Številka: 900-2/2022
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 27. redni seji, dne 7. 4. 2022 sprejel
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 27. 1. 2022, ob 17. uri
Člani sveta so se sestali v konferenčni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Ulica
21. oktobra 10, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.
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: Vesna Fabjan, Tatjana Kmetič Škof in Leopold Perko (vsi opr.).
Seji so prisostvovali tudi: Ani Jankovič Šober, predsednica Žirije za podeljevanje
Župančičevih priznanj; Boris Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine
Črnomelj, Judita Thaler, Urbi d.o.o., 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 24. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Predlog kandidatov za vsa priznanja Občine Črnomelj za leto 2021
6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
mestno jedro Črnomelj
7. Načrt upravljanja za kulturni spomenik grad Črnomelj za obdobje januar 2022 do januar
2032
8. Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022
9. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v
občini Črnomelj
10. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti občine
Črnomelj
11. Premoženjsko pravne zadeve
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
13. Vprašanja in pobude članov sveta
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K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan: Sklepi 24. redne seje OS, ki je bila 16. 12. 2021 so realizirani in objavljeni na spletni
strani občine Črnomelj. Akti – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Majer, Pravilnik o merilih za delno oprostitev pri odmeri in
plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj, Odlok o pokopališkem redu v
občini Črnomelj in Sklep o ukinitvi statusa javnega so objavljeni v Uradnem listu RS. Tabela,
iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh k današnjemu
gradivu ni priložena, ker od zadnje seje OS, ki je bila 16. 12. 2021, ni bilo bistvenih sprememb.
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj« teče v
skladu s predvidenimi roki, z deli na regionalni kolesarski povezavi Črnomelj-Kanižarica bomo
pričeli v kratkem, za projekt kanalizacija Dobliče je pridobljeno gradbeno dovoljenje, sledi
prijava na razpis za pridobitev sredstev gradnje kanalizacije in vodovodnega omrežja.
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Matjaž Barič: Število Romov v naši občini narašča in ne upada, kakor je zapisno v zapisniku
pri točki 7.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 16. 12. 2021 se s
popravkom razprave pri točki 7 sprejme v predlagani vsebini.
K točki 5:
PREDLOG KANDIDATOV ZA VSA PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
I. Župančičeva priznanja za leto 2021
Točki je prisostvovala Ani Jankovič Šober, predsednica Žirije za podeljevanje Župančičevih
priznanj, ki je podala uvodno obrazložitev: Žirija je prejela štiri predloge za podelitev
Župančičevih priznanj za leto 2021. Po presoji in pregledu predlogov smo člani žirije
soglasno sprejeli sklep, s katerim Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da
Župančičevo diplomo za leto 2021 prejmejo: Tamburaški orkester KUD Dobréč Dragatuš,
Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Knjižnica Črnomelj in Ana Marija Blažič. Predloga za
Župančičevo plaketo žirija ni prejela.
A. Župančičeva plaketa
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Župančičeva plaketa za leto 2021 se ne podeli.
B. Župančičeva diploma
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Župančičevo diplomo za leto 2021 prejmejo Tamburaški orkester KUD Dobréč Dragatuš,
Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Knjižnica Črnomelj in Ana Marija Blažič.
II. Priznanja Občine Črnomelj za dosežke na področju športa za leto 2021
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Jernej Kavšek, predsednik Žirije za podelitev priznanj na področju športa je opravičil svojo
odsotnost s seje.
A. Športnik leta
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnik leta 2021 se ne podeli.
B. Športnica leta
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnica leta 2021 prejme Loti Čufer.
C. Športna ekipa leta
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športna ekipa leta 2021 prejmeta Brin Jugovič in Žan Majerle.
D. Mladi perspektivni športnik leta
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje mladi perspektivni športnik leta 2021 prejme Luka Žafran.
E. Športni dosežek leta
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športni dosežek leta 2021 prejme Luka Šimec.
III. Priznanja Občine Črnomelj za leto 2021
Točki je prisostvoval Boris Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj,
ki je podal uvodno obrazložitev: Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj je po presoji
prispelih predlogov soglasno sklenila, da Plaketo Občine Črnomelj za leto 2021 prejme
Društvo Sožitje Bela krajina, Diplomo Občine Črnomelj za leto 2021 pa Ilinka Todorovski in
Boris Kambič, kar v sprejem predlaga tudi Občinskemu svetu občine Črnomelj.
I. Plaketa Občine Črnomelj
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Plaketo Občine Črnomelj za leto 2021 prejme Društvo Sožitje Bela krajina.
II. Diploma Občine Črnomelj
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje - diplomo Občine Črnomelj za leto 2021 prejmeta Ilinka Todorovski in Boris
Kambič.
IV. Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2021
Po pooblastilu predsednice Žirije za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju
okolja občine Črnomelj je uvodno obrazložitev podal Anton Brula: Žirija za podeljevanje
pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja je za leto 2021 objavila razpis in prejela
naslednje prijave:
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Za pohvalo Breza je predlagana ekipa mladih raziskovalcev z mentorico (Bajuk Manca,
Kavčič Vid, Vraničar Špela in mentorica Fabjan Vesna). Tema njihovega dela so raziskave na
področju onesnaženja voda na področju življenjskega prostora črne človeške ribice in mnogo
drugih dosežkov. Predlagatelj je Vincenc Petruna v imenu več podpisnikov in ob podpori
Sveta zavoda Srednje šole Črnomelj.
Za pohvalo Breza je predlagan Silvo Zupančič. Že od samega pričetka je aktiven član v
društvu Proteus, je nosilec turistične destinacije na Jelševniku, ki omogoča aktivnosti
raziskav črne človeške ribice, ekološko kmetuje in osvešča krajane o potrebi po varovanju
okolja. Predlog je podalo Turistično društvo Črnomelj. Z obzirom, da je po pravilniku
izjemoma možno podeliti dve priznanji se je komisija odločila, da podeli priznanje breza
obema predlaganima.
Ekološka graja Kopina se za leto 2021 ne podeli.
A. Pohvala »Breza«
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološko pohvalo »Breza« za leto 2021 prejmejo ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole
Črnomelj z mentorico (Bajuk Manca, Kavčič Vid, Vraničar Špela in Vesna Fabjan) ter Silvo
Zupančič.
B. Graja »Kopina«
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološka graja »Kopina« za leto 2021 se ne podeli.
V. Častni občan Občine Črnomelj
Martin Mušič, predsednik Žirije za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj je
opravičil svojo odsotnost s seje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Naziv častni občan Občine Črnomelj se ne podeli.
Župan je predlagal, da se točki 6: »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah
Občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj« in 7: »Načrt upravljanja za kulturni
spomenik grad Črnomelj za obdobje januar 2022 do januar 2032« obravnavata ob prisotnosti
Judite Thaler, Urbi d.o.o. Ker navedene še ni bilo na sejo, je sledila obravnava točke 8.
K točki 8:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
Uvodno pojasnilo je podal župan: Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022
se v primerjavi s prvo obravnavo razlikuje predvsem na postavkah, za katere je bilo potrebno
predlagati spremembe glede na realizacijo v preteklem letu in postavkah, ki se nanašajo na
posamezne projekte. Posamezne predlagane spremembe med prvo in drugo obravnavo so
podane v priloženi tabeli. Razvidno je, da so prihodki v bilanci A predlagani v višjem znesku
za 84.338 EUR, predvideno je višje dolgoročno zadolževanje za 130.000 EUR, manjša pa so
sredstva na računih konec leta za 48.081 EUR, kar predstavlja dejansko stanje sredstev.
Skupni prihodki v primerjavi s prvo obravnavo so tako višji za 166.257 EUR. Ravno tako so
višji prihodki v bilanci A za 183.795 EUR, nižje pa je odplačilo kreditov v bilanci C za 17.538
EUR, kar pomeni skupno višje odhodke za 166.257 EUR. V 2022 pričakujemo še državna
sredstva za ureditev infrastrukture zaradi varovanja meje, o čemer boste člani sveta
obveščeni.
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Maja Kocjan: V prejšnjem mandatu sem velikokrat opozarjala na možnost samofinanciranja
Razvojno informacijskega centra Bela krajina. Po nekaterih občinah se namreč razvojno
informacijski centri financirajo iz projektov. Predlagala sem, da se naredijo določeni koraki v
tej smeri, vendar glede na višino sredstev, ki so v proračunu 2022 namenjena delovanju
RIC-a, opažam, da na tem področju ni bilo narejeno nič. Dobro bi bilo, da se z aktivnostmi za
samofinanciranje javnega zavoda prične čim prej, saj delovanje omenjenega javnega zavoda
predstavlja precejšnje proračunsko breme naše občine. Tudi glede obnove stavbe Kulturnega
doma Črnomelj bi rada vedela kakšno je stanje, ali se pripravlja kakšna dokumentacija, ali
potekajo kakšni razgovori, ipd. V proračunu 2022 je za obratovalne stroške KD Črnomelj
predvidenih 55.000 EUR. 50.000 EUR proračunskih sredstev je namenjenih za športni park,
zato me zanima kaj več o tej investiciji. Pohvalno je, da občina namenja sredstva za projekte
mladih. Za Kreativno hišo mladih je tako v proračunu 2022 predvidenih 25.000 EUR. Zanima
me za kakšen projekt gre. Koliko časa bosta še trajala projekta Snapshots from the borders
in Clarinet ter koliko sredstev je bilo do sedaj namenjenih za omenjena projekta?
Župan: Športni park bo na lokaciji med Srednjo šolo Črnomelj in vrtcem Loka. Namen
projekta je izgradnja novega, sodobnega športnega asfaltnega grbinastega poligona parka koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov
vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih,
šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za vse skupine prebivalstva in ostale
uporabnike. S poligonom želimo omogočiti najvišjo raven kakovosti, uporabnosti in izrabe
prostora. Zadevna investicija je bila prijavljena tudi na Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 in se
pričakuje, da bo sofinancirana tudi z njihove strani.
Konzervatorski pogoji za obnovo Kulturnega doma Črnomelj so pridobljeni, na osnovi le-teh
mora pristojno ministrstvo pripraviti ustrezno dokumentacijo. 8. 2. 2022 bo v KD Črnomelj
predstavitev stanja in načrtov prenove kulturnega doma kot kulturnega spomenika državnega
pomena, na katerega ste člani sveta vljudno vabljeni.
Na podlagi izdelane idejne zasnove za Kreativno hišo mladih v letu 2021, katera zajema
preuredite prostorov stavbe na podlagi dejanskih želja in potreb mladinskih organizacij in
združenj v občini Črnomelj se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije in
potrebnih popisov del, kateri bodo podlaga za prijavo na morebitne javne razpise za
pridobivanje sofinancerskih sredstev za obnovo stavbe bivšega Hotela Lahinja.
Projekta Snapshots from the borders in Clarinet sta evropska projekta, gre za ozaveščanje
prebivalcev o ekonomskih migrantih in njihovem vključevanju v družbo. Projekta sta v
zaključni fazi.
Marko Mravinec: Tudi v letošnjem letu pričakujemo državna sredstva za ureditev
infrastrukture zaradi varovanja meje, zato naj se čimprej pristopi k pridobivanju potrebnih
soglasij, predračunov, idr., da bomo z gradnjo infrastrukture ob meji lahko pričeli takoj, ko
prejmemo državna sredstva. Tudi s postopkom za izbiro izvajalca za gradnjo na občinskih
cestah naj se prične čimprej.
Župan: V kratkem bomo začeli postopek za izbiro izvajalca za gradnjo na občinskih cestah.
Nataša Hudelja: Kako potekajo aktivnosti za razširitev VDC Črnomelj?
Župan: S spremembami in dopolnitvami OPPN Majer, ki je bil sprejet na decembrski seji OS,
so bili ustvarjeni pogoji za razširitev objekta VDC. Po besedah direktorja VDC Črnomelj so
intenzivno pristopili k pripravi dokumentacije.
Mira Radojčič: Na področju požarne varnosti je predvideno sofinanciranje obeleževanja
obletnih PGD-jev. Predlagam, da se tekom leta naredijo prerazporeditve proračunskih
sredstev in se sredstva za obeležitev obletnic gasilskih društev povečajo (iz dosedanjih 500
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EUR na 1000 EUR/društvo). Ali se krajevnim skupnostim neporabljena proračunska sredstva
iz leta 2021 prenesejo v finančni načrt za leto 2022?
Župan: Predlagane višine sredstev na posameznih postavkah so ostale na nivoju višine v letu
2021, planirano je le povečanje sredstev za delovanje GZ in sicer zaradi obeležitve 110letnice delovanja GZ Črnomelj. PGD-ji za obeležitev obletnic prejmejo sredstva tudi s strani
gasilske zveze. V finančnih načrtih KS za leto 2022 so upoštevana tudi neporabljena sredstva
iz leta 2021.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok 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.
K točki 9:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S
PITNO VODO V OBČINI ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini
Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo v občini Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
Na sejo je prišla Judite Thaler, Urbi d.o.o., zato je sledila obravnava točke 6.
K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA MESTNO JEDRO ČRNOMELJ
Anton Brula: Dolgoročno je v mestnem jedru Črnomelj predvideno več parkirišč, kar je
pohvalno. Apeliram na načrtovalca/urejevalca prostora, da pri investicijah v mestnem jedru
vzporedno oz. prioritetno načrtuje, gradi tudi parkirišča. Kje v mestnem jedru je predvidena
pokrita kmečka tržnica?
Župan: Občinski lokacijski načrt Mestno jedro Črnomelj dovoljuje postavitev pokrite tržnice v
mestnem jedru, trenutno iščemo rešitve oz. primerno lokacijo. Do takrat bi tržnico začasno
uredili v Ajdovem zrnu, za kar pripravljamo idejne zasnove.
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Judita Thaler, Urbi d.o.o.: S spremembami in dopolnitvami OLN se v določenih delih odlok
posodablja tako z zakonodajo kakor tudi z zahtevami nosilcev urejanja prostora. Poleg tega
je noveliran in usklajen z določbami OPN občine Črnomelj. V tekstualnem in grafičnem delu
prostorskega akta so opisani pogoji ter določen koridor za umestitev brvi za povezavo z
mestnim jedrom in Majerjem. V grafičnem delu so na podlagi podanih pobud lastnikov
zemljišč prikazane spremembe oz. širitve območij gradnje ter tudi dodatne možne rušitve. Za
vzpostavitev plovnega režima na rekah Dobličica in Lahinja so določena štiri vstopno
izstopna mesta ter pogoji za njihove ureditve. Izkazane potrebe, ki so podlaga za spremembo
in dopolnitve OLN, in temu primerne rešitve, se nanašajo tudi na preveritev umestitve tržnice
na predlagani lokaciji.
Maja Kocjan: Prav je, da smo člani občinskega sveta informirani o finančni konstrukciji in
terminskemu planu gradnje brvi na Majer.
Župan: V proračunu občine Črnomelj za leto 2022 ni predvidenih sredstev za projekt gradnje
brvi na Majer. Bile so opravljene določene študije glede umestitve, gradnje brvi, tudi s
pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine so bili opravljeni razgovori. Člani sveta ste
17. 2. 2022 vljudno vabljeni na spletni dogodek, kjer bo predstavitev rezultatov študentske
delavnice na temo ureditve mestnega jedra Črnomelj. Na osnovi rezultatov delavnice bomo
nadaljevali študije, smernice razvoja mestnega jedra, predvsem z namenom oživitve le-tega.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
mestno jedro Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
mestno jedro Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj
se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
NAČRT UPRAVLJANJA ZA KULTURNI SPOMENIK GRAD ČRNOMELJ ZA OBDOBJE JANUAR
2022 DO JANUAR 2032
Uvodno pojasnilo sta podala župan in Marija Prašin Kolbezen, OU: Načrt upravljanja za grad
Črnomelj je prvi načrt upravljanja tega spomenika in je obvezen dokument za obdobje 20222032, iz katerega izhajajo letni programi dela, aktivnosti in finančni okvirji. Pripravljen je v
sodelovanju z javnimi in drugimi zavodi, ki so s uporabniki pritličnih prostorov gradu Črnomelj
ter z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Upoštevana so bila
tudi druga izhodišča, gradiva, kulturnovarstveni pogoji in raziskave ter izdelane analize, ki se
nanašajo na spomenik. Načrt upravljanja vsebuje izhodišča in strategije za dolgoročno
upravljanje ter obnovo in vzdrževanje območja spomenika. Ključni dokumenti oz. ukrepi za
obnovo in oživitev gradu Črnomelj so konservatorski načrt (izdelal Amoret restavratorstvo
d.o.o., Log pri Brezovici, 2019) ter projektna dokumentacija za obnovo pritličja ter preostalih
etaž gradu. Ključna podlaga za pripravo načrta upravljanja je projekt »Obnova in revitalizacija
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pritličja gradu Črnomelj. Cilj tega projekta je prenova pritličja, zunanjosti objekta in
pripadajočih talnih površin ter dobava opreme. Poleg investicij so v projektu predvidene
aktivnosti, ki bodo po realizaciji investicije aktivirale vsebine. Pričakuje se povečan utrip v
ključnem objektu mesta Črnomelj. Namen projekta »Obnova in revitalizacija gradu Črnomelj«
je približati kulturno dediščino mesta prebivalcem in obiskovalcem, atraktivne vsebine pa naj
bi pritegnile tudi mlajšo populacijo. Načrt upravljanja se sprejme za obdobje desetih let.
Oblikovan je kot prilagodljiv dokument. Omogočeno je spremljanje izvajanja ukrepov,
doseganja ciljev in rezultatov kar omogoča sprotno prilagajanje novim situacijam in
spremembam. Odstopanja od načrta, potrebne sprotne spremembe in dopolnitve bodo
upravljavci in nadzorniki obravnavali ter dokument po potrebi dopolnjevali. Za obnovo gradu
se bomo prijavili na razpis. Vsebina v pritličju gradu bo namenjena turistični ponudbi s
prireditvenim prostorom.
Anton Brula: V okviru obnove gradu naj se predvidi tudi namestitev grba mesta Črnomelj na
kulturni spomenik Grad Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Načrt upravljanja za kulturni spomenik grad Črnomelj se potrdi in sprejme v predlagani
vsebini.
K točki 10:
SKLEP O OBLIKOVANJU ODŠKODNIN IN NAJEMNIN OZIROMA ZAKUPNIN ZA ZEMLJIŠČA V
LASTI OBČINE ČRNOMELJ
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj stopi v veljavo z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu RS.
3. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj št. 478-352/2018 velja do sprejetja novega Sklepa o oblikovanju odškodnin in
najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj oziroma do preklica.
K točki 11:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi k sklenitvi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino parc. št. 957/41 k.o. 1535 –
Črnomelj, s katero se na navedenem zemljišču neodplačno pripozna lastninska pravica v
korist in na ime fizične osebe: Zoran Mitrovič, do celote (1/1).
2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 2694/194 k.o.1562 – Učakovci, ki je v lasti Občine Črnomelj se
izbriše zaznamba javnega dobra (ID omejitve: 20825278). 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.
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2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2694/194 k.o.1562 – Učakovci se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda
lastniku nepremičnine parc. št. *112 k.o. 1562 – Učakovci v skladu z veljavnimi
določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1915 k.o. Marindol se izvede geodetska izmera v izmeri cca
200 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št. 302/9 k.o. 1565
Marindol z upoštevanim odmikom od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni
geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo
naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v
nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.
4. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 163 k.o. Marindol se izvede geodetska izmera v izmeri cca
140 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnine parc. št. 162/4 k.o. 1565
Marindol z upoštevanim odmikom od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni
geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo
naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v
nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.
5. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2694/167 k.o. 1562 – Učakovci v
izmeri cca 160 m2 se izvede v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnine parc. št.
1054, parc. št. *42, parc. št. 1052/3 in parc. št.1053/1, vse k.o. 1562 Učakovci, pri
odmeri se upošteva ustrezen odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini.
2. Hkrati z odmero na delu zemljišča parc. št. 2694/167 k.o. 1562- Učakovci se izvede
odmera kategorizirane javne poti, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1052/2 in parc. št.
1052/3, obe k.o. 1562 Učakovci, ki sta v lasti zainteresirane stranke. Po pravnomočnosti
geodetskih postopkov se ustrezno uredijo lastninska razmerja za nove parc. št. po
katerih poteka kategorizirana pot, ki postanejo last občine in za novo parc. št. , ki jo želi
pridobiti v last stranka (morebitna menjava nepremičnin ali dvojna prodaja etc.).
6. Ukinitev statusa grajenega javnega
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

dobra

lokalnega

pomena

in

ureditev

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičninam parc. št. 3009/4 in parc. št. 5346/6, obe k.o. 1536-Talčji Vrh ter parc. št.
318/4, parc. št. 925/18, parc. št. 926/22, parc. št. 955/14 in parc. št. 926/10, vse k.o.
1535-Črnomelj 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 javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3009/4 in parc. št. 5346/6,
obe k.o. 1536-Talčji Vrh ter parc. št. 318/4, parc. št. 925/18, parc. št. 926/22, parc. št.
955/14 in parc. št. 926/10, vse k.o. 1535-Črnomelj, se pri teh nepremičninah, v zemljiški
knjigi, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kot lastnik
vpiše Republika Slovenija.
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7. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Za nepremičnine parc. št. 1026/4, 1131/18, 1031/4, 1140/1, 1140/23, 1140/3, 317/3,
1160/12, 1160/13, 317/5, 925/16, 926/20, 926/12, 928/10, 954/47, 954/50, 1135/18, vse k.o.
1535-Črnomelj, parc. št. 2566/9 k.o. 1541-Loka, parc. št. 657/2 k.o. 1540-Dobliče, parc. št.
2997/4 k.o. 1536-Talčji Vrh ter parc. št. 4854/7 in 4854/9 k.o. 1539-Mavrlen se sklene
pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, na podlagi katere se v zemljiški
knjigi, kot lastnik nepremičnin vpiše Republika Slovenija. Sklep stopi v veljavo z dnem
sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj.
8. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 5333/1 k.o. 1536-Talčji Vrh, javno dobro in se vpiše lastnika,
Občino Črnomelj. 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 5333/1 k.o.
1536-Talčji Vrh se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda zainteresiranemu
kupcu, v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 11/18, 79/18, 61/20 ZDLGPE, 175/20).
9. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na nepremičninah parc. št. 2342/360 in
parc. št. 2342/363, obe k.o. 1540 –Dobliče, ki sta v lasti Občine Črnomelj izbriše
zaznamba javnega dobra ID omejitve: 19294836 (izdaja odločbe o ukinitvi javnega
dobra). 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 nepremičninah parc. št.
2342/360 in parc. št. 2342/363, obe k.o. 1540 –Dobliče se slednji s sklenitvijo
neposredne pogodbe odprodata lastniku nepremičnin parc. št. 2342/304 in parc. št.
2342/172, obe k.o. 1540 – Dobliče v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
K točki 12:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
K točki 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Marko Mravinec:
1.
Z današnjim gradivom smo v vednost prejeli zapisnike zborov občanov v naseljih
Kvasica, Tanča Gora in Dragovanja vas v zadevi pobude za ustanovitev nove KS Tanča Gora.
Do naslednje seje OS naj občinska uprava pripravi podatek o številu krajanov vasi Kvasica,
Tanča Gora in Dragovanja vas, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali in bili izvoljeni v
svet KS Dragatuš.

10

Bernarda Kump:
1.
Pobuda za varno kolesarsko povezavo na trasi neuresničenega projekta železniške
proge Črnomelj-Vinica: Na seji občinskega sveta Občine Črnomelj dne, 16. 12. 2021, je župan
Občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek, podal spodbudno poročilo, da je Vlada Republike
Slovenije odobrila sredstva za težko pričakovani prizidek k Osnovni šoli Črnomelj. S tem
občina, poleg gradnje novega vrtca, prehaja v drugo večjo prepotrebno investicijo.
Tudi zaposleni v turizmu smo se zavedali prioritetne potrebe in skrbi za naše najmlajše
prebivalce, zato smo s potrpežljivostjo čakali, da stečeta omenjena projekta, vrtec in
dograditev šole, in nismo zahtevali večjih projektov, namenjenih turizmu. Z gradnjo vrtca in
šole pa se z novimi projekti nikakor ne smemo ustaviti, v občini so tudi druge dejavnosti, ki
potrebujejo preboj in pomoč. Turizem je zagotovo ena od teh dejavnosti. Smo v času covid
krize, ki je to dejavnost na poseben način zaznamovala. Turistični boni so v občini rešili dve
turistični sezoni, za naprej pa je vse v veliki negotovosti. Odzvati se moramo nemudoma.
Belo krajino radi promoviramo kot zeleno, butično, naravno, povezujemo jo z reko Kolpo in
vabimo ljudi, ki uživajo v naravi. Kolesarjenje je za našo idilično pokrajino zelo primerno, zato
vabimo avanturiste, družine, kolesarje. Realnost pa je trenutno takšna, da varnih kolesarskih
poti v občini nimamo, imamo nekaj v poletnem času zelo prometnih cest (npr ČrnomeljVinica), zelo nevarnih za kolesarje, ostale kolesarske poti pa so neurejene in neoznačene.
Turisti pridejo s poti razočarani, saj naletijo na neurejene poljske poti, velikokrat se na poti
izgubijo. To ni lepa slika našega turizma, ki bi moral delovati v skrbi za zadovoljnega gosta.
Neuresničeni projekt železniške proge Črnomelj-Vrbovsko
V naši občini imamo več kot idealen potencial za ureditev urejene, asfaltirane, moderne
kolesarske povezave na trasi neuresničenega projekta železnice Črnomelj-Vrbovsko. Kako
dobro in zanimivo zgodbo skriva ta trasa, razberemo iz knjige Karla Rustje, Belokranjska
železniška proga, ki o tem projektu med drugim piše naslednje:
»Šlo je za predvojno gradnjo železniške proge, ki bi Sloveniji odprla pot na morje. Sekcija za
trasiranje državnih železniških prog za povezavo Slovenije z morjem je bila ustanovljena 18.
Februarja 1923. Šele leta 1936 je vlada sprejela realen program za gradnjo železniških prog,
ki je predvideval tudi gradnjo proge Črnomelj-Vrbovsko. Ljubljanska sekcija Udruženja
jugoslovanskih inženirjev in arhitektov je leta 1937 predstavila program javnih del za Dravsko
banovino. V njem je bila med drugim poudarjena tudi potreba po gradnji proge ČrnomeljVrbovsko (42 km). Glavna projektanta za to progo sta bila ing. Maks Klodič in ing. Leopold
Stibilj. Na Slovenskem ni bilo pričakovati težav pri gradnji, težavnejša je bila gradnja odseka
na hrvaški strani, kjer je bilo treba premagovati 200 m višinske razlike. Politični obhod in
razlastitvena razprava sta se začela 14. Julija 1938 v Črnomlju in trajala na terenu 5 dni.
Komisijo je vodil okrajni glavar Ivan Legat. Glavni del razprave je bil namenjen postaji v
Dragatušu in Vinici ter nakladišču v Kanižarici, kjer bi nakladali rjavi premog iz rudnika
premogokopne družbe Bela krajina. Načrtovana proga je bila na slovenskem ozemlju dolga
22 kilometrov. Gradnja naj bi trajala 3 leta. Predvidevali so, da bi na povezavi od Zidanega
mosta-Sevnica-Trebnje-Novo mesto-Črnomelj-Vinica-Vrbovsko na Sušak in v Spit vozila po
dva para (v poletni sezoni trije pari) brzovlakov, več parov potniških vlakov, sedem parov
tovornih vlakov v tranzitu in trije pari lokalnih tovornih vlakov. Železniška uprava se je
odločila, da gradi odsek v Črnomlju v lastni režiji, v ta namen so ustanovili »Odbor za graditev
proge Črnomelj-Vrbovsko«. Slovesna otvoritev gradbenih del je bila 21. Maja 1939 v
Črnomlju. Otvoritev je bila zelo svečana. Svečanosti so poleg številne množice domačinov
prisostvovali še tedanji in prejšnji dolenjski poslanci ter pomembni možje tedanje stroke ter
politike, med drugim tudi ljubljanski župan dr. Adlešič, duhovščina, vsi župani in odborniki
občin, skozi katere so nameravali graditi progo, okrajni načelniki in industrialci. Dogajanje so
popestrile godbe, belokranjske narodne noše, gasilci, folklorne skupine itd. Kraj je bil bogato
okrašen z zelenjem, s cvetjem in zastavami. Gradbena dela so stekla junija 1939, stekla so
zemeljska dela, gradnja postaj in mostov, pri tem so uporabljali za takratne razmere sodobno
mehanizacijo. Proga naj bi bila predana v promet leta 1942, ob začetku druge svetovne vojne
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je bilo po vrednosti opravljenih 47% gradbenih del na slovenski strani, saj so bili nasipi in
useki že večinoma končani. Med drugo svetovno vojno so vsa dela obstala in do zaključka
proge ni nikoli prišlo. » Konec navedb iz knjige.
Namerno smo želeli z opisi velikega navdušenja in volje vseh takratnih političnih
predstavnikov in prebivalcev prikazati kako velik potencial ima ta proga lahko tudi danes, če
bi le našli nekaj tistega veselja, energije in vizije.
Kako je s progo danes in zakaj mislimo da ima nedokončana železniška proga ČrnomeljVinica tudi danes zelo velik potencial?
Za mnenje smo povprašali Pavla Mlakerja, univ.dipl.inž.grad., (pooblaščeni inženir (IZS G4015 / P-0011), iz podjetja IB-KOM, ki ima kar nekaj izkušenj z načrtovanjem kolesarskih
povezav v Sloveniji in se je poglobil v zdajšnje stanje trase nedokončane proge Črnomelj–
Vrbovsko. Tako pravi:
»Hiter pregled lastništva pokaže, da je južno od Črnomlja, mimo Kanižarice, do Kvasice trasa
večinoma v javni lasti, od Kvasice, mimo Sel pri Dragatušu in Dragatuša do Velikega Nerajca
trasa ni v javni lasti – na tem delu bi kolesarsko povezavo načrtovali ob regionalni cesti
(dograditev ločenih površin za kolesarje). Od Velikega Nerajca, mimo Malega Nerajca, po
gozdovih in travnikih med Staro in Novo Lipo, Hrastom pri Vinici ter Sečjim Selom do
Učakovcev pa je trasa skoraj v celoti v javni lasti.
Mislim, da trasa predstavlja velik potencial, ki bi ga bilo smiselno razvijati, pri čemer pa se ne
bi smeli ustaviti na državni meji, ampak (v sodelovanju s Hrvaško) kolesarsko povezavo
speljati vse do Vrbovskega, kjer je tudi velik del trase nedokončane proge še ohranjen.
Ključen podatek pri odločitvi za načrtovanje kolesarske povezave na predlagani trasi pa je
Pravilnik o kolesarskih povezavah iz leta 2019 (Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19), ki je
uzakonil trase državnih kolesarskih povezav. Trasa regionalne kolesarske povezave R19
Kočevje–Črnomelj–Vinica iz tega Pravilnika namreč ravno sovpada s traso nedokončane
železniške proge Črnomelj-Vrbovsko.»
Kaj nam trasa neuresničenega projekta železniške proge Črnomelj-Vinica ponuja danes:
1. Večinsko lastništvo je že javno dobro ali v lasti Republike Slovenije ali Občine Črnomelj,
odpade torej strošek odkupa zemlje od lastnikov, del trase na območju komasacije v
Dragatušu pa bi uredili ob glavnem cestišču;
2. V večjem delu je trasa že nasuta in pripravljena za nadaljnja dela;
3. Obstaja zelo bogata zgodba trase naše polpretekle zgodovine;
4. Trasa bi kolesarsko povezala Črnomelj z reko Kolpo;
5. Povezava bi bila primerna tudi za družinsko kolesarjenje, saj večinoma poteka po
ravninskem delu;
6. Povežemo jo lahko s Krajinskim parkom Lahinja in njegovimi naravnimi znamenitostmi;
7. Povežemo jo lahko z našim pesnikom Otonom Župančičem in drugimi kulturnimi
točkami;
8. Kolesarska povezava bi bila namenjena tako prebivalcem naše občine, kot tudi
obiskovalcem, s čimer bi dvignili ugled in obisk v naš občini;
9. Kolesarjenje po povezavi bi ugodno vplivalo na zdravje ljudi v občini;
10. Pot bi nudila alternativno, zdravo in zanimivo možnost športno-naravoslovnih dni za
osnovnošolce;
11. Turistični in kmetijski ponudniki bi se lahko povezali v skupen produkt …
Naštetih prednosti je veliko, še in še jih lahko naštevamo. Potrebujemo le voljo ter vizijo, ki so
jo pred drugo svetovno vojno imeli vsi ključni akterji naših krajev. Finančni vložek v projekt bi
se kmalu na več načinov obrestoval.
Morda ob tem le spomnimo na podatek, koliko smo ponudniki nastanitev iz naslova pobranih
turističnih taks (brez promocijske takse) iz naslova nastanitev, v preteklih desetih letih
prispevali v občinsko blagajno. Približno za strošek enega takega projekta, s katerim bi
občina potem lahko kandidirala za evropska sredstva. Skupaj je bilo v občinsko blagajno v
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zadnjih desetih letih nakazanih 210.481,95 EUR turistične takse (brez promocijske takse).
(Vir; proračun Občine Črnomelj)
Prvopodpisani Bernarda Kump, Stanislav Malerič in Marko Štefanič (odbor za pobudo) smo
zbrali podpise civilne družbe občanov, ki soglašajo, da se občina Črnomelj aktivno vključi v
projekt kolesarske povezave po poteh neuresničenega projekta železniške proge ČrnomeljVinica. Prosimo, da pobudo priložite k zapisniku 25. seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
Pobudo bomo posredovali tudi medijem. Podpise več 100 občanov hranimo v naši evidenci.
Renata Butala:
1.
Podajam pobudo v zvezi s "štipendiranjem" gimnazijcev Srednje šole Črnomelj. Dijaki
prvih letnikov zdaj že pol leta dobivajo štipendije in smiselno bi bilo preveriti, kako se ukrep
obnese. Ali srednja šola beleži na osnovi tega (predvsem) pozitivne rezultate? Kakšna
je namera osnovnošolcev letos, se bodo zaradi štipendij vpisati v nekoliko večjem številu?
Gre za to, da je slišati kar nekaj pomislekov staršev glede tega, ker so spodbude deležni le
gimnazijci. Negoduje se, ker se dela selekcija in to ima negativen vpliv na vpis v druge
programe. Morebiti bi bilo smiselno štipendije ponuditi vsem, a nižje? Te pomisleke je že lani,
ko smo sprejemali odlok, navedel odbor za družbene dejavnosti. Predlagam, da se o tem čim
prej pogovorite z novim v.d.-jem SŠ Črnomelj, ker bo najbolje vedel, kaj je koristno za šolo in
kaj bo imelo največji učinek. Da ne bo prepozno. Septembra o tem razpravljati nima smisla.
2.
Po treh in pol letih v tem svetu nimam občutka, da smo naredili karkoli, da bi
zmanjšali stisko mladih družin in njihovih potreb po dostopnih stanovanjih. Kot sem že
povedala, stanovanja v novem bloku imajo nadstandardno ceno, ki si je večina težko privošči.
Zanima me, ali naša občina razmišlja o razpisu za neprofitna stanovanja za mlade, ali se je
naša občina odzvala na program "Back to the village?" Če se je, kdaj, s kakšnim načrtom? Če
ne, zakaj ne, če je to enkratna priložnost?
3.
Tudi glede starostnikov sem že govorila. Glede strategije aktivnega staranja sem
dobila odgovor, da je vključeno v Strategiji razvoja občine Črnomelj. Zanima me ali se na tem
področju kaj premika? Vem, da imamo brezplačne prevoze, če kdo potrebuje. Župan je že
večkrat povedal, da naj bi bila v vojašnici oskrbovana stanovanja. Sicer nisem mnenja, da to
paše v kompleks industrijske cone, saj starejši ponavadi potrebujejo mir. Občina bi bila
mogoče pobudnik Adrii mobil ali kakemu drugemu partnerju, kasneje mogoče tudi sovlagatelj
v projekt izgradnje vasi – skupnosti za starejše po vzoru že uveljavljenih takih manjših
skupnosti, kar je tudi prijetnejše za starejše, sploh v takih razmerah kot je covid. Potrebno je
najti mehke oblike bivanja starejših preden nastane stanje, ko je prehod v DSO zadnja izbira.
V proračunu nameniti več sredstev za aktivnosti zmanjševanja tegob osamljenosti in
zapuščenih starejših.
Nataša Hudelja:
1.
V Sloveniji deluje Društvo VTIS. Gre za društvo v tujini izobraženih Slovencev. Na eni
izmed preteklih sej OS sem zato podala pobudo, da se na nivoju občine ustanovi društvo, ki
bi združevalo v tujini izobražene in delujoče Belokranjce s ciljem, da so bolj povezani z Belo
krajino, da se za njih organizira kakšno srečanje, simpozij, ipd. S strani direktorice OU je bilo
odgovorjeno, da so v načrtu predvidena srečanja župana in občinske uprave z našimi
izobraženci, ki delajo izven Bele krajine in možnosti vpeljave njihovih idej, znanj in izkušenj v
naše bodoče projekte. Zanima me ali je bilo kaj narejeno na tem?
Zalka Bosanac:
1.
Že na prejšnji seji OS sem razpravljala o prostorski stiski, s katero se srečujejo v vrtcu
Vinica. Kar nekaj staršev mora svoje otroke voziti v druge vrtce Bele krajine, ker prostega
mesta v viniškem vrtcu ni. Ali se išče kakšna rešitev?
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Matej Banovec:
1.
Dogaja se, da starši niti ne oddajo vloge za sprejem otroka v vrtec, ker jim je že na
začetku povedano, da otrok ne bo sprejet v vrtec, ker ni prostih mest. Vlogo zato oddajo v
drugem vrtcu, kjer so prosta mesta. Prav bi bilo, da se vse vloge, prošnje registrirajo, čeprav
mogoče tisti trenutek ni prostega mesta v vrtcu. Tako bi imeli realno sliko o potrebah vpisa
otrok v posamezni vrtec.
Matjaž Barič:
1.
V.d. ravnatelja Srednje šole Črnomelj naj se opozori, da redno vpisuje podatke o
številu dijakov, ki so pozitivni na koronavirus. Iz trenutno javno dostopnih podatkov je namreč
razbrati, da je SŠ Črnomelj edina srednja šola v Sloveniji brez dijakov, ki so pozitivni na
koronavirus.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.20.

Zapisali:
Bernarda Fabjan in Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan
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