Številka: 900-30/2022
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 29. redni seji, dne 7. 7. 2022 sprejel
ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 19. 5. 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 18 članov sveta. Odsotni so
bili: Matjaž Barič, Zalka Bosanac, Nataša Hudelja, Maja Kocjan, Tadeja Lamut (vsi opr.).
Seji so prisostvovali tudi uslužbenci občinske uprave občine Črnomelj.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Župan: Predlagam razširitev dnevnega reda s točko »Kadrovska zadeva - Imenovanje dveh
članov, predstavnikov Občine Črnomelj v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj
d.o.o.«, ki se jo na dnevni red uvrsti kot točko 21. Člani sveta ste gradivo prejeli po e-pošti in
na tablične računalnike.
Vesna Fabjan: Predlagam, da se iz dnevnega reda današnje seje umakne točka 13: »Letno
poročilo Osnovne šole Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2021«, ker je Matjaž Barič,
ravnatelj OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in pripravljavec poročila odsoten z današnje seje
OS.
Andrej Fabjan: Člane OS naj se seznani z glasovanjem na včerajšnji seji Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zadevi imenovanja dveh članov, predstavnikov
Občine Črnomelj v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj. d.o.o. Ali obstaja kakšen pravilnik o
načinu, postopku glasovanja na KMVI?
Slavica Novak Janžekovič, OU: Pravilnika o načinu glasovanja KMVI nima. Glasovanje na
včerajšnji seji KMVI je potekalo po vrstnem redu, kakor so prispeli predlogi kandidatov.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
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Na dnevni red seje se dodatno uvrsti točko »Kadrovska zadeva - Imenovanje dveh članov,
predstavnikov Občine Črnomelj v nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj
d.o.o.«
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Iz dnevnega reda seje se umakne točko »Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar Nataše
Črnomelj za leto 2021«.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2.
Sprejem dnevnega reda
3.
Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4.
Razprava in sklepanje o zapisniku 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5.
Razprava in sklepanje o zapisniku 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6.
Razprava in sklepanje o zapisniku 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
7.
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021
8.
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021
9.
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021
10. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021
11. Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021
12. Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021
13. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinske inšpekcije in redarstva občin
Bele krajine za leto 2021
14. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2021
15. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021
16. Informacija o poslovnem poročilu z zaključnim računom javnega podjetja Komunala,
d.o.o. Črnomelj za leto 2021
17. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
18. Predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
19. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
20. Kadrovska zadeva
21. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
22. Premoženjsko pravne zadeve
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
24. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Župan: Sklepi 27. redne seje OS, ki je bila 7. 4. 2022, sklep 8. dopisne seje OS, ki je potekala
od 25. 4 do 3. 5. 2022 in sklep 9. dopisne seje OS, ki je potekala od 10. 5. do 11. 5. 2022 so
realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj. Akti: Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu, Zaključni račun
proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične
kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj, Sklep o
določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2022 in Sklepi o ukinitvi statusa
javnega dobra so objavljeni v Uradnem listu RS. Tabela, iz katere so razvidni projekti,
investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh je priložena gradivu.
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K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 7. 4. 2022 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 8. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 6:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 9. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Anton Brula: Kdo je izbran za ravnatelja OŠ Loka?
Župan: Za ravnatelja OŠ Loka je izbran Boštjan Papež.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 7:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Miljana Balaban, Razvojno informacijski center Novo mesto d.o.o, ki je
uvodoma predstavila poročilo o izvajanju garancijske sheme za leto 2021: Garancijska
shema deluje že 25 let. Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim
ugodnejši obrestni meri ter garancije za dana posojila. Po drugi strani želimo zagotoviti
obrestno mero za dane depozite, ki bo zagotavljala ohranjanje vrednosti sredstev sheme.
Podjetnikom smo ponudili variabilno obrestno mero vezano na 6 mesečni Euribor. Tržne
obrestne mere za podjetniška posojila se gibljejo od 3 % do 5 % in več. Z bankami smo
dogovorili zelo ugodne obrestne mere s pribitkom na 6 mesečni Euribor od 1,50 % do 1,55 %.
Obrestne mere na depozitni strani so se znižale, vendar so še pozitivne. Za območje občine
Črnomelj je bilo v letu 2021 razpisanih za 175.638,00 EUR posojil GSD, realiziranih posojil je
bilo v višini 49.500,00 EUR. Realizacija garancij je znašala 39.600,00 EUR. Strošek delovanja
GSD za občino Črnomelj je znašal 3.042,17 EUR. Za območje občine Črnomelj je bil v letu
2021 odobren in realiziran 1 kredit GSD, odobrena in realizirana je bila 1 garancija. Razvojni
center Novo mesto vsa leta nudi tudi strokovno svetovanje podjetnikom glede pridobivanja
finančnih sredstev iz navedenega instrumenta, kot iz drugih finančnih shem. Dobro
sodelujemo z RIC Bela krajina.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
K točki 8:
LETNO POROČILO DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO, P.O. ZA LETO 2021
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Točki je prisostvovala Miroslava Abazović, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.
Mojca Čemas Stjepanovič: Pohvala za dobro pripravljeno poročilo. V uvodnem delu poročila
direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto navaja, da so tako kot v letu 2020 omogočali tudi
dostavo zdravil na dom. Zanima me, koliko je bilo teh dostav na območju občine Črnomelj
oz. Bele krajine?
Miroslava Abazović: Podatka o številu dostav zdravil na dom nimamo, saj tega nismo
beležili. To storitev je za nas izvajal zunanji izvajalec.
Mojca Čemas Stjepanovič: Za paciente, ki nimajo možnosti prevoza ali pa ne morejo priti
sami do lekarne je možnost dostave zdravil na dom zelo pomembna, o kateri pa smo
premalo obveščeni. Predlagam zato, da javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto promovira
storitev dostave zdravil na dom (preko lokalnega časopisa, spletnih objav, ipd.). Do naslednje
seje naj zavod pripravi tudi podatke o številu dostav zdravil v letu 2021. Zakaj Dolenjske
lekarne še nimate sprejetega novega odloka o ustanovitvi zavoda?
Miroslava Abazovič: V javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto smo veliko naredili pri
pripravi novega odloka zavoda, vendar ste občine oz. občinski sveti tisti, ki ga morate
sprejeti. Ni tehtnih razlogov zakaj odlok še ni sprejet.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 9:
LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je svojo odsotnost opravičil. Na
morebitna vprašanja bo odgovore podal pisno.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 10:
LETNO POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj je svojo odsotnost opravičila. Na
morebitna vprašanja bo odgovore podala pisno.
Renata Butala: Pohvala Knjižnici Črnomelj za dobro sodelovanje s Kulturnim društvom Stari
trg ob Kolpi.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v skupni višini
3.972,00 EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.
K točki 11:
LETNO POROČILO ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Točki je po pooblastilu direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj prisostvovala
Nastasja Schweiger, ki je podala uvodno obrazložitev.
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Vesna Fabjan: Odbor za družbene dejavnosti ni imel pripomb na poročila javnih zavodov, vsa
poročila so člani odbora pohvalili.
Mojca Čemas Stjepanovič: Delo v Svetu Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
katerega članica sem, moram pohvaliti.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
K točki 12:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2021
Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj Osnovne šole Komandanta Staneta
Dragatuš, ki je podal uvodno obrazložitev poročila in informacijo o investicijah.
Bernarda Kump: V času dograditve šole Dragatuš naj bi pouk potekal tudi v prostorih
kulturnega doma Dragatuš, kje točno?
Stanislav Dražumerič: Pouk za dva oddelka naj bi potekal v prostorih bivše trgovine, ki jih bo
potrebno primerno urediti.
Leopold Perko: Pohvala za sodelovanje šole z lokalnim okoljem. Ali bo z dograditvijo šole
omogočen tudi dodaten oddelek v vrtcu Dragatuš?
Stanislav Dražumerič: Z dograditvijo šole pridobimo dva prostora vrtca.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 13:
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN
REDARSTVA OBČIN BELE KRAJINE ZA LETO 2021
Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele
krajine.
Samo Kavčič kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazloži:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in
redarstva občin Bele krajine za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb. Odbor
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Poročilo o delu skupne občinske uprave –
Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021obravnava in ga kot
informacijo sprejme v predlagani vsebini. Zaradi opaženega pomanjkanja prostih parkirnih
mest v mestu Črnomelj odbor strokovnim službam občinske uprave predlaga, da do
naslednjega leta pristopijo k spremembi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj oz.
drugega predpisa, v kolikor je to potrebno, in sicer v delu, ki določa zakup dovolilnic v mestu
Črnomelj. S spremembo odloka naj se omeji upravičence, do zakupa dovolilnic.

5

Marko Mravinec: Pred časom smo bili priča dogodku, ki se je zgodil v križišču pri hotelu
Lahinja. Ljudje se sprašujejo kaj se gredo redarji, da voznika ustavijo sredi križišča. Vpliva na
delo redarjev občinski svet nima, me pa zanima županovo mnenje glede takšnega načina
dela redarjev.
Župan: Redarska služba je skupni občinski organ občin Bele krajine, ki je strokovno
samostojen. Če je kar koli narobe, tega ne ugotovi župan, ampak mora to ugotoviti sodišče.
Vse ostalo je mnenje. Gre za posamičen primer, o dejstvih sem se pozanimal in jih poznam.
Marjan Kastelic: Dogodek je bil medijsko izpostavljen, naredil sem analizo primera. S strani
redarjev ni bilo narejenega nič nezakonitega. Izdana je bila globa, ki je bila plačana. S tem je
bil postopek zaključen.
Štefan Misja: Ta dogodek kaže na primer, ki ni edini, jih je več. Nezadovoljstvo občanov nad
delom redarjev je veliko. Kot je razvidno iz podatkov je MIR izdal v letu 2021 1126 plačilnih
nalogov, izrekel 1301 ustnih in pisnih opozoril in izdal 97 ustnih odredb. V primerjavi z letom
2020 je MIR na tem področju izvedel več ukrepov kot v preteklem letu. Opozoril oz. ustnih
odredb je zelo malo, so le globe. Sprašujem ali si v Črnomlju res zaslužimo, da smo za vsako
malenkost, prekršek kaznovani? Problem je odnos redarja. Potrebno je delati z občutkom.
Marjan Kastelic: Če je kršitelj prisoten na mestu prekrška in je dovoljeni čas parkiranja
prekoračil za 5 – 10 minut, se ga le opozori, ne kaznuje. Takšno navodilo imajo redarji.
Mojca Čemas Stjepanovič: Po razgovorih z občani ni problem plačati kazen, problem je
odnos redarja. Odbor za gospodarstvo in komunalo infrastrukturo predlaga, da se s
spremembo Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj omeji upravičence do zakupa
dovolilnic. Ali je teh dovolilnic toliko?
Matej Banovec: Na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, katerega član
sem, je bilo s strani občinske uprave pojasnjeno, da je takšnih dovolilnic več kot je parkirnih
mest v mestu Črnomelj. Predlagano je, da se omeji število dovolilnic tistim voznikom, ki se
dnevno vozijo na delo drugam in svoje vozilo po več ur dnevno puščajo na parkiriščih v
mestu Črnomelj. S tem se jih vzpodbudi, da svoja vozila parkirajo izven mestnega jedra, npr.
na Majerju.
Župan: Od kar je omogočeno parkiranje v Ajdovem zrnu je opaziti znatno manj parkiranih
vozil na parkirišču pred gradom, v mestnem jedru.
Bernarda Kump: Res je, da je v dopoldanskem času v mestnem jedru Črnomlja na voljo več
parkirnih mest od kar je možno parkiranje v Ajdovem zrnu. Po tretji uri popoldne je parkirišče
pri gradu zopet polno (popoldanske obveznosti otrok v glasbeni šoli, ipd.). Če hočemo oživeti
mestno jedro, bi bilo mogoče primerno, da parkiranje pri Ajdovem zrnu ostane brezplačno in
brez časovne omejitve.
Marjan Kastelic: Trgovci v Ajdovem zrnu želijo, da se čim prej vzpostavi parkirni red na tem
območju. Problem so vozila, ki so tam parkirana tudi po 24 ur dnevno.
Mira Radojčič : V zaključku poročila je zapisano, da je bilo odprtih terjatev zaradi neplačanih
obveznosti na dan 31.12.2021 v višini 28.936 EUR in da je pri terjatvah potrebno upoštevati,
da so odprte daljše časovno obdobje glede na zakonodajo za izterjavo (10 let).
Marjan Kastelic: Neplačane globe gredo v izterjavo. Terjatve izvaja finančna uprava.
Zakonodaja je takšna, da po 10 letih terjatev zastara.
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Vesna Fabjan: Pod okriljem Komunale Črnomelj je 23. aprila v mestnem jedru Črnomlja
potekala demonstracija sortirne analize ločevanja odpadkov. Kdaj bo inšpekcijska služba
pričela z nadzorom ločevanja odpadkov v občini Črnomelj?
Marjan Kastelic: Z nadzorom nad ločevanjem odpadkov se bo pričelo v sodelovanju s
Komunalo Črnomelj, katera bo kršitelje najprej opozarjala.
Samo Kavčič: V kratkem bodo občani obveščeni o pričetku nadzora pri ločevanju odpadkov.
Obvestila bodo tudi na samih zabojnikih za smeti. Prvenstveno se bodo preverjali odpadki v
zabojnikih z zelenim pokrovom.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o delu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele
krajine« za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Zaradi opaženega pomanjkanja prostih parkirnih mest v mestu Črnomelj strokovne
službe OU pristopijo k spremembi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj oz.
drugega predpisa, ki določa zakup dovolilnic v mestu Črnomelj. S spremembo odloka se
omeji upravičence do zakupa dovolilnic.
K točki 14:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO
2021
Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele
krajine.
Mira Radojčič: V gradivu, pod točko 3.1.3. so v tabeli navedene kršitve drugih predpisov o
javnem redu, teh je bilo skupno 1689. 144 je bilo kršitev drugih predpisov, za katere kršitve
gre?
Marjan Kastelic: Podatke o kršitvah je podala policija, zato bomo za obrazložitev zaprosili
pristojne na policiji.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sprejme se popravljeno Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za
leto 2021.
K točki 15:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31. 12. 2021
Mira Radojčič: Premoženje občine znaša 52,591 mio EUR, od tega nepremičnine in oprema
42,399 mio EUR, ostalo so denarna sredstva in terjatve. Kje je evidentirana infrastruktura
občine (vodovodi, kanalizacija, ipd.)? Ugotavljamo porast stanja denarnih sredstev na računu
ob koncu leta. Že za leto 2020 se je povečalo stanje za 3 x glede na leto 2019 in za leto 2021
se je stanje za več kot podvojilo iz 2,086 mio EUR na 4,816 mio EUR. Kaj je razlog ?
Marina Klevišar, OU: Pripravo skupne premoženjske bilance občine opredeljuje Pravilnik o
pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Sestavljena je kot zbirna bilanca
iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov
občinskega proračuna. Infrastruktura (vodovodi, kanalizacija) je izkazana v sredstvih v
upravljanju JP Komunala Črnomelj, d.o.o. in ni zajeta v premoženjski bilanci občine. V drugi
polovici leta 2021 je občina najela kredit, ki pa ni bil porabljen. Sredstva so ostala na računu,
zato je bilo konec leta 2021 takšno stanje sredstev na računu.
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Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 16:
INFORMACIJA O POSLOVNEM POROČILU Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA, D.O.O. ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Samo Kavčič: Pri glasovanju se bom izločil.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je poleg JP Komunala Črnomelj d.o.o. na območju občine
Črnomelj in Semič še kateri drugi izvajalec pogrebne dejavnosti?
Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.: Med pogrebno pokopališko dejavnost
sodi: 24-urna dežurna pogrebna služba, upravljanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
slovesnosti. Slednjo poleg javnega podjetja na območju občine Črnomelj in Semič izvajata še
Kukar d.o.o. in Monumentum, d.o.o. Storitev 24 urne dežurne pogrebne službe izvajamo šele
dve leti, pred tem se ta storitev še ni izvajala. V letu 2021 smo prevzeli v upravljanje
pokopališča v občini Semič, v občini Črnomelj še ne, kar predvidevamo v 2022.
Andrej Fabjan: Koliko vodovodnega omrežja je bilo v zadnjem letu zgrajeno v naši občini in
so gradnjo sofinancirali krajani in KS?
Samo Kavčič: V poročilu, na strani 22 so razvidni podatki o investicijah v vodooskrbo, našteti
so vodovodi, ki smo jih prevzeli v upravljanje, idr.
Andrej Fabjan: V imenu sedmih fizičnih oseb, med katerimi sem tudi sam, sprašujem kdaj
bomo od JP Komunala Črnomelj, d.o.o. prejeli predračun za izgradnjo vodovoda za traso v
Stražnjem Vrhu? Že več kot tri leta je minilo, ko smo govorili o investiciji, predračuna pa do
danes še nismo prejeli.
Samo Kavčič: Zadevo glede omenjene investicije oz. predračuna bom preveril pri strokovnih
službah javnega podjetja.
Bernarda Kump: Vsa pohvala za lepo urejen trg v mestnem jedru Črnomlja, vendar s celotno
urejenostjo mestnega jedra še ne moremo biti zadovoljni. Predvsem so zabojniki za smeti
tisti, ki še vedno kazijo izgled okolice banke, Stoničevega gradu, idr. Zabojniki so polomljeni,
okolica njih neurejena, nečista, ipd., potrebno bi jih bilo premestiti na druge lokacije oz. jih
zamenjati s primernejšimi, novimi. V štirih letih vidnega premika na tem področju ni bilo.
Župan: Iščejo se rešitve. Tudi glede vkopanih zabojnikov v mestnem jedru, ki bi nadomestili
klasične, smo se že pogovarjali, vendar naletimo na problem arheoloških izkopavanj.
Bernarda Kump: Da bi stvari vsaj malo premaknili na boljše predlagam, da se poškodovane
zabojnike v mestnem jedru nadomesti z lepšimi oz. novimi, odpadke se odvaža bolj pogosto,
redno se vzdržuje okolica zabojnikov, ipd.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 17:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. ČRNOMELJ
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Samo Kavčič: Pri glasovanju se bom izločil. Glavni vzrok današnjih sprememb in dopolnitev
Odloka o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj d.o.o. je skorajšnje odprtje in delovanje Centra
ponovne uporabe Vranoviči. Za poslovanje navedenega centra mora javno podjetje
registrirati določene dejavnosti, ki so razvidne v predlaganem besedilu sprememb odloka.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O MERILIH ZA
DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ,
NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST
Uvodno obrazložitev je podala Tanja Peteh, OU.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
se sprejme v predloženi vsebini.
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K točki 19:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ
Matej Banovec: Izražam pomislek zaradi izredno majhnega odstotka volivcev Tanče gore,
Kvasice in Dragovanje vasi, ki so podprli pobudo za ustanovitev KS Tanča gora. Dokler ni
neke demokratične večine, pobude za ustanovitev KS ne podpiram.
Marko Mravinec: Glede na razgovore z nekaterimi krajani omenjenih vasi, pobude za
ustanovitev KS Tanča gora oz. sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj ne bom
podprl.
Župan Andrej Kavšek in Slavica Novak Janžekovič, OU pojasnita postopke, ki so bili izvedeni
do obravnave pobude na današnji seji OS (Občinski svet Občine Črnomelj je vloženo pobudo
obravnaval na 15. redni seji, 1. 10. 2020 in sprejel sklep, da se na zborih občanov naselij
Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas ugotovi volja prebivalcev glede pobude za
ustanovitev nove krajevne skupnosti. Skladno s tem sklepom je župan sklical zbore občanov
za navedena naselja in sicer prvič 13. in 14. septembra 2021 in drugič še 20. in 21. aprila
2022, ko so občani skupaj z vabilom na zbor prejeli tudi dodatno obrazložitev občinske
uprave glede ustanovitve in pristojnosti krajevnih skupnosti, vloženo pobudo in letni plan dela
v sklopu rednih proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora in
načrt programa dela izven rednih sredstev financiranja, kar so na osnovi sklepov iz
predhodnih zborov pripravili vlagatelji pobude. Na zborih občanov za naselje Tanča Gora 20.
4. 2022 in za naselji Kvasica in Dragovanja vas 21. 4. 2022 so občani s predpisano večino
sprejeli odločitev, da so za to, da se naselja Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica izločijo iz
sedanje Krajevne skupnosti Dragatuš in se ustanovi nova Krajevna skupnost Tanča Gora).
Mira Radojčič kot predsednica Statutarno pravne komisije obrazloži: Komisija je na svoji seji
11. 5. 2022 obravnavala predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj,
na gradivo ni imela pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da predlog za izdajo Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Črnomelj obravnava in sprejme v predloženi vsebini. V kolikor
nanje občinski svet ne bo imel bistvenih pripomb, predlaga, da spremembe in dopolnitve
Statuta na isti seji obravnava kot predlog in jih sprejme v predlagani vsebini.
Samo Kavčič: Kot je bilo obrazloženo, nova KS za občino ne bo predstavljala dodatnih
finančnih sredstev. Če je volja krajanov po ustanovitvi nove KS, zakaj bi jo omejevali?
Ugotovljeno je, da se v manjših skupinah da narediti več, kot iskati konsenz v večjih. Pobudo
za ustanovitev KS Tanča gora, ki so jo podali volivci Tanče gore, Kvasice in Dragovanje vasi
in jo je s podpisi podprlo 49 volivcev iz tega območja, kar je več kot 10 % volivcev tega
območja, zato podpiram.
Matej Banovec: Glede na izkušnjo, ko se je Blatnik iz KS Dobliče priključil h KS Kanižarica in o
tem ni odločala večina krajanov, lahko povem, da gre za negativno stvar, ki se sedaj izraža
med prebivalci, sosedi, krajevnimi skupnostmi.
Leopold Perko: S pomislekom Mateja Banovca se strinjam, izredno malo volivcev Tanče
gore, Kvasice in Dragovanja vas je podprlo pobudo za ustanovitev nove KS. Mogoče bi bilo
primernejše, da se ob bližajočih volitvah med krajani Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi
izvede referendum o pobudi za ustanovitev KS Tanča gora. Osebno mi drobljenje na več KS
ni všeč. Čas je tisti, ki bo pokazal ali bo zadeva boljša za eno ali drugo stran. Spremembe in
dopolnitve Statuta občine Črnomelj bom podprl.
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Janez Perušič: Zbori občanov navedenih naselij so bili sklicani dvakrat, in sicer septembra
2021 in aprila 2022. Kogar je zadeva zanima, je prišel. Tudi manjša KS lahko z malo sredstvi
veliko naredi za svojo KS in krajane. Nova KS Tanča gora se bo lažje pogovarjala z občino kot
sedaj. Dva mandata so bili krajani omenjenih vasi zapostavljeni s strani KS Dragatuš.
Bernarda Kump: 90 % volivcev iz območja Dragovanje vasi, Kvasice in Tanče gore se je
vzdržalo glede pobude za ustanovitev KS Tanča gora. Tudi sama se bom pri glasovanju
vzdržala.
Samo Kavčič in Leopold Perko sta želela pojasnilo o nadaljnjih postopkih, če morebiti
današnja pobuda oz. spremembe in dopolnitve Statuta občine Črnomelj ne bodo sprejete.
Slavica Novak Janžekovič, OU: Do konca mandata OS sta predvideni še dve seji. Nova KS se
ustanovi in začne delovati po lokalnih volitvah. Če bodo spremembe in dopolnitve statuta
sprejete na današnji seji, bo OS na naslednji seji obravnaval spremembo Odloka o KS v občini
Črnomelj in tudi spremembo Odloka o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj, na podlagi
katerega bo območje nove KS Tanča Gora zajeto v II. volilno enoto. V primeru, da
spremembe statuta ne bodo sprejete, se postopek pobudnikov za ustanovitev nove KS
ponovi, če se za to odločijo.
S 13 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj se ne sprejmejo.
K točki 20:
KADROVSKA ZADEVA - IMENOVANJE DVEH ČLANOV, PREDSTAVNIKOV OBČINE
ČRNOMELJ, V NADZORNI SVET JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.
Mojca Čemas Stjepanovič: Člani OS smo v zadevi imenovanja dveh članov predstavnikov
ustanoviteljice Občine Črnomelj v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, prejeli e-dopis
Nataše Hudelje, ki je danes s seje odsotna. V dopisu predlaga, da se za vsakega kandidata
glasuje posebej in ne za oba hkrati.
Zoran Špec: Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pojasnjujem, da že ves čas vse seje KMVI potekajo enako. Tudi včerajšnja seja je delovala
enako kot tri in pol predhodna leta. Kandidati za Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o.
so bili na včerajšnji seji sprejeti soglasno.
Jaka Birkelbach: Iz gradiva, ki smo ga prejeli ni razvidno, kdo so bili evidentirani (ostali)
kandidati. V prejšnjem mandatu OS je bilo v obrazložitvah gradiva vedno podana informacija
o predlaganih oz. evidentiranih kandidatih. Poleg imena in priimka je bil v oklepaju naveden
tudi predlagatelj. Menim, da bi takšna ''praksa'' morala ostali naprej. V tem primeru bi tudi
vedeli, koga je predlagala NSi.
Slavica Novak Janžekovič, OU: V tem mandatu informacije o vseh predlaganih kandidatih v
gradivo ne podajamo zaradi varstva osebnih podatkov. Imena vseh predlaganih kandidatov
lahko člani OS dobite pri OU oz. članih KMVI.
Sledila je razprava na temo kadrovanja v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj.
Z 12 glasovi za in 2 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
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1. Ugotovi se, da je dosedanjim članom – predstavnikom Občine Črnomelj v Nadzornem
svetu Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., Zvonku Ivanušiču, 8340 Črnomelj in
Alešu Kuretiču, 8343 Dragatuš, prenehalo mandatno obdobje, za katerega so bili doslej
imenovani za člana Nadzornega sveta v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o..
2. Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. se za novo
mandatno dobo štirih let, kot predstavnika ustanoviteljice Občine Črnomelj, z dnem
sprejema tega sklepa imenujeta:
 Zvonko Ivanušič, 8340 Črnomelj in
 Uroš Vranešič, 8340 Črnomelj.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.
K točki 21:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
Anton Brula: V Stražnjem Vrhu je nepremičnina (stanovanjska hiša), katero več let nihče ne
vzdržuje, zato propada. Sprašujem kako in kdo ravna z nepremičninami, katerih lastniki so v
domovih za starejše in občina zanje doplačuje oskrbne stroške?
Slavica Novak Janžekovič, OU: Občina v primeru doplačevanja oskrbnih stroškov zavaruje
svojo terjatev s tem, da v zemljiški knjigi zaznamuje prepoved odtujitve nepremičnine, ki jo
oseba, za katero se doplačuje oskrbne stroške, ima. Običajno te osebe imajo svojce in oni so
tisti, ki bi morali skrbeti za nepremičnine. Občina nima pravice, da bi v te nepremičnine
posegala. V navedenem primeru dediči so, sklep o dedovanju še ni pravnomočen.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 22:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2694/183 k.o. 1562 - Učakovci v izmeri cca 70 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1316/3 k.o.
1562 – Učakovci. 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.
2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 - Loka (ID: 7244130) se izbriše zaznamba
vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. 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 zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve:
12161102 pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 - Loka se slednja s sklenitvijo
neposredne pogodbe odproda lastniku nepremičnin parc. št. 631/8 in parc. št. 631/9,
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obe k.o. 1541 - Loka v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3581 k.o. 1540 - Dobliče v izmeri cca 80 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 1291/9 in parc.
št. 1291/10, obe k.o. 1540 - Dobliče. 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. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičninah parc. št. 5354/7 k.o. 1536 - Talčji Vrh (ID: 7165533) in parc. št.
5384/8 k.o. 1536 – Talčji Vrh (ID: 7165518) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega
dobra – ID omejitve: 12161102. 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 zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve:
12161102 pri nepremičninah parc. št. 5354/7 in parc. št. 5384/8, obe k.o. 1536 - Talčji
Vrh se slednji odprodata s sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu z veljavnimi
določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
5. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3569/2 k.o. 1540 - Dobliče v izmeri cca 500 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 30/3, parc. št.
32/2 in parc. št. 31/2, vse k.o. 1540 - Dobliče. 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.
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc št. 4801/2 k.o. 1539 - Mavrlen 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.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4801/2 k.o. 1539 - Mavrlen, se
to nepremičnino odproda.
7. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delih nepremičnin parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540 - Dobliče, se izvede
geodetska odmera zemljišč, površine cca 80 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo
nastalih parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni deli zemljišč odprodajo. Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastale parc. št. in o odtujitvi nepremičnin, bo
naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
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8. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 4549/10 k.o. 1534-Petrova vas se ukine status 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 nepremičnini parc. št.
4549/10 k.o. 1534 - Petrova vas se slednja odproda.
K točki 23:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Z aktivnostmi glede ureditve dializnega centra za Belo krajino naj se nadaljuje, saj je
dializni center v našem okolju nujno potreben.
Vesna Fabjan:
1.
Na seji OS, ki je bila 7. 4. 2022 sem bila zaradi službenih obveznosti opravičeno
odsotna. Še isti dan sem na štiri naslove občine poslala svetniška vprašanja, na katera
odgovora še nisem prejela. Gre za temo, ki ni nova in je vezana na dela lansko poletje na
Grajski cesti, Viniški cesti in Pri mostu. Zanima me ali bom dočakala kakšen odziv? Iz
odgovora OU članici OS sem razbrala, da so bile izvedene neke meritve, ni pa navedenih
nobenih ugotovitev, zato še vedno pričakujem odgovor na zastavljena vprašanja čim prej.
K točki 24:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Marko Mravinec:
1.
Vprašanje se navezuje na predhodnikovo, in sicer me zanima kaj sodi pod
vzdrževanje gozdnih cest (zanimajo me postavke vzdrževanj)?
2.
Že nekaj časa potekajo dogovori o možnosti košnje ob vaških poteh, kjer predvsem
starejši krajani tega ne morejo izvajati na svojih zemljiščih. V kateri fazi je to?
3.
V Novi Lipi je stara mlekarna, ki je v neuporabi. Vaščani prosijo, da se na lastnika Ljubljanske mlekarne posreduje pobuda, da stavbo vzdržuje ali pa odstrani.
Andrej Fabjan:
1.
Ena od odmevnih predvolilnih obljub, ki naj bi jo takoj po sestavi nove vlade uresničil
Robert Golob, je odstranitev ograje na južni meji. Vprašanje zastavljam županu: Ali vas in če
vas, zakaj vas moti ograja na mejni reki Kolpi? Želim osebno mnenje župana.
Jaka Birkelbach:
1.
Prejšnji teden je vetrolom prizadel tudi območje Vražjega kamna, kjer je veter porušil
kar nekaj dreves. Trim steza je neuporabna oz. nevarna za uporabo. Na lastnika zemljišča MORS naj se posreduje dopis za čimprejšnjo sanacijo.
2.
Ob obnovi poti do OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je bila na igrišču za telovadnico
OŠ Mirana Jarca odstranjena ograja. Ali bo nazaj postavljena stara ali nova, in kdaj?
Samo Kavčič:
1.
Dajem pobudo, da seje OS zopet potekajo v sejni sobi Občine Črnomelj.
2.
Delavci javnega podjetja Komunala Črnomelj so danes že pred 5. uro zjutraj izvajali
košnjo v mestu Črnomelj. Občan nas je prijavil policiji, ker pred 6. uro po veljavnem odloku ne
smeš motiti javni red in mir, kaznovani smo z globo. Predlagam spremembo občinskega
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odloka, po katerem bomo izvajalci javnih služb lahko izvajali takšna dela že pred navedeno
uro oz. bomo za izvajanje takšnih del izvzeti iz določb odloka.
Renata Butala:
1.
V občini Črnomelj je veliko ljudi, ki so v socialni stiski in potrebujejo stanovanja z nižjo
najemnino. Zanima me koliko stanovanj ima občina v lasti, pa niso oddana v najem ter zakaj
niso oddana v najem?
2.
Že sem opozarjala na zanemarjene objekte po vaseh (padajo strešniki, dimniki,
žlebovi…). Priča smo raznoraznim neurjem, ampak a moramo res na to čakati? A res ni
nobenega drugega sredstva, ki bi lastnikom teh objektov naložil obveznost, da jih uredijo vsaj
toliko, da gredo drugi ljudje mirno mimo? Je mogoče kaj v tem novem Zakonu o urejanju
prostora, ki se začne uporabljati 1. junija, ali pa občinska uprava pripravi odlok o urejenosti
naselij in krajine, ki bo podlaga za urejanje takih objektov.
3. Dajem pobudo, da se na območju občine na vseh prostorih, kjer se zadržuje več ljudi in
sploh na tistih z otroškimi igrali namesti pitnike. Prostori bi bili precej bolj obljudeni in manj
nasmeteni (manj plastike), če bi bila tam na voljo pitna voda za sprehajalce, otroke, hišne
ljubljenčke, pa tudi za starejše ljudi. Pitnike nekateri prvenstveno mislijo za turiste v centru
mesta, pozabljate pa na prebivalce drugod po občini.
Vesna Fabjan:
1.
Glede na vsakoletno »zmedeno« situacijo ob poročanju direktorjev/ravnateljev javnih
zavodov in na podlagi ponovne izkušnje danes dajem pobudo, da pristojne občinske službe
pripravijo predlog zavezujočih pravil/navodil/sprejmejo sklep glede načina oz. obveznosti
uradnih oseb, ki so ustanovitelju dolžne letno poročati o delu dotičnega javnega zavoda.
Predlog lahko najprej obravnava in dopolni Odbor za družbene dejavnosti in nato občinski
svet.
2.
Svetniško vprašanje dajem v imenu nekaj občanov in Društva za zaščito živali Bela
krajina. Že več let opozarjajo/mo na problem potepuških psov v Črnomlju in nekaj okoliških
vaseh. Delajo škodo, trgajo ograje, davijo kokoši, baje so celo zadavili psa in mačko,
vznemirjajo druge pse… Ljudje se nimajo na koga obrniti. Ko kličejo v zavetišče, se jim baje
reče, da morajo psa najprej sami ujeti. To je skoraj nemogoče, ker so psi nezaupljivi, kljub
poskusom nekaterih, to ni uspelo. Tudi društvo pravi, da nima pravega sogovornika ne v
zavetišču, ne na občini. Kako nameravamo to rešiti?
3.
Tretje vprašanje je v imenu prebivalcev ulice Danila Bučarja in je vezano na
obnovo/gradnjo cestne infrastrukture. Že januarja letos so se začela obnovitvena dela na
ulicah Danila Bučarja, Nova Loka, Heroja J. Mihelčiča, Grajski cesti… Menjava kanalizacijskih
in vodovodnih cevi je v teku, asfaltiranje pa naj bi bilo izvedeno avgusta. Sliši se, da dela ne
potekajo po časovnem in finančnem planu. Je to res? Kdaj bodo dela predvidoma res
zaključena, v kateri fazi so trenutno? Prebivalci ulice Danila Bučarja slišimo tudi o nameri
gradnje infrastrukture in celo stanovanjskih hiš na sedaj zelenih parcelah med našo ulico,
Kočevjem in Marentičevo ulico. Površina je v rokah več lastnikov, baje so bile pri tem že neke
spremembe. Zanima nas, kakšne so namere, do kakšnih sprememb je že prišlo, s kom se
lahko dogovarjamo? Tudi sami smo bili prisotni na javni razgrnitvi, podali smo svoje predloge
pred spremembo OPPN-ja, ki so bili upoštevani. Sedaj si ob domnevnih spremembah želimo,
da bi bili naši predlogi tudi uresničeni.
Janez Perušič:
1.
V času volilne kampanje Občina Črnomelj vsakokrat javno objavi pogoje za
plakatiranje na območju občine Črnomelj. V mestu Črnomelj nameščanje in vzdrževanje
plakatov izvaja JP Komunala Črnomelj, izven mesta Črnomelj oz. po vaseh pa je za
nameščanje plakatov potreben dogovor oz. soglasje KS. Predlagam, da tudi izven mesta
Črnomelj področje plakatiranja prevzame JP Komunala Črnomelj in se tako vzpostavi red na
tem področju.
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Bernarda Kump:
1.
Parkirni sistem v Črnomlju je zastarel. Strokovne službe OU naj zato proučijo druge
možne parkirne sisteme, kot je npr. sistem za prepoznavanje registrskih tablic.
Matej Banovec:
1.
V Ulici Mirana Jarca ali pred NLB banko v Črnomlju naj se označi dve parkirni mesti,
na katerih bo dovoljeno kratkotrajno parkiranje (10 do 15 minut) in sicer za potrebe
parkiranja avtomobilov staršev, ki svoje otroke vozijo v Glasbeno šolo Črnomelj.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Antonija Hiti

Andrej Kavšek,
župan
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