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 25. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 16. 12. 2021, ob 17. uri
Člani sveta so se sestali v prostorih restavracije Štajdohar, Kanižarica 41g, Črnomelj, kjer so
imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov sveta. Odsotni so
bili: Matej Banovec (opr.), Anton Brula (opr.), Nataša Hudelja (prišla na sejo pri točki 7) in
Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto, d.o.o.; Jure Matkovič in Eva
Jančar, Mladinski center BIT; predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine
Črnomelj – tretja sprememba
6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Majer
7. Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022-2027
8. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2022
9. Predlog za izdajo Odloka o izdajanju lokalnega glasila Občine Črnomelj
10. Predlog za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022
11. Predlog Pravilnika o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za območje občine Črnomelj
12. Predlog za izdajo Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj
13. Predlog Letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2022
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14. Izdaja soglasja k spremembi Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj
15. Izdaja soglasja ustanovitelja za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za
namensko porabo – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
16. Kadrovske zadeve
17. Premoženjsko pravne zadeve
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
19. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan: Sklepi 23. redne seje OS, ki je bila 12. 10. 2021 so realizirani in objavljeni na spletni
strani občine Črnomelj. Akti: Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2021,
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in Sklep o ukinitvi statusa javnega
so objavljeni v Uradnem listu RS.
Iz v gradivu priložene tabele so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti
le-teh. Gradnja vrtca v Loki se nadaljuje po začrtanih rokih. Za kanalizacijo Dobliče je izdano
gradbeno dovoljenje. V decembru 2021 bo Občina Črnomelj uskladila investicijsko
dokumentacijo za gradnjo šole Loka. Investicijski program bo skladen z amandmajem
sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, ki ga je državni zbor sprejel na eni od
novembrskih sej. Dokument bo nato poslan na Ministrstvo za izobraževanje in šport, ki bo v
začetku januarja pripravilo gradivo za Vlado RS. Na osnovi gradiva bo Vlada RS odprla Načrt
razvojnih programov za OŠ Loka Črnomelj, kar bo podlaga za pripravo Sklepa o dodelitvi
sredstev in nato Pogodbe o sofinanciranju. Po prejemu sklepa Vlade RS, ki bo izdan
predvidoma do sredine januarja, bo Občina izdala odločitev o izbiri izvajalca gradnje. Po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila predvidoma do konca januarja sledi
podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Po podpisu pogodbe bo predvidoma do konca
februarja organizirana tudi javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj.
Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri
projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se izvede rušitev celotnega
starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s
samo šolo. Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18
mesecev. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri dosedanjih aktivnostih zagotovitve
sredstev za gradnjo šole Loka. Posebej zahvala Maji Kocjan in državnemu sekretarju za
področje izobraževanja in športa, Marjanu Dolinšku. V svet Srednje šole Črnomelj je Vlada RS
imenovala dva predstavnika, in sicer Stanislava Maleriča in Andreja Fabjana. Na seji sveta
šole, ki bo v naslednjem tednu, bo svet odločal o vršilcu dolžnosti ravnatelja šole. Če se nihče
od strokovnih delavcev SŠ Črnomelj ne bo prijavil, bo svet pozval Ministrstvo za šolstvo in
šport, da v skladu z zakonom imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja SŠ Črnomelj.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Renata Butala: V zapisniku z obrazložitvijo mojega vprašanja glede namena odkupa stavb
nisem zadovoljna. Prosim, da se dopiše pri »Bocotovi« hiši namen odkupa, samo letnica ni
relevantna. Glede odkupa hiše v Dobličah nam pojasnite namen odkupa. Krajani Doblič za
svoje potrebe, tako kot po ostalih vaseh, lahko uporabljajo gasilski dom. Prosim, da se tudi to
zapiše.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se z dopolnitvijo obrazložitve
župana pri točki 7 sprejme v predlagani vsebini.
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K točki 5:
INFORMACIJA O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE ČRNOMELJ – TRETJA SPREMEMBA
Točki je prisostvovala Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto, d.o.o.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine
Črnomelj – tretja sprememba se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU MAJER
Samo Kavčič, predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je pojasnil, da
je odbor na svoji 19. redni seji dne 6. 12. 2021 obravnaval Predlog za izdajo Odloka o
spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer. Odbor na
gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Majer sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti
seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini. Odbor je pripravljavcu
gradiva predlagal, da pred sejo občinskega sveta ponovno preveri ali se lahko znotraj
obravnavanega odloka izvaja dejavnost PZA (parkirišče za avtodome). V kolikor se ugotovi,
da je omenjena dejavnost dovoljena, naj se jo vsebinsko umesti v odlok. Naknadno je bilo s
strani strokovne službe OU pojasnjeno, da predloga za parkiranje avtodomov v smislu
kampiranja v tej fazi postopka ni mogoče upoštevati, saj gre za dejavnost, ki jo je potrebno
preveriti v vseh fazah postopka priprave prostorskega akta in z njo seznaniti nosilce urejanja
prostora. Parkiranje za avtodome brez kampiranja je mogoče urejati brez posebnih oz.
dodatnih določil v odloku.
Leopold Perko: Ali je na območju Majerja dovoljeno parkirišče za avtodome ali postajališče
za avtodome? Gre za dve različni zadevi.
Marija Prašin Kolbezen, OU: Na območju Majerja je dovoljeno parkiranje za avtodome brez
kampiranja.
Maja Kocjan: Zaznanih je bilo kar nekaj potreb in podanih pobud posameznih lastnikov
objektov in zemljišč za spremembo in dopolnitev OPPN Majer. Koliko od teh je upoštevanih v
obravnavanem odloku in kako je s širitvijo objekta VDC?
Župan: Izkazane potrebe, ki so podlaga za spremembo in dopolnitve OPPN se nanašajo na
širitev objekta VDC, spremembo rabe opuščenega vojaškega objekta za namene varovanih
stanovanj ter dodatne pogoje glede oblikovanja objekta, idr.
Andrej Fabjan: Kakšna je namembnost objekta bivše vojašnice?
Marija Prašin Kolbezen, OU: S spremembo in dopolnitvijo odloka je za objekt bivše vojašnice
dodana možnost, da se lahko v objektu uredijo tudi oskrbovana stanovanja.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Majer se sprejme v predlagani vsebini.
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Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer spremeni v Predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Majer se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Majer se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI ČRNOMELJ 2022-2027
Točki sta prisostvovala: Jure Matkovič in Eva Jančar, Mladinski center BIT.
Vesna Fabjan je kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti pojasnila: Na svoji 20. redni
seji dne, 6. 12. 2021 je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »Strategija za mlade
občine Črnomelj 2022 - 2027«. Ocenjujemo, da je strategija za mlade v občini Črnomelj
potrebna in upamo, da bo čim več od tega uresničenega v čim krajšem času. Zanima nas,
zakaj je bil za izdelavo strategije izbran zunanji izvajalec, saj smatramo, da naše okolje
premore mlade, ki bi prav tako lahko napisali nekaj podobnega ali celo boljšega. Zmotila nas
je neenakomerna zastopanost vsebin po krajevnih skupnostih. Glede na pomembnost
tematike člani odbora menimo, da naj občinski svet predloženo gradivo obravnava na
decembrski seji in da se razprava podaljša do konca januarja. Odbor predlaga, da se gradivo
po končani razpravi v sprejem posreduje na eno izmed naslednjih sej OS. V tem času se
skuša dodatno spodbuditi mlade iz vseh krajevnih skupnosti, da podajo svoje potrebe. Prav
tako predlagamo, da se v strategijo vključi mlade Rome. Občinska uprava naj, glede na
poznavanja potreb okolja na celotnem območju občine, v strategijo vključi tudi potrebe iz
krajevnih skupnosti, iz katerih se mladi niso udeležili delavnic. V naslednjih petih letih naj se
pripravi dokumentacija za izgradnjo bazena v Črnomlju.
Župan: K izdelavi strategije smo po posvetu z Mladinskim centrom BIT pristopili z izbiro
zunanjega izvajalca, ki ima izkušnje na področju mladinskih politik in dobro pozna proces
priprave strategije za mlade v občinah. Strategija je dokument, ki je »živ« in se bo po potrebi
dopolnjeval, spreminjal. Le-ta mora biti prilagojen ciljem, usmeritvam, ki jih postavlja Evropa
oz. država. Če želimo črpati evropska oz. državna sredstva moramo imeti projekte, ki so
predvideni v evropski finančni perspektivi. Le s takšnimi projekti bomo lahko kandidirali na
evropskih in državnih razpisih ter tako doprinesli nekaj v naše okolje. Občina Črnomelj ima v
proračunu osnovna investicijska sredstva namenjena za osnovno infrastrukturo (šola, vrtec,
zdravstveni dom, …) in teh okvirjev se moramo držati. Še vedno se bomo prijavljali na razpise,
ki bodo izdatno sofinancirali projekte oz. bo delež sofinanciranja visok. Za projekte, ideje kot
je npr. bazen, pa bo potrebno počakati.
Jure Matkovič, Mladinski center BIT: Lahko bi strategijo sami izdelali, vendar smo se odločili
za zunanjega izvajalca, ker ima več izkušenj na tem področju, smo pa bili vpleti v celoten
proces izdelave strategije. Iz vseh krajevnih skupnostih so se mladi udeleževali delavnic.
Mladi so na delavnicah podali ukrepe na različnih nivojih, na podlagi katerih je bila zapisana
strategija. Že skozi proces izdelave strategije so se mladi iz različnih krajev povezali in se
med seboj bolje spoznali. Strategija je »živ« dokument in lahko se ga dopolni z romsko
tematiko.
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Mojca Čemas Stjepanovič: Veliko je bilo in bo razpisov za področje romskih zadev. Zaradi
tega bi bilo prav, da se razprava o strategiji podaljša za mesec dni in se jo dopolni s programi
s področja romskih zadev. Tako bo lažje kandidirati na razpisih za pridobitev sredstev,
namenjenih romskemu področju.
Maja Kocjan: Če v strategiji ni zajete romske tematike, občina na bo mogla kandidirati na
razpisih za romska sredstva.
Na sejo je prišla Nataša Hudelja, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 21 članov sveta.
Samo Kavčič: Pogoj za prijavo na razpis je sprejeta strategija, zato jo na današnji seji
sprejmimo. Kot je bilo rečeno je strategija »živ« dokument in se jo lahko dopolnjuje,
spreminja v prihodnje.
Leopold Perko in Zoran Špec sta podprla razpravo predhodnika.
Renata Butala: Vesela sem, da smo končno prišli do tega. Da smo se pričeli pogovarjati z
mladimi. Pogrešam pa v tej strategiji:
- omogočiti mladim participacijo pri zanje pomembnih javnih politikah (na vseh družbenih
področjih) in resničen vpliv na odločanje o njih,
- nameniti posebno pozornost dejavnikom tveganja, ki povzročajo revščino in socialno
izključenost med mladimi,
- spodbujanje samoiniciativnosti, podjetništva in samozaposlovanja mladih ter
povečevanja pomena razvijanja podjetniške naravnanosti in znanj,
- spodbude za razvoj kmetijstva in podeželja,
- slediti načelom medgeneracijskega sodelovanja oziroma zagotoviti večjo
medgeneracijsko solidarnost,
- nameniti posebno pozornost zdravju in dobremu počutju mladih ter neenakostim v
zdravju,
- zagotavljanje praks in pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih v občini
- poziv mladim za sodelovanje na javnih prireditvah (tudi tiste, ki niso vključeni v mladinske
organizacije)
- povezovanje mladih in podjetij v občini
- sofinanciranje javnih del za mladinske organizacije (omogočiti lažji prvi vstop mladih ali
težko zaposljivih na trg dela ter pridobitev znanj in kompetenc, ki so pomembna za
nadaljnje karierne možnosti)
- subvencioniranje najemnin mladim in mladim družinam (pogoji sklada v najnovejšem
bloku so neživljenjski, poleg tega pa tudi stanovanja niso opremljena)
- zagotovitev občinskih stanovanj (priprava razpisa izključno mladim in mladim družinam)
- nagrade učencem, dijakom in študentom za dosežke
- preprečitev bega možganov
- ohranitev srednjih šol v Beli krajini.
Menim, da je strategijo potrebno dopolniti. Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del
prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem
»izven okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja. Dajmo jim možnost vključevanja in dajmo jim
ponudit okolje, v katerem bodo lahko živeli in ne bodo odhajali v druge lokalne skupnosti ali
celo v tujino.
Župan: Kar je povedala predhodnica, je strategija občine, ne strategija mladih. Strategijo za
Rome usklajujemo z romskimi predstavniki na nivoju države. Vlada RS bo v kratkem sprejela
Nacionalnim programov ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030. Strategijo za mlade so
pripravili mladi, zato jim prisluhnimo in dajmo priložnost za uresničitev zadanih ciljev.
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Matjaž Barič: V strategiji navedeni kazalniki niso povsem dosegljivi. Ranljive skupine je
potrebno vključiti v strategijo. Število mladih Romov v naši občini narašča.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je nujno, da je strategija danes sprejeta, se mudi zaradi
kakšnega razpisa?
Nataša Hudelja: Dajmo mladim priložnost, pustimo jim, da uresničujejo svoje ambicije.
Strategija se lahko dopolnjuje, spreminja.
Andrej Fabjan: Leta 2022 bo evropsko leto mladih. Podpira razpravo predhodnice in sprejetje
strategije na današnji seji.
Vesna Fabjan: Člani Odbora nismo proti strategiji, le dopolniti jo je potrebno z manjkajočimi
temami.
Maja Kocjan: Kakšna je finančna konstrukcija strategije? Kakšen je bil strošek izdelave
strategije?
Darja Vukčevič, OU: Po sprejemu strategije bo pripravljena tudi finančna konstrukcija. Strošek
izdelave strategije je bil 5.500 EUR.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022 - 2027 se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 8:
PREDLOG OKVIRNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ ZA
LETO 2022
Samo Kavčič: Predlagam dopolnitev Okvirnega program dela Občinskega sveta občine
Črnomelj za leto 2022 z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj, ki naj bi ga
občinski svet obravnaval na januarski seji OS.
Andrej Fabjan: Na dnevni red ene izmed sej OS v 2022 naj se uvrsti poročilo o delu državnega
svetnika v Državnem svetu RS. Pobudo o pripravi poročila sem že podal na eni izmed
preteklih sej, vendar do realizacije še ni prišlo.
Župan: Državnemu svetniku RS je bila posredovana pobuda za pripravo poročila. Njegov
odgovor je razviden v gradivu današnje seje pri točki »Odgovori na vprašanja in pobude
članov sveta«. Ker je priprava poročila vezana na poročilo Državnega sveta za leto 2021 in
sam ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, bo poročilo o delu v DS pripravil takoj, ko bo
pripravljeno poročilo o delu Državnega sveta v letu 2021.
Vesna Fabjan: Po Okvirnem programu dela OS za leto 2022 je v marcu predvidena obravnava
programov ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022-2026, kar je pohvalno,
vendar bo razprava opravljena brez predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, kar ni
v redu.
Župan: Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022-2026 bo pripravljen v
skladu z Nacionalnim programov ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030, ki naj bi ga Vlada
RS sprejela v decembru 2021.
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2022 se z dopolnitvijo točke:
»Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj« sprejme v predlagani vsebini.
K točki 9:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O IZDAJANJU LOKALNEGA GLASILA OBČINE ČRNOMELJ
Župan je podal uvodno obrazložitev: Občina Črnomelj ima novo celostno grafično podobo, v
pripravi je prenova spletne strani občine. V zadnjem času se je pojavilo več teženj po večji
informiranosti občanov. Strokovne službe OU so zato ocenile, da bi z lokalnim glasilom
poglobljeno poročali o dogajanju in projektih v naši občini. Bistvo lokalnega glasila je, da
občani pridobijo potrebne informacije, da so le-te dostopne vsem. Glasilo ne bo promocija
župana. Nadaljnja razprava naj zato poteka v smeri ali glasilo, ki bo dodatno informiralo
občane o dogajanju v naši občini, potrebujemo ali ne.
Maja Kocjan: Na izvršilnem odboru stranke SDS smo razpravljali o predlogu lokalnega
glasila. Prvi odziv je bil, in verjetno bo takšen tudi pri večini občanov, da se bližajo volitve.
Nismo proti glasilu, le čas se nam zdi neprimeren, ker je pred nami volilno leto. Obravnava
odloka se naj zato premakne v čas po lokalnih volitvah. V nasprotnem primeru bo glasilo
izpadlo kot promocija občinskega vodstva in nemogoče je doseči, da bo glasilo apolitično.
Občina Črnomelj že sofinancira mesečnik Belokranjec. V gradivu je navedena okvirna
finančna konstrukcija izdajanja lokalnega glasila. Štiri izdaje na leto znašajo cca. 10.000,00
EUR, kar je nerealna ocena.
Župan: Ni predvideno, da bi politične stranke, svetniške skupine objavljale v občinskem
glasilu. Gre za apolitično glasilo.
Darja Vukčevič, OU: V glasilu se bodo predstavljali zavodi, ki delujejo na našem območju,
krajevne skupnosti, idr. Glasilo bo dosegljivo tudi na spletu in bo nastajalo v okviru
uredniškega odbora sestavljenega iz občinskih in državnih zavodov, ki delujejo na območju
občine Črnomelj. Temeljilo bo na poglobljenem obveščanju občanov o dogajanju v občini.
Tako celostna grafična podoba in prenova spletne strani kot izdajanje lokalnega glasila je del
celovite prenove načina komuniciranja občine z občani. Lokalno glasilo ne nadomešča
regionalnega glasila vseh treh belokranjskih občin Belokranjec.
Tadeja Lamut: Če prav razumem je namen lokalnega glasila obveščanje ljudi o projektih,
aktivnostih, prireditvah, ipd.
Vesna Fabjan: Na svoji 20. redni seji dne, 6. 12. 2021 je Odbor za družbene dejavnosti
obravnaval gradivo »Odlok o izdajanju lokalnega glasila Občine Črnomelj – predlog za
izdajo«. Odbor za družbene dejavnosti v večini ne soglaša s predlogom odloka in predlaga da
se obravnava premakne v čas po lokalnih volitvah v leto 2023. H gradivu se priloži tudi
finančna konstrukcija. Odbor priporoča, da se v tem času več vsebin objavi na spletni strani,
v medijih in v Belokranjcu.
Okvirna finančna konstrukcija izdajanja lokalnega glasila je priložena današnjemu gradivu,
vendar sem mnenja, da je nerealna. Občina ima spletno stran, FB, ažurno se zadeve
objavljajo na radiu Odeon, mesečniku Belokranjec, Dolenjskem listu, TV Vaš kanal. Zakaj še
eno glasilo, ko pa smo navajeni na obstoječe informiranje? Ne vidim potrebe po dodatnem
glasilu. Če govorimo o ažurnosti objav se sprašujem kakšna bo to ažurnost, če bo glasilo
izhajalo vsake štiri mesece? Mogoče bi bilo bolj smiselno, da se v Belokranjcu zakupi nekaj
dodatnih strani in se tam objavijo stvari. Podpira obravnavo odloka po lokalnih volitvah 2022.
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Samo Kavčič: JP Komunala d.o.o. svoje uporabnike obvešča preko spletne strani, FB, radia
Odeon, aplikacije pametno mesto, idr. in še vedno se dogaja, da ljudje povprašajo po zadevi,
ki smo jo že velikokrat objavili. Večina starejše populacije bere tisto, kar je natisnjeno. Če je
cilj lokalnega glasila Občine Črnomelj, da ljudi obvešča, potem je glasilo potrebno. Ker je pred
nami volilno leto, bi mogoče občani narobe razumeli pričetek izdaje lokalnega glasila.
Matjaž Barič: Ni narejene analize, ki bi pokazala katera starostna skupina bi glasilo prebirala.
Ne vemo, kdo je ciljna skupina.
Andrej Fabjan: Da je lokalno glasilo potrebno, se strinjam, vendar čas, v katerem bi glasilo
začelo izhajati, ni primeren. Imamo veliko drugih medijev, kjer se objavljajo aktualne novice.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Obravnava Odloka o izdajanju lokalnega glasila Občine Črnomelj - predlog za izdajo se
premakne v čas po lokalnih volitvah v leto 2023.
K točki 10:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
Uvodno obrazložitev je podal župan.
Mojca Čemas Stjepanovič: V Sklepu o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 je za prodajo predvidenih kar nekaj zemljišč v RN
Jama in RN Kanižarica. Je predvidena legalizacija črnih gradenj na navedenih zemljiščih?
Župan: Na navedenih zemljiščih je predviden postopek legalizacije objektov.
Vesna Fabjan: V proračunu 2022 so predvidena sredstva za športni park Črnomelj, katerega?
Danijela Nedič Orešič: V delu proračuna, ki se nanaša na investicije in investicijsko
vzdrževanje so planirana sredstva za športni park Črnomelj, in sicer na lokaciji obstoječega
otroškega igrišča pri Srednji šoli Črnomelj.
Župan: Glede gradnje športnega parka pri SŠ Črnomelj sodelujemo s pristojnim ministrstvom,
ki projekt podpira. Idejni načrti so izdelani in ko bo zadeva dovolj daleč, bo predstavljena tudi
javnosti.
Andrej Fabjan: V proračunu 2022 nisem zasledil sredstev za dokončanje projekta kanalizacije
Vinica. Kako je s tem? Društvo vinogradnikov Črnomelj bo čez dve leti obeležilo 30-letnico
svojega delovanja. Ob tej priložnosti želi v mestnem jedru Črnomlja postaviti vinomat s
finančno pomočjo Občine Črnomelj, zato sprašujem ali so v proračunu 2022 predvidena
sredstva za ta namen?
Nataša Hudelja: Kljub temu, da nisem najbolj zadovoljna z roki za dokončanje investicij,
projektov na območju Vinice, bom proračun podprla. Ker lokalnega glasila občine v 2022 ne
bo, naj se sredstva prerazporedijo na krajevne skupnosti.
Zalka Bosanac: Opažam, da se investicije na območju Vinice zelo slabo premikajo. Potrebno
je zgraditi še kanalizacijo v Ogulinu in Sečjem selu ter dokončati kanalizacijo v Vinici. Zaradi
arheoloških raziskav in najdb pri Ogulinu se izvedba teh kanalizacij prestavlja v leti 2022 in
2023. Prosim za dodatna pojasnila. Razumem, da so v občini večji in pomembnejši projekti,
vendar, da se nekatere sistematično daje na stran že vrsto let, ni prav. Vrtec v Vinici ima
omejene kapacitete, starši svoje otroke že vozijo v druge vrtce Bele krajine. Potrebno je
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razmišljati širše, občina ni samo Črnomelj, ampak tudi Vinica, Griblje, Adlešiči, idr. Tudi tukaj
živijo mladi, katerim je potrebno zagotoviti boljše pogoje za življenje in v okviru finančnih
zmožnosti reševati osnovne zadeve.
Mira Radojčič: V letu 2022 je predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah in ne več pri
državnem proračunu. Zakaj in ali je kakšna razlika v obrestni meri? Ali so bili v preteklem letu
glede na obstoječo finančno situacijo in pričakovane investicije kakšni krediti odloženi?
Priloga proračuna je tudi Letni progam prodaje občinskega finančnega premoženja za leto
2022. Ali obstaja kakšna okvirna vrednost tega premoženja? Na področju varovanja okolja je
predvideno plačilo odškodnine v višini cca. 54.000 EUR. Za kakšno odškodnino gre in
kolikšna je vrednost odškodnine za vse občine? Rečeno je bilo, da se sredstva za osnovne
naloge občine ne bodo zmanjševale, vendar opažam, da so se sredstva na postavki,
namenjeni za gradnjo občinskih cest znižala, na postavki za urejanje cestnega prometa, v
kateri je zajet tudi projekt regionalne kolesarske povezava Črnomelj – Kanižarica, pa
povečala.
Župan: V sklopu investicijskih odhodkov so planirana sredstva za projekt Regionalna
kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica, za katero je planirano sofinanciranje s strani
Ministrstva za infrastrukturo in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko. Projekt je iz
leta 2018 in prav je, da ga nadaljujemo in tudi zaključimo. Predvidena so še sredstva za
stroške izdelave idejne zasnove za državno kolesarsko povezavo Dolenjske Toplice – Semič
– Črnomelj. Tožba v zadevi Cerod se vleče že nekaj let. Mestna občina Novo mesto je na
podlagi sklepa sveta županov podpisala sodno poravnavo, obveznost naše občine znaša
54.168 EUR.
Vinko Kunič, OU: Delež Občine Črnomelj pri plačilu sodne poravnave v zadevi Cerod znaša
3,98%.
Danijela Nedič Orešič: V letu 2022 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri poslovnih
bankah v višini 4.170.000 EUR. V skladu z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin
in spremembo Zakona o financiranju občin več ni predvideno zadolževanje pri državnem
proračunu, saj so iz zakona črtani členi, ki se nanašajo na sofinanciranje investicij po 23.
členu. Ni bilo nobenih odloženih kreditov. Nazadnje smo dobili kredit z obrestno mero 0,20 %.
Bernarda Kump: Kakšne so nadaljnji koraki ureditve mestnega jedra Črnomelj, Ulice Staneta
Rozmana?
Župan: Ena od idejnih študij ureditve mestnega jedra Črnomelj predvideva spremembo
prometnega režima na Ulici Staneta Rozmana, kjer bi v prvi fazi uredili nekaj bočnih parkirišč.
Istočasno je potrebno obnoviti tudi vodovod, kanalizacijo, idr., kar za seboj potegne kar velika
sredstva. Ob trenutni finančni situaciji in načrtovanih investicijah v prihodnjih letih, tega
projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi ne moremo izpeljati, zato čakamo na primeren
razpis. V okviru prireditev ob občinskem prazniku bo predstavitev rezultatov študentske
delavnice na temo ureditve mestnega jedra. Študenti so v poletnih mesecih v mestnem jedru
Črnomlja evidentirali stavbe, izdelali svojo idejno zasnovo ureditve mestnega jedra, ulice.
Mogoče bo le-ta katerega od zasebnikov vzpodbudila, da bo pristopil k ureditvi svojega
objekta. Za obnovo gradu Črnomelj čakamo na razpis.
Marko Mravinec: Za obnovo občinskih cest naj se nameni vsaj toliko proračunskih sredstev,
kot je ocenjena realizacija za letošnje leto (500.000 EUR).
Leopold Perko: Iz načrta razvojnih programov 2022-2025 je razvidno, da so večja finančna
sredstva za obnovo in dograditev OŠ Dragatuš predvidena šele v letu 2024. Kaj to pomeni?
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Je realno pričakovati investicijo v 2024? Tudi za obnovo kulturnega doma Dragatuš do leta
2024 ni predvidenih sredstev. Kdaj v prihodnosti se planira kakšna konkretnejša izvedba
obnove KD Dragatuš?
Župan: Za projekt obnove in dograditve OŠ Dragatuš je predvideno sofinanciranje s strani
države. Nimamo lastnih sredstev, da bi jih založili. Izvedba obnove KD Dragatuš je predvidena
po fazah v letih 2023-2027, investicija je v NRP, kar je pomembno zaradi prijave na morebitni
razpis.
Janez Perušič: Projekt - avtobusna postaja, pločnik, javna razsvetljava, menjava vodovodnih
cevi na gornjem Butoraju je bil prvič predstavljen v maju 2018. Od takrat se ves čas govori, da
bo realiziran v 2022. V lanskem letu sem predlagal, da je projekt zapisan in ovrednoten, v
današnjem gradivu proračuna 2022, ga ni. Moti me, da je bil pred približno dvema mesecema
prvič opravljen ogled na terenu. Projekt se je risal iz pisarne, čeprav smo vedno opozarjali, da
se moramo dobiti skupaj na terenu. Zanimajo me nadaljnje aktivnosti v opisani zadevi.
Sprašujem tudi ali je občina finančno zmožna prijaviti vse projekte na razpise (državne in EU)
za katere smatra, da lahko uspe na razpisih? Verjetno obstaja možnost, da bodo nekateri
projekti premaknjeni na kasnejše obdobje oz. do izvedbe projekta v predvidenem času ne bo
prišlo.
Župan: Želimo si predvsem razpisov kohezijskega sklada, v katerih je predvideno 85 %
sofinanciranje.
Maja Kocjan: Ali občina je oz. že kaj dela na rekonstrukciji dolga? Obresti na finančnem trgu
so nizke, smiselno bi bilo to izkoristiti. V katerih postavkah proračuna so zajeta sredstva EKO
sklada? Zakaj takšno povečanje postavke »Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«? Proračun je zasnovan optimistično, upa,
da se bodo načrti uresničili.
Župan: Za gradnjo OŠ Loka je predvidenih 1,4 mio EUR in za vrtec Loka cca. 600.000 EUR
sredstev EKO sklada. Postavka »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring« je povečana zaradi projektiranja infrastrukture v TRIS
Kanižarica, kanalizacije Dobliče, idr.
Vinko Kunič: Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še
kanalizacije v Ogulinu in Sečjem selu ter dokončati še 100 m kanalizacije v Vinici, ki je ni bilo
mogoče vgraditi zaradi neurejenih služnosti. Služnosti so sedaj pridobljene, investicija bo
dokončana drugo leto. Prav tako želimo v 2022 dokončati kanalizacijo v Ogulinu. S tem bi se
sistem zaključil in zgrajena čistilna naprava polno obremenila.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Predlog za izdajo Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 s prilogami se
sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2022.
3. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine
Črnomelj za leto 2022.
4. Občinska uprava občine Črnomelj pripombe in predloge, podane v razpravi, prouči in do
naslednje seje OS pripravi Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022.
K točki 11:
PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA DELNO OPROSTITEV PRI ODMERI IN PLAČILU
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ
10

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za
območje občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI ČRNOMELJ
Uvodno obrazložitev je podal Samo Kavčič. Pri glasovanju se bo izločil.
Renata Butala: Sestanek s KS je bil oktobra. Še vedno nismo dobili gradiva s stroškovnikom
iz sestanka, da zadevo prenesemo tudi na ostale člane sveta. Enotna cena ne pride v poštev
za manjša pokopališča. V Poljanski dolini plačujemo vodo Hydrovodu Kočevje dražjo, samo
zaradi tega, da je enotna cena za celo občino, čeprav je v Kočevju cenejša. Sedaj pa naj bi
plačevali enotno ceno še za grobarino, čeprav ni z našim pokopališčem npr. v Radencih
toliko stroška. Tako tudi npr. Miliči, Damelj in še kje. To ne bo šlo. Pa mislim, da je takih
pokopališč še v občini. Sicer pa bomo za ta namen, če bo potrebno, sklicali zbor krajanov in
naj se sami odločijo. Finančni položaj in standard ljudi je v Poljanski dolini drugačen kot v
Črnomlju.
Marko Mravinec, Leopold Perko in Mira Radojčič so v nadaljnji razpravi izpostavili področje
grobarin, lastništva zemljišč, cenika, soglasja KS k ceniku, idr. Nataša Hudelja podpira
sprejetje odloka, narejen bo korak k ureditvi katastra grobov, urejena bo evidenca, možno bi
iztirjati neplačane grobarine.
Samo Kavčič: Z vsako krajevno skupnostjo in za vsako pokopališče bo poseben cenik. Ne bo
enotne cene. Krajevna skupnost se bo odločila ali bo pokopališče vzdrževala sama ali pa bo
vzdrževanje pokopališča prenesla na JP Komunala Črnomelj. Cene, ki jih bo sprejemal OS
bodo predhodno usklajene in sprejete na KS.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Strokovne službe Občine Črnomelj in JP Komunala Črnomelj d.o.o. z vsako krajevno
skupnostjo posebej detajlno dogovorijo način vzdrževanja posameznega pokopališča.
Predlog za izdajo Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj se z dopolnitvijo
predzadnjega stavka 32. člena, ki po novem glasi: »O določitvi in spreminjanju cenika odloča
občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča ob soglasju posamezne
krajevne skupnosti«, sprejme v predlagani vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj
spremeni v Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj se spremeni v Predlog
Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o pokopališkem redu v občini Črnomelj se z dopolnitvijo predzadnjega stavka 32.
člena, ki po novem glasi: »O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na
obrazložen predlog upravljavca pokopališča ob soglasju posamezne krajevne skupnosti«,
sprejme v predlagani vsebini.
K točki 13:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2022
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letni program športa v občini Črnomelj za leto 2022 se sprejme v predlagani vsebini.
K točki 14:
IZDAJA SOGLASJA K SPREMEMBI STATUTA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj izdaja soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Črnomelj.
K točki 15:
IZDAJA SOGLASJA USTANOVITELJA ZA RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI ZA NAMENSKO PORABO – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Z 21 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 ureditev kuhinje iz Loke v prostorih garaže na Čardaku ter za popravilo strehe v
enoti Loka – novi del in nabavo 6 – sedežnega otroškega vozička za prvo starostno obdobje.
K točki 16:
KADROVSKA ZADEVA
Uvodno obrazložitev je podala Slavica Novak Janžekovič.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji UGOTOVITVENI SKLEP o predčasnem
prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Črnomelj:
1. Občinski svet Občine Črnomelj ugotavlja, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje
mandata člana Občinskega sveta Občine Črnomelj g. Henčka Kosca, 8340 Črnomelj –
predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, ker je s pravnomočno sodbo obsojen
na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
2. Mandat člana občinskega sveta Henčku Koscu preneha s sprejemom tega
ugotovitvenega sklepa.
3. S prenehanjem mandata člana občinskega sveta Henčku Koscu preneha tudi mandat v
Posebnem delovnem telesu za spremljanje položaja romske skupnosti.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in pošlje Posebni občinski volilni komisiji, zaradi
izvedbe nadomestnih volitev.
Potrdi se priloženi odpravek ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata
skupaj z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu, ki se pošlje g. Henčku Koscu.
K točki 17:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnin parc. št. 2342/174 v izmeri cca 63 m2 in parc. št. 2342/175 v izmeri
cca 45 m2, obe k.o. 1540 Dobliče se izvede geodetska izmera; in sicer v delih, kjer
funkcionalno zaokrožujeta zemljišče parc. št. 2342/304 k.o. 1540 Dobliče. Geodetska izmera
se izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po
opravljeni geodetski odmeri se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer
bo naknadno odločal občinski svet.
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2. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnin parc. št. 2567/10 in delu parc. št. *174, obe k.o. 1552 Hrast pri Vinici se
izvede geodetska izmera tako, da bo novo odmerjena pot, ki bo potekala po novih parc. št.
ustrezno široka in urejena za normalno uporabo še naprej. Po opravljeni geodetski odmeri se
na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra in pristopi k sklenitvi ustreznega
pravnega posla za ureditev lastninskih razmerij za novo nastale nepremičnine, o čemer bo
naknadno odločal občinski svet.
3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 4927/1 k.o. 1549 – Tanča Gora v izmeri cca 315 m2, se
izvede geodetska izmera v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnini parc. št. 246/1 in
parc. št. 246/2, obe k.o. 1549 Tanča Gora. Pri odmeri se upošteva mnenje Krajevne
skupnosti Dragatuš št. 23/2021 z dne 26. 10. 2021. Po opravljeni geodetski odmeri se na
novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra o čemer bo naknadno odločal občinski
svet.
4. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišč
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Nepremičnini parc št. 1789/5 k.o. 1548 - Golek se ukine status javnega dobra (grajeno javno
dobro 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.
Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1789/5 k.o. 1548 - Golek, se to
nepremičnino odproda.
K točki 18:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Nataša Hudelja:
1.
Na prejšnji seji OS sem podala pobudo, da se v Črnomlju uvede mestni avtobus
(krožna mestna avtobusna proga), prejeti odgovor pa se nanaša na brezplačne prevoze
starostnikov – projekt »Senior«.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Od kar so bile iz rudniškega stolpa v Kanižarici odstranjene antene, ima Kanižarica z
okolico zelo oslabljen signal. A1 naj bi, kakor je razvidno iz današnjega odgovora, v začetku
naslednjega dela pričel z deli za postavitev novega stolpa z ustreznimi antenami za signal.
Ali je res, da se je pojavil še dodatni operater?
Bernarda Kump:
1.
Ali je kaj več znanega glede predvidenih novih izobraževalnih programov Srednje šole
Črnomelj?
2.
Glede pobude o vsakodnevnem čiščenju kolesarske steze na obvoznici Črnomelj DRSI
odgovarja: »Za dodatno čiščenje smeti pa bi prosili vas, saj imate znotraj javnih služb
zagotovljeno zbiranje in deponiranje ter ste opremljeni z ustrezno mehanizacijo«. Ali to
pomeni, da bo JP Komunala čistila kolesarsko stezo?
K točki 19:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
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Vesna Fabjan:
1.
V imenu Odbora za družbene dejavnosti podajam pobudo za dodatno pomoč Srednji
šoli Črnomelj: Ob nastopu mandata smo v odboru predlagali Dan mladih, skupni dogodek za
mlade v občini, ki naj bi ga izvedla neka mladinska organizacija v sodelovanju z Občino.
Zaradi predvsem COVID 19 in nerazumevanja ravnateljev naša pobuda ni bila realizirana,
čeprav smo pozneje našli skupni jezik, se že pogovarjali o predvidenih stroških za priloženi
program, ki ga je pripravil odbor. Pričakujemo, da se bo življenje kmalu vrnilo v normalo in da
bo družbeno življenje potekalo nemoteno, zato želimo idejo (Dan mladih) oživeti. Smo
mnenja, da bi organizacijo prireditve morali prepustiti Srednji šoli Črnomelj. Prireditev je bila
zamišljena kot povezovalna, takšno vlogo pa SŠ v trenutni situaciji in danem okolju potrebuje
bolj kot kadarkoli prej. Zato prosimo, da se v proračun za leto 2022 in v naslednje proračune
doda postavka, ki bi zagotavljala finančna sredstva za omenjeni dogodek. Takrat je bil
predlog 5000 EUR. Seveda se bomo o vsebini in stroških Dneva mladih še naknadno
pogovarjali.
2.
Predlagam, da se hitro testiranje v ZD Črnomelj omogoči tudi ob petkih popoldan oz.
zvečer: Občina Črnomelj je obmejna, zato je gneča pred/ob vikendih na mestih za hitro
testiranje, predvsem zaradi tujih delavcev, velika. Vem, da boste rekli, daj se cepimo, to mi je
bilo že večkrat vrženo pod nos, a tega v tem primeru ne bom komentirala. Povem na lastni
izkušnji, da v petek do 13.45 zaradi službe ne zmorem priti na testno mesto. Dvakrat so me
odslovili, čeprav sem prišla 15 min pred drugo uro in sem morala iti v Metliko. Tam pa je tudi
neznosna kolona. V soboto se kolona naredi že ob enajsti uri, zato sem se že večkrat samo
obrnila in odločila kam ne iti, saj ne bi prišla na vrsto do npr. dogodka. Danes sem sicer
opazila, da se je čas testiranja ob petkih podaljšal do 15.00 kar pozdravljam, a tudi to ne
omogoča testiranja številnim občanom, ki delajo drugje ali daljši delovni čas. Vem, da je
organizacija dela v ZD Črnomelj v dani situaciji zelo zahtevna. Žal mi je, ker kot svetnica s
svojo pobudo vnovič pritiskam na ZD, a želim si le, da bi občani imeli dostop do hitrega
testiranja, ki je trenutno edina možnost za »prosto gibanje« tistih, ki iz različnih razlogov
nismo cepljeni. Zato prosim, da se omogoči hitro testiranje še vsaj dve uri ob petkih pozno
popoldan.
3. Tretjo pobudo podajam v imenu občanke, ki nikakor ne najde skupnega jezika z občinskimi
službami. Name se je obrnila v želji, da ji pomagam pridobiti pisno mnenje in potrebne
informacije. Sumi namreč na nepravilnost v zvezi z gradbenimi deli na Grajski in Viniški cesti
pri mostu. Ker je ob njeni pripovedi tudi mene začelo zanimati čigavi prav je tukaj relevanten,
želim preveriti kaj se tu dogaja. Prosim za čimprejšnje pisne odgovore na vsa zastavljena
vprašanja in ustrezno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo izdano zgolj za
(mešano) kanalizacijo, čeprav je šlo za obnovo. Za vodovod se za gradbeno dovoljenje se
baje ni zaprosilo, prav tako naj bi šlo za obnovo – četudi je nov jašek precej večji in se je
nekatere dele vodovodnih cevi opuščalo, v kolikor se ne motim, se je na Grajski vzpostavilo
tudi novo vodovodno linijo.
Po katerem načrtu oz. elaboratu se je izvajala izgradnja ali obnova vodovoda? Kdo je
bil projektant obnove/izgradnje vodovoda in kdaj je bil (letos uporabljeni) načrt izdelan?
(Ambiens 2018 ali Stopar 2019 ali kateri drugi). Predložitev dokumentacije.
So vodovodne linije ostale identične? Katere so nove (Grajska) oz. katere linije so
opuščene?
Postavil se je nov, večji vodovodni jašek na Viniški cesti. Ali je Direkcija za ceste
podala soglasje za nov jašek oz. obnovo/izgradnjo vodovoda, ali samo za obnovo
kanalizacije? So podali pisno soglasje za vodovod in katere načrte v zvezi z letošnjimi deli jim
je Občina posredovala?
Zakaj jašek ni bil umeščen na parcelo 1157/27 (pri Čurku), ki je bila desetletja v lasti
Občine Črnomelj ter namenjena izgradnji javnega dobra (vodovod, kanalizacija, javna
razsvetljava, optika, ...) ? Parcelo se je prodalo oz. se z njo kompenziralo del zemljišča na
Grajski cesti. Občina se je sočasno odpovedala tudi 4 – 5 parkirišč za zaposlene v javnih
službah (Komunala, CGP, ...) ter (pod)izvajalce ob raznih gradbenih delih. Parcela v naravi
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bojda ni služila svojemu namenu oz. javnem dobru. Odgovor župana je razviden iz gradiva za
22. redno sejo, dne 23. 9. 2021. Kdaj se je pričel postopek ukinitve statusa javnega dobra za
to občinsko parcelo? Ali Občina na teh lokacijah ne potrebuje lastnih parkirišč za svoje
zaposlene oz. delavce?
Ali se je na lokaciji Viniška in Grajska cesta z Direkcijo za ceste sklepalo kakšne
pogodbe o odkupu, prepisu ali prekategorizaciji dela zemljišč/cest (mogoče za mestno
jedro)?
Župan je predlagal, da se glede tretje pobude/vprašanja oglasi pri njem.
Renata Butala:
1.
V gradivu smo prejeli poročilo Investicije na državni meji v letih 2020 in 2021. Če
samo bežno pogledamo, vidimo, da je bila večina sredstev v obeh letih dodeljena KS Vinica.
Prosim, da se sredstva v letu 2022 razporedijo enakomerno ob celotni državni meji. V
Poljanski dolini že vrsto let opozarjamo na nevarno padanje skal in kamenja sploh od Dečine
do Sodevcev in mislim, da ne bi bilo nič narobe, če bi šlo iz tega naslova, imamo pa tudi
marsikatero cesto še potrebno prenove.
Tatjana Kmetič Škof:
1.
Tokrat se oglašam v dveh vlogah, kot starš dijakinje Srednje šole Črnomelj in kot
občinska svetnica. O dogodkih SŠ Črnomelj je bilo že veliko povedanega, tako in drugače.
Mislim pa predvsem to, da bi se take stvari morale reševati drugače, ne pa pred lačnimi
mediji. Žalostno v vsej tej zgodbi je to, da so sprte strani, za prikazovanje svojega prava,
uporabljale prav vsa sredstva. Posledično se je ta negativna energija prenašala na vse, ki jih
je ustanova tangirala in vsak se je v tej zgodbi znašel drugače, na koncu pa je vsak po svoje
reševal kožo. Cilj po ohranitvi neke institucije pa se je v vsem tem izgubljal v megli. V tem
»reševanju svoje kože« je marsikdo prekoračil svoje pristojnosti in sodil tiste stvari, o katerih
nima ne pravice in ne znanja. Govorim s strani starša. V množici odhodov učiteljskega kadra
je sledil še odhod učencev. Pojavljali so se apeli k nasprotovanju, kritiziranju še tega kar je
ostalo. Veliko staršev je bilo neposredno klicanih o javnem komentiranju trenutne situacije.
Menim, da je soditi situacije preko drugega skrajno neresna zadeva. Ne posplošujem stvari.
Gotovo so bili takšni in drugačni pritiski, ki so naredili svoje in osip je bil neizogiben. Če
vodstvo šole ne najde rešitve, ne pričakujemo, da jo lahko prinesemo starši na pladnju. Srčno
upam, d ase je s tem končalo, saj kot bivša črnomaljska gimnazijka z veliko žalostjo
opazujem vse to, kot mati dijakinje pa poskušam najti svetle točke v dani situaciji in ji v teh
že tako težkih časih za naše mladostnike pomagati po najboljših močeh. Čas bi bil, da starši
postanemo starši, učenci – učenci, učitelji – učitelji, vodstvo šole pa naj zastavi, s kapetanom
na čelu, jasno smer svoje ladje. Vsak pa naj svojo vlogo izpelje po svojih pristojnostih. Le
čevlje sodi naj kopitar.
Janez Perušič:
1.
Krajanu Butoraja je bila zavrnjena vloga za izdajo spremembe soglasja za priključitev
na distribucijski sistem za objekt stanovanjska hiša s samooskrbo. V obrazložitvi odločbe
družbe Elektro Ljubljana d.d. je zapisano, da je bilo na podlagi elektroenergetske analize
ugotovljeno, da na obstoječem distribucijskem omrežju ni mogoče zagotoviti ustreznega
delovanja nove FS zaprošene električne priključne moči 19,2 kW. Glede na dejanske
izmerjene napetosti je mogoče priključiti FE z električno priključno močjo do 5,0 kW.
Vključitev FE s priključno močjo 19,2 kW bo mogoča po izgradnji novega NN izvoda in
ustrezni dograditvi obstoječe transformatorske postaje. Omenjene ojačitve omrežja ni v 10letnem razvojnem načrtu, zato izdaja soglasja za priključitev nove FS ni mogoča. Ali je kaj
več znanega glede državnega prostorskega načrta (DPN) za 2 x 110 kV daljnovod KočevjeČrnomelj?
2.
Kako je z razširitvijo ceste izpod velikega mostu v Črnomlju?
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Mira Radojčič:
1.
Koliko štipendij je bilo podeljenih za vpis v Srednjo šolo Črnomelj – program
gimnazija?
Maja Kocjan:
1.
Daje pobudo za izgradnjo optičnega omrežja na Butoraju.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Dostop na parkirišče pri Vražjem kamnu je potrebno nujno in ustrezno urediti.
2.
Kako poteka ureditev pokopališča v Vojni vasi? Je možno na vpogled dobiti zasnovo
ureditve in razširitve pokopališča?
Zoran Špec:
1.
Kdaj je bilo romsko naselje Kanižarica, ki se nahaja ob državni cesti, priključeno k
poslovni coni TRIS Kanižarica? Kakšno je bilo takrat razmišljanje odgovornih, da so naselje
priključi k coni? Kaj je bilo mišljeno s tem, izselitev Romov, kam?
Matjaž Barič:
1.
800.000 eur proračunskih sredstev ni bilo namenjenih samo za OŠ Milke Šobar
Nataše Črnomelj, temveč za vse uporabnike stavbe bivšega dijaškega doma. Naj se to
pravilno zapiše, ker gre za zavajanje.
2.
Na prejšnji seji OS je bil sprejet sklep, s katerim je stavba bivšega dijaškega doma
Črnomelj postaja javna infrastruktura na področju kulture. Kaj to pomeni za kandidiranje na
razpise s področja izobraževanja, se bo OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj lahko prijavljala na
takšne razpise?
3.
Na današnji seji OS je bila sprejeta Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022-2027.
Kaj pomeni definicija »mladi« za Belo krajino?
Andrej Fabjan:
1.
Prihaja čas božično-novoletnih praznikov. Naj se na spletni strani občine objavi poziv
za opustitev uporabe pirotehnike. Poki petard vsako leto prestrašijo veliko psov, mačk, ki v
strahu pobegnejo, nekatere živali se nikoli več ne vrnejo.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-88/2021
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