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 23. redni seji, dne 12. 10. 2021 sprejel
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 23. 9. 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 18 članov sveta. Odsotni so bili: Jaka
Birkelbach, Vesna Fabjan, Samo Kavčič, Tadeja Lamut, Mira Radojčič (vsi opr.) in Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Jože Vrščaj in Boris
Kambič, Gasilska zveza Črnomelj; Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina; Franc
Rančigaj, Inšpektorat RS za okolje in prostor; predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 21. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Poročilo o izvajanju štipendijske sheme za leto 2020
6. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2020
7. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za
leto 2020
8. Informacija o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju
9. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2021
10. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
občini Črnomelj
11. Določitev delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020
12. Izdaja soglasja ustanovitelja za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za namensko
porabo – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
13. Kadrovske zadeve
14. Premoženjsko pravne zadeve
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
16. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
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Župan: Sklepi 21. redne seje OS, ki je bila 22. 6. 2021 so realizirani in objavljeni na spletni strani
občine Črnomelj. Akti – Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj,
program gimnazija; Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi;
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine Črnomelj;
Sklep o mnenju Občine Črnomelj k osnutkom pokrajinske zakonodaje in Sklepi o ukinitvi statusa
javnega so objavljeni v Uradnem listu RS.
Iz priložene tabele k obravnavani točki so razvidni projekti, investicije in natančno opisani postopki,
aktivnosti le-teh: Gradnja šole Loka - pogajanja za izbiro izvajalca za projektiranje in gradnjo so
zaključena. Občina Črnomelj čaka sklep ministrstva o višini sofinancerskega deleža; Izdelava
projektne dokumentacije za Kanalizacijo Dobliče in Grič - projekt zajema izdelavo projektne
dokumentacije za ČN Dobliče in kanalizacijo Dobliče in Grič. Služnosti, razen v primeru dedovanj, so
urejene. V pridobivanju so mnenja na DGD; Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj
z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - v usklajevanju in izdelavi je geodetski
posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti. Občina Črnomelj je dodatno prejela državna sredstva
za asfaltiranje državnih cest v občini. Pohvala za konstruktivne rešitve.
Mojca Čemas Stjepanovič: Iz priložene tabele projektov ni razvidno v kateri fazi je izgradnja vodovoda
Mavrlen. Kakšen delež je predviden pri sofinanciranju OŠ Dragatuš?
Župan: Pričakuje se nov državni razpis, na katerega želimo prijavili več krakov vodovodov v občini
Črnomelj (Mavrlen, Črešnjevec, Špeharska dolina, …). Pri OŠ Dragatuš je predviden sofinancerski
delež v višini 1.450.000 EUR.
Andrej Fabjan: V gradivu ni zasledil aktivnosti župana in občinske uprave pri premagovanju težav v SŠ
Črnomelj.
Župan: Z ravnateljico in članom sveta SŠ Črnomelj je bil opravljen sestanek. Iz njunih poročil ni bilo
ničesar takšnega, da bi posebej poročal članom OS. V naslednjem tednu je sklican sestanek županov
in županje občin Bele krajine, na katerem bomo tudi na temo SŠ Črnomelj kaj rekli. Zadeve so boljše
kot so bile. Pripravljata se dva nova programa, aktivnosti so v teku, kolektiv je zadeve soglasno
sprejel.
Maja Kocjan: Kot je bilo omenjeno smo dodatno prejeli 400.000 EUR za asfaltiranje državnih cest v
občini. S to vlado je Občina Črnomelj preko različnih kanalov prejela že 2 mio EUR dodatnih sredstev,
zato bi bilo prav, da se to tudi javno pove.
Mojca Čemas Stjepanovič: Pohvalno je, da je občina dobila ta sredstva, vendar ta denar ni v
proračunu občine, ne gre za prihodek proračuna občine.
Matjaž Barič: V tabeli je zapisan naziv projekta »Sanacija stavbe dijaškega doma - OŠ MŠN«, kar ni
prav, saj je stavba bivšega dijaškega doma v upravljanju Knjižnice Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše
Črnomelj je le ena od najemnikov stavbe. V letošnjem letu je za sanacijo stavbe namenjenih 800.000
EUR, ne za OŠ MŠN. Gre le za delno sanacijo 1. nadstropja (tla, vrata). Zanima ga zakaj se ne odstrani
antene iz stavbe? Naj se vprašanje naslovi na ZVKD.
Nataša Hudelja: Pri projektu »Kanalizacija Sečje selo« je zapisano, da bo oktobra 2021 naročena
novelacija PD. Zakaj šele oktobra? Kaj se dogaja s projektom varnejše prometne ureditve pri OŠ
Vinica?
Župan: Primanjkuje projektantov, nadzornikov. Aktivnosti na projektu varnejše prometne ureditve pri
OŠ Vinica so zopet stekle (vstavile so se zaradi nepodpisanega soglasja).
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K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Leopold Perko: Naj se v zapisniku pri točki 16: »Obravnava in sprejem predloga Sklepa o mnenju
občine Črnomelj k osnutkom pokrajinske zakonodaje« besedo »demokratizacija« nadomesti z
»birokratizacija«.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 22. 6. 2021 se s popravkom pri točki
16 sprejme v predlagani vsebini.
K točki 5:
POROČILO O IZVAJANJU ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o delovanju Regijske štipendijske sheme v letu 2020 se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 6:
POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki sta prisostvovala Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza Črnomelj.
Mojca Čemas Stjepanovič: Pohvala in zahvala gasilcem za njihovo požrtvovalno delo.
Župan: Tudi sam se pridružuje izrečeni pohvali. Zahvaljuje se tudi za organizacijo in zelo učinkovito
izvedbo akcije usmerjanja prometa v času letošnje turistične sezone ob južni meji.
Maja Kocjan: Pohvala Gasilski zvezi Črnomelj za organizacijo in izvedbo letošnjega tabora gasilske
mladine na Vinici.
Andrej Fabjan: Pred časom, po informacijah Ribiške družine Črnomelj, naj bi prišlo do izlitja strupenih
substanc v reko Lahinjo. Ali ste bili gasilci o tem obveščeni, ste prejeli kakšen poziv za ogled na
terenu in odvzemu vzorcev vode?
Jože Vrščaj: Sam o zadevi ni bil obveščen, bo pa zadevo preveril in odgovor posredoval naknadno.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj v letu 2020 se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 7:
INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI
ČRNOMELJ ZA LETO 2020
Točki je prisostvovala Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina.
Mojca Čemas Stjepanovič: Iz poročila je razvidno, da je brezposelnost v naši občini visoka, največ
brezposelnih je oseb nad 55 let, ni pa podatka ali je večina le-teh trajno brezposelnih. Ali je možno
pridobiti podatke če podjetja, ki poslujejo na območju občine Črnomelj, koristijo bonitete, ki jih
država nudi delodajalcem, kateri zaposlujejo starejše? Koliko je takšnih podjetij in v katerih
dejavnostih? V informaciji je zapisano, da so bile najvišje povprečne bruto plače v dejavnosti Q 3

Zdravstvo in socialno varstvo, sledi dejavnost E - Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki,
saniranje okolja. Na direktorja JP Komunala Črnomelj naslavlja vprašanje ali so se plače v javnem
podjetju povečale na račun covid dodatka ali gre za povečanje na podlagi kolektivne pogodbe, in ali
so vsi zaposleni v javnem podjetju Komunala Črnomelj prejeli covid dodatek?
Vesna Fabina: V gradivu »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v
občini Črnomelj za leto 2020« so na strani 8 razvidni podatki o brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti
v občini Črnomelj v decembru 2020 znašala 11,9 %, kar znaša eno odstotno točko več kot decembra
2019. Na ZRSZ so bile prijavljene 802 brezposelne osebe. Stopnja brezposelnosti je bila decembra
2020 večja pri ženskah – 13,3 %, pri moških je znašala 10,8 %. Decembra 2020 je bilo od 802
brezposelnih oseb 483 oseb brezposelnih 12 ali več mesecev, kar je 41 več kot preteklo leto, od tega
pri 262-ih osebah traja brezposelnost tri ali več let. Informacijo glede koriščenja bonitet, ki jih država
nudi delodajalcem, kateri zaposlujejo starejše, bo poskušala pridobiti in bo posredovana na eno
naslednjih sej.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za leto
2020 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 8:
INFORMACIJA O DELOVANJU BIOPLINARNE LOKVE PRI ČRNOMLJU
Točki je prisostvoval Franc Rančigaj, glavni inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor.
Predstavniki Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so svojo prisotnost na
današnji seji opravičili. Prav tako so svojo odsotnost opravičili predstavniki Petrola in upravljavec
bioplinarne Lokve pri Črnomlju.
Gradivo sta na skupni seji obravnavala Odbor za turizem in varstvo okolja in Odbor za kmetijstvo in
dopolnilne dejavnosti.
Andrej Fabjan je kot predsednik Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti obrazložil: Na skupni
seji dne 14. 9. 2021 sta se Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti in Odbor za turizem in varstvo
okolja seznanila z informacijami družbe Petrol d.d., Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpektorata
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin v zvezi z delovanjem bioplinarne Lokve pri Črnomlju in Občinskemu svetu Občine Črnomelj
predlagata, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.
Odbora zahtevata, da družba Petrol d.d.:
 poda dodatne informacije in obrazložitve ter dokazila o izvedenih izboljšavah in obnovah;
 dodatno pojasni kaj so spremenili od kar so prevzeli bioplinarno Lokve;
 katere izboljšave bodo še uredili do leta 2024, ko poteče Okoljevarstveno dovoljenje št. 3540757/2011-59, izdano z dne 11. 9. 2014;
Odbora ugotavljata, da družba Petrol d.d. ni vidna kot družbeno odgovorno podjetje v našem okolju.
K razpravi se je prijavil Blaž Heij, predsednik društva Proteus. Člani sveta so mu 18 glasovi za in 0 proti
dovolili besedo.
Blaž Heij: Po skrbni, ponovni proučitvi okoljevarstvenega dovoljenja (št. 35407-57/2011-59 z dne
11.9.2014, dalje OVD), Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta in
digestata (UR. L. št. 99/2013, 56/2015, 56/2018, dalje Uredba) ter na podlagi desetletnega
spremljanja vplivov njenega obratovanja na naravo in okolje v Beli krajini v Društvu Proteus Bela
krajina ugotavljamo predvsem naslednje pomanjkljivosti v pravni ureditvi, praksah in v nadzoru:
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1. Pri uporabi digestata je treba zagotoviti »da se ohranja ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst.
Ta zahteva se ne spoštuje. Travniki, pregnojeni z digestatom so zapleveljeni, ruša je redka ter s tem
biotska raznovrstnost bistveno manjša, kot nekoč: kvalitetnejše trave izginjajo, deževniki po gnojenju
pridejo na plano in poginejo. Digestat je mikrobiološko mrtev, zato ne prispeva k tvorbi humusa,
ampak povzroča zbijanje tal in s tem njihovo slabo strukturo in teksturo, kar seveda bistveno
zmanjšuje njihovo rodovitnost in posledično z leti tudi kakovost pridelkov. In to se nam dogaja
predvsem na najboljših kmetijskih površinah v okolici Črnomlja in Dragatuša, ki so v OPN opredeljena
kot kmetijska zemljišča strateškega pomena za samooskrbo države. S pričetkom obratovanja
biplonarne je zaznano naraščanje nitratov v podtalnici, kjer živi črna človeška ribica. Najnovejše
kemijske analize tal, več let gnojenih z digestatom, kažejo preseganje celo opozorilnih vrednosti
nekaterih težkih kovin, predvsem rakotvornega kadmija, česar pa kmetijska stroka ne priznava kot
problem.
2. Zagotavljanje sledljivost zbiranja in predelave organskih odpadkov in zagotavljanje sledljivosti
uporabe digestata je eno od strogih načel uredbe. Kršitve so sankcionirane kot prekršek. Kljub temu
se sledljivost ne zagotavlja dosledno oz. je nadzor otežen ali celo onemogočen zaradi praks, ki ne bi
smele biti dopuščene.
2.1. Iinšpekcijski nadzor otežuje povezava bioplinarne s sosednjo prašičjo farmo s podzemnim
cevovodom, po katerem bioplinarna prevzema gnojevko iz farme in obratno, farma prevzema
digestat po istem cevovodu. Količina pretoka naj bi se kontrolirala s pomočjo merilca pretoka, kar pa
skozi leta obratovanja bioplinarne ni bilo zagotovljeno in je okoljska inšpekcija šele v letu 2020
odredila, da se na cevovod vgradi števec.
2.2. Med prevzemniki digestata ga prevzame največ sosednja kmetija Stariha, ki »vrši prevoz tudi na
druga gospodarstva in ni registriran«, kot je to ugotovljeno v zapisniku o inšpekcijskem pregledu
Uprave za varno hrano z dne 23.1.2019. Lastnika kmetije ne zavezuje niti uredba niti OVD, zato ni
zavezan prevzemniku izdajati deklaracije. Gre za nedopusten obvod uredbe in OVD in izmikanje
odgovornosti upravljavca bioplinarne glede zagotavljanja sledljivosti.
2.3. Znano nam je, da na deklaraciji, ki jo mora izdati bioplinarna ob izdaji digestata uporabniku,
praviloma ni vpisana št. parcele oz. GERK, kjer bo digestat uporabljen. Poleg tega prihaja tudi do
mešanja digestata z domačo gnojnico oz. gnojevko, kar onemogoča sledljivost in nadzor in pomeni
očitno kršitev 11. odstavka 25. člena uredbe.
3. Kontrola organskih odpadkov pri prevzemu v bioplinarni je onemogočena, ker jih pripravlja (zbira,
meša in melje) drugi, pogodbeni gospodarski subjekt, ki ga OVD za bioplinarno ne zavezuje.
4. Industrijske odpadne vode pri obratovanju bioplinarne ne bi smele nastajati. Zakaj je potem kal ob
sami bioplinarni, ki je bil nekoč poln žab in drugih vodnih organizmov danes laguna gnojnice?
5. Kljub tehničnim izboljšavam, ki jih navaja lastnik bioplinarne v gradivu, zunanji zalogovnik še vedno
ni pokrit, čeprav je v postopku izdaje OVD zagotavljal da bodo sestavni del bioplinarne (do leta 2015)
tudi »tri skladiščni rezervoarji, separator za ločevanje gošče v digestatu, plinohram nad končnim
zalogovnikom in biofilter«.
Franc Rančigaj: Inšpekcija za okolje in prostor glede obratovanja bioplinarne Lokve pri Črnomlju vodi
postopke v skladu z zakonodajo, pozorno spremlja obrat. Ker smo podvomili v analize, ki jih je delal
zavezanec, smo naročili svoje analize in izvedli določene ukrepe. Osebno meni, da bioplinarna Lokve
pri Črnomlju ni pretirano kritična. Takšen obrat, ki obremenjuje okolje, mora prispevati nekaj v
lokalno okolje oz. skupnost, zato se je potrebno pogajati v tej smeri (odškodnina).
Blaž Heij: V društvu Proteus predlagamo:
 da se na pobudo občinskega sveta s predstavniki družbe Petrol, Ministrstvom za okolje in prostor
ter z Agencijo RS za okolje začne dialog o prihodnosti bioplinarne na Lokvah pri Črnomlju;
 da se v proračunu občine v prihodnjih letih zagotovijo namenska sredstva za analize tal, gnojenih
z digestatom in analize vodnih izvirov, ki so bili nekoč viri oskrbe občanov s pitno vodo.

5

Marko Mravinec: Glede na to, da na današnji seji niso prisotni predstavniki družbe Petrol d.d. in
upravitelj bioplinarne Lokve pri Črnomlju predlaga, da se jih povabi na naslednjo sejo OS.
Anton Brula: V gradivo za naslednjo sejo OS naj se vključijo tudi podani predlogi društva Proteus.
Marko Mravinec: Informacija, da ni podatka o zemljiščih na katerih se gnoji z digestatom, ne drži. V
veliki večini kmetje, ki gnojijo z digestatom delajo analize tal in podatki zato obstajajo.
Franc Rančigaj: Na vprašanje na more odgovoriti, saj se le-to nanaša na področje kmetijske
inšpekcije. Če je potrebno, se seje OS lahko ponovno udeleži.
Župan: Če nekdo prekomerno obremenjuje okolje, tega ne more plačati z odškodnino. Bojimo se za
našo vodo, podtalnico, črnega močerila, ipd. Nismo proti bioplinarni, le obratovati mora v skladu s
predpisi in na način, da ne bo prekomernega obremenjevanja okolja. Dialog z odgovornimi teče,
zadeve okrog delovanja bioplinarne morajo urediti. Po zagotovilih se bodo tudi seje OS udeležili in
odgovorili na vprašanja, dileme.
Leopold Perko: Iz današnjega gradiva je razvidno, da kršitev ni, bioplinarna obratuje v skladu z
zakonom. Do izteka okoljevarstvenega dovoljenja lahko le opozarjamo in nadziramo delovanje
bioplinarne. V 2024 bo družba Petrol d.d. ponovno zaprosila za okoljevarstveno dovoljenje in takrat
se mora v postopek pridobivanja dovoljenja aktivno vključiti tudi lokalna skupnost. Dejstvo je, da do
leta 2024 v našem okolju imamo bioplinarno in prav je, da zato družba Petrol d.d. tudi nekaj prispeva
v lokalno okolje.
Franc Rančigaj: Se strinja, da prekomerna obremenitev okolja nikakor ni dopustna. Po Sloveniji
imamo primere odškodnin, nadomestil zaradi obremenjevanja okolja (npr. odlaganje odpadkov), za
primer bioplinarne ne ve.
Mojca Čemas Stjepanovič: Na naslednjo sejo OS se naj povabi tudi predstavnike kmetijskega
inšpektorata.
Matjaž Barič: Se strinja s predhodniki glede odškodnine zaradi obremenjevanja okolja.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Točko »Informacija o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju« se ponovno obravnava na naslednji
seji Občinskega sveta občine Črnomelj ob obvezni prisotnosti predstavnikov družbe Petrol d.d. in
inšpekcijskih služb. Gradivo se dopolni s predlogi Društva Proteus.
K točki 9:
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2021
Mojca Čemas Stjepanovič: Iz realizacije je razvidno, da so nekatere kategorije prihodkov (kapitalski,
transferni) kakor tudi odhodkov (investicijski odhodki, investicijski transferi) realizirane veliko nižje od
predvidenih okvirjev. Kakšno realizacijo je možno pričakovati konec leta?.
Župan: Dejstvo je, da se stvari malo zamikajo. Na naslednji seji OS bo na dnevnem redu rebalans
proračuna občine Črnomelj za leto 2021, ki bo dal jasnejše sliko.
Marko Mravinec: Ali bodo proračunska sredstva za vzdrževanje cest porabljena v celoti?
Župan: Trudimo se, da bi realizirali čim več načrtovanih investicij. Redno smo v kontaktu s
predstavniki krajevnih skupnosti, kakor tudi z izvajalci del.
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Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2021 se sprejme v predlagani
vsebini.
K točki 10:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V OBČINI ČRNOMELJ
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Črnomelj.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
K točki 11:
DOLOČITEV DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2020
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. 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 65 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za
leto 2020, zato se ji za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5 % polletne mase njenih
osnovnih plač.
2. Z dne sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj št. 6213/2021-4 z dne, 20. 5. 2021.
K točki 12:
IZDAJA SOGLASJA USTANOVITELJA ZA RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA
NAMENSKO PORABO – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje ustanovitelja k namenski porabi presežka Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, in sicer za
obnovo lesene ograje na Čardaku in ureditev nove – četrte igralnice v enoti Majer.
K točki 13:
KADROVSKE ZADEVE
1. Prenehanje mandata predsednice LAS – Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od
drog na območju občine Črnomelj
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Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Matejo Jaklič, 8340 Črnomelj se zaradi podane odstopne izjave, razreši funkcije predsednice LAS –
Lokalna akcijska skupina za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj.
2. Prenehanje mandata člana Nadzornega odbora Občine Črnomelj
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ugotovi se, da je Andreju Matkoviču, 8340 Črnomelj zaradi podane odstopne izjave z dne 25. 8 .2021,
prenehala funkcija člana Nadzornega odbora Občine Črnomelj.
K točki 14:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1157/61 k.o. 1541-Loka in prodaja nepremičnine
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 1157/61 k.o. 1541-Loka se ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in
se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1157/61 k.o. 1541-Loka, se
nepremičnino odproda.
2. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah katastrska občina
1550 Dragatuš parcela 5094 in parcela 5218 in ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičninam katastrska občina 1550 DRAGATUŠ parcela 5094 in parcela 5218 se ukine status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo
z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah katastrska
občina 1550 DRAGATUŠ parcela 5094 in parcela 5218, se pri teh v zemljiški knjigi, na podlagi
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kot lastnik vpiše Republika Slovenija.
3. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Anton Brula: Večina parcel predlaganega sklepa predstavlja cesto Naklo-Otovec. Ali je cesta v celoti
prenesena v občinsko last ali kateri del ne? Kako se rešuje situacija, ko lastnik zemljišča ne pristopi k
prenosu zemljišča in ne pristane na pogoje, ki se mu jih nudi?
Slavica Novak Janžekovič, OU: Večji del pogodb o brezplačnem prenosu je z lastniki zemljišč podpisan,
z nekaterimi še ne in s temi nadaljujemo pogovore. Gre za kategorizirano cesto, zato je skrajna
možnost razlastitev zemljišča. Za slednje se še nismo odločili.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predloženi
vsebini.
4. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi k sklenitvi pogodbe o uskladitvi
zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnini parc.št. 957/39 in parc. št.928/13,
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obe k.o. 1535 Črnomelj , s katero se na navedenih nepremičninah neodplačno pripozna lastninska
pravica v korist in na ime osebe: Brčina Marko do celote (1/1).
K točki 15:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
Odgovor občinske uprave glede stališča vodstva občine do aktivnosti, ki jih vodi Levica v zvezi z
bioplinarno Črnomelj je dober in ga sprejema takšen kot je.
Leopold Perko:
Po Poslovniku Občinskega sveta občine Črnomelj je na eni seji možno postaviti največ tri vprašanja in
tega se je potrebno držati.
Franc Ivanušič:
Ali je kaj bolj konkretnega glede obnove dela javne poti v Spodnji Preloki?
Župan:
Obnova dela javne poti v Spodnji Preloki bo izvedena do novembra 2021.
Marko Mravinec:
Pričakoval je takšen odgovor na vprašanje glede izdelave idejne zasnove oz. projektne dokumentacije
za gradnjo obvoznice Vinice. Upa, da bo enkrat v bodoče do priprave projekta prišlo.
K točki 16:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Zalka Bosanac:
1. Povabljene na sejo OS naj se posede v prvo vrsto.
2. Turistična sezona je za nami, na seji odbora za turizem smo se dotaknili tudi področja turistične
takse. Naj se pripravi tabela o pobrani turistični taksi za nekaj preteklih let.
 V času turistične sezone smo bili priča prometnemu kaosu ob južni meji. Vse službe so se
vključile v reševanje prometnih zastojev. Za samo prebivalstvo je bilo takšno stanje šok,
nikamor nismo mogli, vse lokalne, gozdne in ostale ceste so bile polne prometa, blokirane.
Takšnega stanja si v naslednji turistični sezoni več ne smemo dovoliti. Potrebno je dodatno
opredelit, postavit prometno signalizacijo za vožnjo po lokalnih cestah v času turistične
sezone.
 Turisti so bili začudeni, da nimamo pločnikov, razsvetljave, ipd. Naj se poiščejo možni projekti
in razpisi za ureditev pločnikov, razsvetljavo - za osnovno življenjsko in turistično
infrastrukturo ob južni meji.
Andrej Fabjan:
1. Na eno izmed sej OS (še v letošnjem letu) se naj uvrsti poročilo o delu državnega svetnika v
Državnem svetu RS.
Janez Perušič:
1. V Tribučah so starši zaselka Gorica opozorili na nevarno pot do avtobusnega postajališča (spodnja
postaja iz smeri Črnomlja). Otroci hodijo do avtobusne postaje po regionalni cesti ČrnomeljAdlešiči. Ob cesti ni pločnika, prav tako ne prehoda za pešce, vozniki pa skozi naselje ne
prilagajajo hitrosti vožnje. Druge, alternativne in varnejše poti iz tega dela vasi ni. Prehitra vožnja
ima lahko hitro usodne posledice, ki se jih nihče ne želi. V KS predlagamo ureditev varne šolske
poti in sicer kot rešitev, ki bi se je dalo ponuditi takoj oz. čim prej. Predlagamo postavitev
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merilcev hitrosti oz. elektronske signalne table. Še boljše bi bilo, če bi direkcija za ceste dani
cestni odsek ponovno preučila, omejila hitrost vožnje s trenutnih 90 oz. 70 km/h na 50 km/h in
do avtobusnih postaj uredila pločnik, za prehajanje čez cesto pa prehod za pešce.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Rudniški stolp v Kanižarici je obnovljen, za kar se zahvaljuje. Iz stolpa so bile odstranjene antene,
zaradi česar ima Kanižarica z okolico zelo oslabljen signal. Sprašuje, kdaj bo postavljen nov stolp z
ustreznimi antenami za signal?
Renata Butala:
1. Tako nizkega vodostaja Kolpe že dolgo nismo imeli, zato pozivam občino, da čim prej pokliče
pristojne službe, da se končno prične z urejanjem jezov na Kolpi. Prenizek vodostaj ogroža
življenje v reki živečih organizmov.
2. Stanovalci v blokovskem naselju sprašujejo zakaj plačujejo v blokih bistveno dražjo omrežnino za
dobavo pitne vode kot v privat hišah?
3. Dne 16.6.2021 ste v javni objavi naznanili podpis pogodbe o gradnji kanalizacije v okviru projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj«. Med drugim je za
kanalizacijo predvideno delno območje Majerja na katerem ni veljavnega OPPN-ja, ponovno pa je
izpuščeno območje Pod gozdom, ki že 12 let ima veljaven OPPN. Na kateri podlagi je območje
Majerja določeno kot prednostno in zakaj ni vključeno območje Pod gozdom, ki zakonsko ima vse
podlage za rešitev komunalne infrastrukture? Občani sprašujejo zakaj je območje Majerja dobilo
prednostni status? Radi bi pa tudi opozorili, da nekateri že dolga leta čakajo na primerno
infrastrukturo in s tem povezano možnostjo gradnje.
Maja Kocjan:
1. Občinska uprava naj do naslednje seje OS pripravi seznam projektov za novo finančno
perspektivo. Razvidno naj bo v kateri fazi se projekt nahaja in s katerimi projekti se bomo
dejansko uspeli prijaviti na razpise. Zanima jo tudi zakaj občina na razpis ni prijavila kakšno novo
kolesarsko stezo?
Bernarda Kump:
1. Zakaj se še vedno uporablja ime »dijaški dom«, ko pa tega že dolgo časa ni več? Stavba bi lahko
dobila drugo, bolj sodobnejše ime, s katerim bi bile povezane dejanske vsebine, ki se izvajajo v
njej.
2. Kakšne bodo prve aktivnosti po kategorizaciji državne ceste v občinsko skozi mestno jedro?
3. Možnost nove kolesarske poti vidi v trasi stare železniške proge Črnomelj - Vinica.
Marko Mravinec:
1. V Perudini so zabojniki za ločevanje odpadkov postavljeni v avtobusni hišici, kamor ne sodijo,
zato se jih naj prestavi na primernejšo lokacijo.
2. Kdo pregleduje AED defibrilatorje, ki so locirani po različnih stavbah, lokacijah v občini Črnomelj?
Zakaj na napravi ni nobene nalepke o ustreznosti delovanja le-te?
Nataša Hudelja:
1. JP Komunala Črnomelj naj se vključi v urejanje (zasaditev cvetja, čiščenje, ipd.) ne samo mestnega
jedra Črnomlja, ampak tudi v vsa ostala večja vaška središča.
2. Ob večjem deževju se zgodi, da so vasi: Učakovci, Vukovci, Kovačji grad in Otok »odrezane od
sveta«, ker cesta med Vinico in Učakovci ni prevozna, je poplavljena. Krajani omenjenih vasi se
morajo zato voziti čez Razvaje. Gre za makadamsko cesto, na kateri se zaradi deževja,
povečanega prometa pojavijo udarne jame, cesta je z osebnim vozilom skoraj neprevozna.
Predlaga asfaltiranje ceste čez Razvaje s sredstvi, ki jih država nameni za obkolpska območja.
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Matjaž Barič:
1. V času poletne turistične sezone turisti med Vinico in Starem trgu svoje avtomobile parkirajo
vsepovsod, zato krajani oz. domačini predlagajo, da se v času turistične konice določi zemljišča,
na katerih je možno parkirati. Tako se bi izognili parkiranja vse povsod.
2. Po zgledu Bovca predlaga uvedbo vinjet. S sredstvi nakupa le-teh bi financirali odvoz smeti iz
obkolpskih območij.
3. Tretje nadstropje stavbe dijaškega doma je bilo predvideno za potrebe OŠ MŠN, predlagali smo
domsko varstvo, vendar je občina prednost dala MC BIT-u. Omenja se, da je bilo v letošnjem letu
za OŠ MŠN namenjeno 800.000 EUR, s čimer se ne strinja. Gre za sredstva, ki so bila namenjena
za celotno stavbo in naj se zato napiše koliko sredstev je bilo namenjeno za posamezno
nadstropje, pritličje stavbe.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek
Župan

Številka: 900-65/2021

11

