinski svet, svet zavoda Srednje šole Črnomelj, predstavnike gospodarstva in obrti,
…).
2. Razvojni program mora biti operativen, kar pomeni, da se zadolži posameznike za realizacijo letega.
3. Razvojni program, ki ga bo potrdil oz. dopolnil svet zavoda Srednje šole Črnomelj na eni od
naslednjih njihovih sej, se lahko sproti dopolnjuje, vendar pa ta predstavlja osnovno usmeritev
razvoja Srednje šole Črnomelj.
4. Župan z občinsko upravo opravi razgovore z nosilci gospodarskega razvoja v občini Črnomelj
(večja proizvodna podjetja, OOPZ Črnomelj, OOPZ Metlika) glede možnosti štipendiranja dijakov
SŠ Črnomelj program strojni tehnik, kovinar …
5. Župan Občine Črnomelj skliče posvet vseh deležnikov v prostoru na temo novih programov.
6. Po 20. 6. 2021, ko bodo znani končni podatki vpisa za šolsko leto 2021/20221, je župan dolžan
sklicat sestanek z vodji svetniških skupin Občinskega sveta občine Črnomelj, na katerem se naredi
analiza vpisa in določi naslednje korake.
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K točki 14:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki sta prisostvovala Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine
in Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil
mnenje odbora. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 15. redni seji, dne
10. 5. 2021 obravnaval gradivo »Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za
leto 2020«.Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb in je sprejel naslednja sklepa:
- Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo
sprejme v predlagani vsebini.
- Pobuda Občini Črnomelj: Glede na problematiko, ki zadeva varnost občanov (predvsem mladih)
odbor predlaga, da se na sejo Občinskega sveta občine Črnomelj k omenjeni točki povabi
predstavnike Policijske postaje Črnomelj, kateri naj na seji podajo in predstavijo svoje ugotovitve in
aktivnosti glede na aktualno dogajanje v zadnjih dveh mesecih na tem področju.
Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj je predstavil delo policije na področju cestnega
prometa, javnega reda in miru, nadzora državne meje, idr. ter prisotne seznanil z ugotovitvami in
aktivnostmi glede aktualnega dogajanja v zadnjih dveh mesecih na področju problematike, ki zadeva
varnost občanov (predvsem mladih).
Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Bernarda Kump, Vesna Fabjan in Andrej Fabjan je bil z 22
glasovi za in 0 proti sprejet naslednji SKLEP:
Popravljena Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2020 se sprejme
v predloženi vsebini.
K točki 15:
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN BELE
KRAJINE ZA LETO 2020
Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil
mnenje odbora. Odbor je na svoji 15. redni seji, dne 10. 5. 2021 obravnaval gradivo »Poročilo o delu
skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2020«.
Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb in je sprejel naslednje sklepe:
 Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo
sprejme v predlagani vsebini.
 Zaradi opaženega povečanega števila lokacij s ''črnimi odlagališči'' odbor apelira na Medobčinsko
inšpekcijo in redarstvo občin Bele krajine in jih poziva, da v prihodnje v okviru svojih pristojnosti
več aktivnosti namenijo odkrivanju kršiteljev.
 Odbor strokovne službe Občine Črnomelj poziva, da v čim krajšem času stopijo v kontakt s
pristojnimi okoljskimi inšpekcijami in jih opozorijo na problematiko odlaganja avtomobilskih
delov v okolje oziroma skupaj z njimi pristopijo k ustreznemu reševanju omenjene problematike.
Jaka Birkelbach: Koliko merilnikov hitrosti ima MIR?
Marjan Kastelic: MIR nima merilnikov hitrosti.
Anton Brula: Kdaj bo zaključen postopek uzurpacije prostora v poslovni coni Otovec, na katerega
opozarja že kar nekaj časa?
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Marjan Kastelic: Postopek bo zaključen v letošnjem letu.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine
za leto 2020 se kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.
2. Zaradi opaženega povečanega števila lokacij s ''črnimi odlagališči'' Občinski svet občine Črnomelj
apelira na Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo občin Bele krajine, da v prihodnje v okviru svojih
pristojnosti več aktivnosti nameni odkrivanju kršiteljev.
3. Strokovne službe Občine Črnomelj v čim krajšem času stopijo v kontakt s pristojnimi okoljskimi
inšpekcijami in jih opozorijo na problematiko odlaganja avtomobilskih delov v okolje oziroma
skupaj z njimi pristopijo k ustreznemu reševanju omenjene problematike.
K točki 16:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Mojca Čemas Stjepanovič: V poročilu je zapisano, da je bilo s strani štaba CZ in Občine Črnomelj
zaradi porasta števila okuženih oseb v septembru 2020 na NIJZ enota Novo mesto naslovljen dopis s
prošnjo po dodatnih informacijah o posameznih žariščih z okužbo v občini Črnomelj. Žal odgovora na
omenjeni dopis štab CZ ni prejel, zato sprašuje ali se je kaj spremenilo na to temo? Ali je projekt Hitro
že zaključen? Ali je predvidena še kakšna prijava na evropski projekt za izboljšanja stanja v civilni
zaščiti (posodobitev opreme, izobraževanje, ipd.)?
Jože Weiss: Odgovora s strani NIJZ nismo prejeli niti v nadaljevanju. Osebno meni, da gre v danem
primeru za zamujeno priložnost. Projekt Hitro je zaključen, le-ta bi moral biti po prijavnici projekta
zaključen 31. 9. 2020, vendar je bil zaradi epidemije podaljšan do 31. 1. 2021. Tudi v prihodnje
načrtujemo še kakšno prijavo na evropski projekt.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2020 se kot informacijo sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 17:
LETNO POROČILO JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2020
Nataša Hudelja je kot članica in po pooblastilu predsednika Odbora za gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo obrazložila mnenje odbora. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na
svoji 15. redni seji, dne 10. 5. 2021 obravnaval gradivo »Letno poročilo JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
za leto 2020«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj
predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.
Samo Kavčič je kot direktor JP Komunala d.o.o. Črnomelj podal uvodno obrazložitev letnega poročila.
Marko Mravinec: Na zabojnikih je potrebno obnoviti nalepke, ki označujejo vrsto in spisek odpadkov,
ki sodijo v zabojnik.
Samo Kavčič: Nalepke so naročene in jih bomo postopoma zamenjali.
Bernarda Kump: Opaža, da je po občini Črnomelj kar nekaj jumbo plakatov odlepljenih, zato sprašuje
kdo je odgovoren za popravilo oz. dokončno odstranitev le-teh?
Župan: Naloga MIR občin Bele krajine bo, da odgovorne opozori na popravilo oz. dokončno
odstranitev jumbo plakatov.
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Matej Banovec: Želi nekaj več informacij glede oblikovanja konzorcija - projekt pametno mesto.
Župan: Občina Črnomelj je skupaj z občinami Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Ribnica, Semič,
Sodražica in Velike Lašče stopila v oblikovanje konzorcija za skupni prehod v digitalizacijo delovanja in
pametne skupnosti prihodnosti. Prvi skupni korak konzorcija je oblikovanje projektov za prijavo na
prvi javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih
mest in skupnosti. Projekt Zeleno, varno in digitalizirano okolje, v vrednosti 1 milijona evrov, ki ga je v
sodelovanju z Inštitutom za digitalizacijo (IPM Digital) pripravil konzorcij občin, se osredotoča na
inovativne rešitve in digitalizacijo ravnanja z odpadki ter skrb za okolje. Aktivnosti konzorcija
koordinira Občina Kočevje. Sodelovanje večine občin, ki so trenutno vključene v konzorcij, se je
začelo že v lanskem letu, po objavi razpisa Ministrstva za javno upravo RS februarja letos, pa so
pospešeno stekle priprave za oblikovanje skupnih ciljev. Z digitalnimi rešitvami bo največ pridobilo
lokalno okolje vsake sodelujoče občine, saj so prav prebivalci končni uporabniki in tisti, ki jim bodo
vpeljane rešitve tudi v največjo korist. Projekt Green LAB - Zeleno, varno in digitalizirano okolje:
Pilotni projekti s katerimi se konzorcij prijavlja na javni razpis za demonstracijske projekte
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti pokrivajo področja digitalne kakovosti življenja, digitalne
varnosti in inteligentni odvoz odpadkov. Digitalna kakovost življenja, je prvi pilot, ki vključuje vse
občine konzorcija, razdeljen pa je na dve podpodročji. Prvo področje zajema meritve radona v zaprtih
javnih objektih, povezane pa bodo tudi s podatki druge aktivnosti, merjenjem zraka. Slednje bo
spremljalo kakovost zraka v notranjih in zunanjih prostorih za iskanje korelacije ali obstaja lokalna
onesnaženost, nepravilnosti ali okvare infrastrukture, ki negativno vplivajo na zdravje občanov.
Zbrani podatki bodo služili tudi za zaznavanje aktivnosti individualnih kurišč – nedovoljen sežig
komunalnih odpadkov. Drugi pilot zajema digitalno varnost, ki prav tako vključuje vse občine,
namenjen pa je predvsem optimizaciji zimske službe za ceste. Senzorji za spremljanje zamrzovanja
cest, predikcijo zmrzovanja na ključnih odsekih in merjenje ustrezne soljenosti cestišča bodo
pripomogli k dinamičnemu posipanju. Senzorji za višino snega, napoved snega, tip snega pa bodo
omogočali aktivacijo plužnih služb, z beleženjem podatkov pa bo zagotovljeno tudi dokazovanje, da
so bile ceste pravočasno splužene. Inteligentni odvoz odpadkov, kot tretji pilot, vključuje vse občine z
izjemo Velikih Lašč. V ospredju je problem prepolnih zabojnikov na ekoloških otokih in na turističnih
lokacijah. Prekomeren odvoz praznih zabojnikov na odročnih lokacijah pa predstavlja velik strošek
komunalnih služb, zato bo v okviru projekta razvit inteligentni senzorski sistem za nadzor stanja
zabojnikov na daljavo v realnem času in platformo z aplikacijo za optimizacijo odvoza odpadkov.
Poleg tega bo sistem prožil alarme v primeru vandalizma (prevračanje ali požig), kar še dodatno
pripomore k zaščiti okolja. Delujoče aplikativne rešitve za uporabnike in nadzorni centri bodo le ena
izmed koristi za vse članice konzorcija. Izboljšano bo stanje glede odvoza odpadkov in skrbi za okolje,
prometna varnost in večja odzivnost zimskih interventnih služb v celotni regiji, boljše bo poznavanje
vremenskih razmer in kakovosti zraka v odprtih in zaprtih prostorih. Projekt bo prinesel tudi druge
pozitivne učinke, kot je na primer dvig digitalnih kompetenc in nova znanja s področja digitalizacije,
enotni standardi in znanje za izmenjevanje podatkov, podrobna tehnična specifikacija, ki bo na voljo
tudi za ponovno uporabo, točno določen nabor podatkov in vtičnikov za povezovanje (API) ter
pregled izzivov in konkretne rešitve za povezovanje različnih sistemov kot so npr. okoljska senzorika,
prometna varnost, ravnanje z odpadki itd.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2020 se kot informacijo sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 18:
GOSPODARSKO FINANČNI NAČRT JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2021
Nataša Hudelja je kot članica in po pooblastilu predsednika Odbora za gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo obrazložila mnenje odbora. Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na
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svoji 15. redni seji, dne 10. 5. 2021 obravnaval gradivo »Gospodarsko finančni načrt JP Komunala
Črnomelj d.o.o. za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu
občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.
Samo Kavčič je kot direktor JP Komunala d.o.o. Črnomelj podal uvodno obrazložitev gospodarsko
finančnega načrta.
Matej Banovec: Ali bo javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. pripravilo nov elaborat glede
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini
Črnomelj (prvi prevoz)?
Samo Kavčič: Trenutno je še veliko neznank, da bi elaborat lahko izdelali. Le-ta se izdela enkrat letno,
predvidevamo, da bo to septembra oz. oktobra. Če bodo odstopanja, bo le-ta predstavljen na
občinskem svetu. Za enkrat finančni rezultati kažejo, da smo na varni strani.
Matej Banovec: V 2020 je javno podjetje kupilo vlečni traktor in cisterno za odvoz fekalij.
Samo Kavčič: Konec leta 2020 oz. v začetku 2021 je bil z Občino Črnomelj in Občino Semič dosežen
dogovor za nakup novega fekalnega vozila, in sicer iz sredstev naslova okoljskih dajatev. Občine imajo
namreč možnost, da investirajo v opremo, ki pomaga ekologiji.
Andrej Fabjan: Ali ima novo fekalno vozilo možnost dostopa do vseh stanovanjskih objektov v
višinskem delu občine? Namreč ceste, vaške poti do stanovanjskih hiš so zelo ozke, komunalno vozilo
pa je veliko in široko.
Samo Kavčič: Novo komunalno vozilo je v uporabi tri mesece in pride na več lokacij kot prejšnje
vozilo. Javno podjetje ima v uporabi tudi manjši traktor in cisterno.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Gospodarsko finančni načrt JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2021 se kot informacijo sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 19:
IZDAJA SOGLASIJ K DELOVNI
IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2020

USPEŠNOSTI

RAVNATELJEV/DIREKTORJEV

NA

PODROČJU

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi soglaša z določitvijo višine
dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Mojce Butala za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12.
2020. Ravnateljica je dosegla 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 njene osnovne plače.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
soglaša z določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Nade Žagar za obdobje
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Direktorica je dosegla 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 njene osnovne plače.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Petre Pezdirc Stopar za obdobje
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Direktorica je dosegla 84,28 % 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 20:
DOLOČITEV DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2020
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj kot soustanoviteljica javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika določa višino dela
plače za redno delovno uspešnost direktorice za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Direktorica je
dosegla 15 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2020, zato se ji
za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 2,5 % polletne mase njenih osnovnih plač.
K točki 21:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2020
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2020 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 22:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna
šola Stari trg ob Kolpi
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi se kot predstavniki ustanoviteljice Občine
Črnomelj imenujejo:
 Krunoslav Bošnjak, 8340 Črnomelj
 Gregor Kobe, 8342 Stari trg ob Kolpi
 Emil Mihelič, 8342 Stari trg ob Kolpi.
2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna
šola komandanta Staneta Dragatuš
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš se kot predstavniki ustanoviteljice
Občine Črnomelj imenujejo:
- Aleš Kuretič, 8343 Dragatuš
- Gregor Šmalcelj, 8343 Dragatuš
- Suzana Kump, 8343 Dragatuš.
3. Imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega predstavnika
zainteresirane javnosti – uporabnikov kulturnih dejavnosti v svet javnega zavoda Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič in Tatjana Kmetič Škof sta se izločili pri glasovanju.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnika
ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujeta:
 Marica Prijanovič Tonkovič, 8340 Črnomelj
 Mojca Čemas Stjepanovič, 8340 Črnomelj.
2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnica
zainteresirane javnosti - uporabnikov kulturnih dejavnosti imenuje:
 Tatjana Kmetič Škof, 8340 Črnomelj.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta v javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj in imenovanje
novega člana
Samo Kavčič se je izločil pri glasovanju.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da Jožetu Mrzljaku, 8340 Črnomelj zaradi podane odstopne izjave, preneha mandat
in se ga z dnem sprejema tega sklepa, to je 20. 5. 2021, razreši s funkcije člana nadzornega sveta
v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., kjer je bil imenovan kot predstavnik ustanoviteljice
Občine Črnomelj.
2. V nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. se, kot predstavnik ustanoviteljice
Občine Črnomelj, z dnem 21. 5. 2021 imenuje Zvonko Ivanušič, 8340 Črnomelj in sicer za
preostanek mandatne dobe članom v obstoječi sestavi nadzornega sveta, to je do 25. 4. 2022.
K točki 23:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. 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. 5333 k.o. 1536-Talčji Vrh, se izvede geodetska odmera dela zemljišča,
površine cca 90 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega
dobra in se predmetni del zemljišča odproda. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali
parc. št. in odtujitvi nepremičnine, bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 2342/145 k.o. Dobliče se izbriše zaznamba javnega dobra (ID omejitve:
19321265). Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem
sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2342/145
k.o. Dobliče se slednja odproda v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 1160/15 k.o. 1535 – Črnomelj se izbriše status javnega dobra in vpiše
lastninska pravica v korist 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.

15

2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1160/15
k.o. 1535 – Črnomelj se slednja odproda skupaj kot celota z zemljišči parc. št. 314/20 in parc. št.
387/12, obe k.o. 1535 – Črnomelj: in sicer kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št.
387/14 k.o. Črnomelj, vse v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti.
K točki 24:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Na svojo pobudo s prejšnje seje OS, ki se je nanašala na pripravo vsebinskega poročila
Srednje šole Črnomelj, je prejela zelo skop odgovori. Upa, da bo občinski svet v doslednem času
prejel poročilo Srednje šole Črnomelj.
Vesna Fabjan:
1.
Z odgovorom na svetniški pobudi, ki sem ju podala na prejšnji seji nisem zadovoljna, saj so
odgovori nepopolni. V drugi pobudi sem spraševala o možnosti ureditve avtobusne postaje v Kočevju
za potrebe starejšega prebivalstva in o možnosti, da bi na občini/DSO/CSD… obstajala oseba koordinator, ki bi združevala vse znanje glede pomoči in oskrbe starostnikov in bi lahko nudila
svetovanje tistemu, ki bi to potreboval. Vaš odgovor je bil podan navezujoč se le na storitve DSO, o
katerih smo že bili obveščeni.
2.
V obrazložitvi tretje pobude ste pisali o projektu vezanem na analizo prsti. Pozdravljam
tovrstne projekte, zanima pa me kje lahko zasledim rezultate projekta? S kakšnim namenom se izvaja
- čemu bodo rezultati namenjeni? Nič niste odgovorili glede črnomaljskega smradu. Zanima pa me
tudi, ali ste pridobili obljubljena poročila o inšpekcijskem nadzoru, ki naj bi bila pridobljena kot
informacija javnega značaja (na zadnji seji nam je bilo rečeno, da ste za informacijo zaprosili)?
Anton Brula:
1.
Odgovor občinske uprave glede parkiranja pri črnomaljskem gradu ne sledi pobudi, ki jo je
podal na prejšnji seji OS. Od kod pravica, da se odlok krši? Čimprej naj se vzpostavi režim parkiranja
glede na veljavni odlok.
K točki 25:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Vesna Fabjan:
1.
Pobuda je vezana na parkirišče pri bivšem Borovem (zdaj pri začasnem oddelku vrtca), kjer so
parkirni prostori deloma namenjeni vrtcu, osnovni šoli Mirana Jarca in Milke Šobar. Uporabnike
zanima ali bi se dalo odpreti prehod iz stopnišča in urediti potko na parkirišče. S tem bi se skrajšala
pot, ki sedaj vodi mimo kulturnega doma do šol in vrtca. Iz zgornjega dela stopnišča pogosto na
parkirane avtomobile letijo različni predmeti, nekaj občanov je že bilo oškodovanih. Bi se morda dalo
kam nastaviti kamero?
2.
Glede gradnje infrastrukture na območju OPPN Pod gozdom ste na zadnji seji OS zatrdili, da
se bo zadeva reševala v okviru projektov. V gradivu je zapisan odgovor, da se bo tudi na območju
OPPN Pod gozdom gradila kanalizacija (zgrajena naj bi bila na 11 lokacijah). Zanima me, kakšen bo
obseg (lokacija) izgrajene kanalizacije na območju OPPN Pod gozdom in kdaj bo zgrajena? Kaj je z
ostalo infrastrukturo na OPPN Pod gozdom? Na katerih preostalih desetih lokacija se bo gradila
kanalizacija?
3.
Prebivalci Učakovcev sprašujejo s kakšnim namenom so bile pred nekaj tedni izvedene
geodetske meritve v vasi?
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Renata Butala:
1.
V Sodevcih je bila porušena hiša zaradi »ozkega grla« - širitve ceste. Sedaj na sredini, med
cesto in nasutim delom, kjer je bila hiša, stojijo usmerjevalne table. Glede na to, da je turistična
sezona pred vrati, motoristov in kolesarjev je že sedaj veliko, menim, da to ni dobra rešitev.
2.
Zanima me kaj je s kanalizacijo petih hiš v Vinici? Je prišlo do dogovora z ga. Malič za
služnost?
3.
V Starem trgu imamo letos kar nekaj lepih obletnic. Kako bo glede praznovanja bomo videli.
Se pa pripravljamo. V tednu od 7. - 11. junija naj bi obeležili 200 letnico šolstva v Poljanski dolini, 24.
junija bo proslava ob 800 letnici prihoda prvega stalnega kaplana v našo dolino. Imamo pa letos še 20
letnico kulturnega društva, pa tudi 60 letnico šahovskega društva. Lepo vabljeni.
Mira Radojčič:
1.
Že na prejšnji seji je postavila vprašanje, vezano na sečnjo lesa v Miličih in posledično
popolnoma uničeno gozdno cesto, ki je neprevozna. Tudi dostop do nekaterih parcel je sedaj
onemogočen. Izvajalec del mora po zaključku sečnje pot vzpostaviti v prvotno stanje.
Leopold Perko:
1.
Iz odgovora OU na vprašanje Vesne Fabjan je razvidno, da se bo na območju OPPN Pod
gozdom gradila kanalizacija. Predlaga, da se istočasno uredi tudi ostala infrastruktura (vodovod,
cesta, idr.).
Marko Mravinec:
1.
Podaja pobudo lastnikov, uporabnikov kampa v Vinici, in sicer, da se preplasti pot od kampa
do carine v Vinici.
Štefan Misja:
1.
Ali bo letos Jurjevanje?
Matjaž Barič:
1.
Iz odgovora OU je razvidno, da Lokalna akcijska skupina za spremljanje odvisnosti od drog na
območju občine Črnomelj deluje, vendar šolam manjka svetovanje, izobraževanje na tem področju.
Včasih je bilo tega več. Na koga se lahko obrnemo?
Franc Ivanušič:
1.
Kdaj bo obnova poti v Dolnji Preloki? Soglasja so pobrana.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-35/2021
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