Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 4. redni seji, dne 25. 2. 2019 sprejel
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 29. 1. 2019,
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, s pričetkom ob 17. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.
Na seji je bilo prisotnih 23 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsoten je bil Henček Kosec.
Seji so prisostvovali tudi: Drago Črnič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj športnik, športnica in
športni kolektiv leta Občine Črnomelj; Boris Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine
Črnomelj; novinarji in občinska uprava.
Po uvodnem pozdravu je župan odprl razpravo k predlogu dnevnega reda seje.
Leopold Perko: Glede na prejšnji mandat OS je spremenjena ura sklica sej OS, zato ga zanima kdaj
bodo v bodoče sklicane seje OS.
Župan je pojasnil, da bodo seje OS sklicane ob 17. uri.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
3. 1. 2019.
3. Predlog kandidatov za priznanja občine Črnomelj za leto 2018.
4. Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2019.
5. Kadrovske zadeve.
6. Predlog Sklepa o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti občine
Črnomelj.
7. Premoženjsko pravne zadeve.
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
9. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 23 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE
3. 1. 2019
Župan je opomnil na napačen zapis števila glasov v sklepu pri točki 3: »Imenovanje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«. Pravilen zapis števila glasov je 22 za in 0 proti.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 3. 1. 2019, se s popravkom v točki 3,
sprejme v predloženi vsebini.
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K točki 3:
PREDLOG KANDIDATOV ZA PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
I. ŽUPANČIČEVA PRIZNANJA ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Jaka Birkelbach, predsednik Žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj
Občine Črnomelj. Žirija je prejela dva predloga za podelitev Župančičeve plakete in en predlog za
podelitev Župančičeve diplome.
Štefan Misja: Kdo še je bil predlagan za Župančičevo plaketo?
Jaka Birkelbach je obrazložil, da je bila za Župančičevo plaketo predlagana tudi pevska skupina Dobra
volja je najbolja iz Sinjega Vrha.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Župančičevo plaketo za leto 2018 prejme Janko Balkovec.
Župančičevo diplomo za leto 2018 prejme Gregor Zagorc.
II. ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN ŠPORTNI KOLEKTIV OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Drago Črnič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj športnik,
športnica in športni kolektiv leta Občine Črnomelj. Žirija je prejela šest predlogov, in sicer tri za
športnika, dva za športnico in enega za športni kolektiv. Žirija ima sprejet poslovnik in točkovnik
rezultatov, na podlagi katerih odloča in oblikuje predlog kandidatov za športna priznanja.
Štefan Misja: Kdo vse so bili predlagani za športna priznanja?
Drago Črnič je obrazložil, da so bili za športnika predlagani Miha Šimec, Jasmin Kurtič in Michel Horn,
za športnico Eva Puhek in Tina Mržljak, za športni kolektiv pa Karate klub Krka.
a) Športnica leta 2018
Matjaž Barič: Ne zdi se mu smiselno, da Karate klub Krka za športnico leta ni predlagal Ester Horn, ki
je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato medaljo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnica leta 2018 Občine Črnomelj prejme Tina Mržljak.
b) Športnik leta 2018
Janez Perušič: Ni proti predlogu, da priznanje športnik leta prejme Michel Horn, vendar si priznanje
bolj zasluži Jasmin Kurtić.
Drago Črnič je ponovno obrazložil, da žirija pri svojem delu uporablja točkovnik rezultatov, katerega
je obravnavala tudi Športna zveza Črnomelj in nanj ni imela pripomb. Glede na točkovanje je Michel
Horn prejel več točk kot Jasmin Kurtić. Točkuje se najboljši dosežen rezultat.
Anton Brula: Po podani informaciji družina Horn v naši občini živi šele dve leti in pol, kar ni
primerljivo z Jasminom Kurtićem, ki že celo življenje živi in ustvarja za Belo krajino.
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Drago Črnič je pojasnil, da imajo po poslovniku pravico kandidirati tisti, ki v naši občini živijo vsaj eno
leto.
Janez Perušič: Za naslednje leto se naj pripravi akt o podelitvi priznanja za perspektivnega športnika.
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športnik leta 2018 Občine Črnomelj prejme Michel Horn.
c) Športni kolektiv leta 2018
Janez Perušič: Glasoval bo proti predlogu o podelitvi priznanja športni kolektiv leta 2018 Karate klubu
Krka. Klub bi bil primeren za diplomo občine in ne za športni kolektiv, ker gre v tem primeru za
razvrednotenje športa in športnih dosežkov.
Jaka Birkelbach: Po informacijah, ki jih ima je Karate klub Krka registriran v Šentjerneju in ne v občini
Črnomelj.
Bernarda Fabjan, OU je pojasnila, da se je Karate klub Krka, Tribuče 70 že v letu 2018 prijavil na javni
razpis za sofinanciranje športa v občine Črnomelj. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati prijavitelj je, da ima
sedež v občini Črnomelj.
Vesna Fabjan: Kaj za Žirijo za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta Občine
Črnomelj pomeni športni kolektiv? Karate ni kolektivni šport. Potrebno je spremeniti Odlok o
športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj.
Drago Črnič je dejal, da karate res ni kolektivni šport, je pa kolektiv Karate klub Krka.
Dubravko Čengija: V obrazložitvi predloga priznanja Karate klubu Krka so navedeni le dosežki na
turnirjih. Če je temu tako, bi priznanje lahko prejeli tudi veterani Rokometnega kluba Črnomelj, ki so
na različnih turnirjih dosegli odlična mesta.
Drago Črnič je pojasnil, da v Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu Občine Črnomelj ni
definirano ali lahko priznanja za športni kolektiv dobijo le društva za kolektivni šport.
Matjaž Barič: V bodoče je potrebno ovrednotiti turnirje.
Zalka Bosanac: Žirija je prejela le en predlog za podelitev priznanja športni kolektiv. Poraja se
vprašanje zakaj teh predlog ni bilo več.
Drago Črnič je pojasnil, da se je tudi pred leti že zgodilo, da je žirija prejela le en predlog za podelitev
priznanja.
Franc Ivanušič: Predlaga, da se »športni kolektiv« nadomesti s »športna ekipa«.
Drago Črnič je pojasnil, da v nekaterih občinah o priznanjih s področja športa odloča športna zveza.
Odločitev o tem mora sprejeti občinski svet.
Janez Perušič: Ni merilo, da žirija občinskemu svetu predlaga v sprejem edini predlog za podelitev
priznanja, ki ga je prejela.
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Leopold Perko: Če današnji predlog za podelitev priznanja športni kolektiv ustreza določbam Odloka
o športniku, športnici in športnem kolektivu Občine Črnomelj, ga je potrebno sprejeti, za v bodoče pa
je na podlagi današnje razprave in predlogov potrebno odlok spremeniti.
S 15 glasovi za in 4 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje športni kolektiv leta 2018 Občine Črnomelj prejme Karate klub Krka.
III. Priznanja Občine Črnomelj za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podal Boris Rožič, predsednik Žirije za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj.
Žirija je prejela tri predloge, in sicer enega za plaketo in dva za diplomo Občine Črnomelj.
a) Plaketa Občine Črnomelj
Vesna Fabjan: Karitas je dobrodelna organizacija, dobrodelnost je njen osnovni namen, zato sprašuje
zakaj podelitev priznanja? Ali gre za presežek nečesa?
Boris Rožič je pojasnil, da se plaketa Občine Črnomelj podeljuje za dolgoletno izredno uspešno in
predano delovanje.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Plaketo Občine Črnomelj za leto 2018 prejme Župnijska Karitas Črnomelj.
b) Diploma Občine Črnomelj
Maja Kocjan je v imenu svetniške skupine SDS predlagala, da se o predlogih sklepov za podelitev
diplome Občine Črnomelj glasuje ločeno. Člani OS, iz vrst SDS, se bodo pri glasovanju za predlog
podelitve diplome Občine Črnomelj Janezu Weissu vzdržali. Cenimo delo Janeza Weissa, vendar se je
potrebno zavedati, da je to njegovo profesionalno delo, ki je plačano iz občinskega proračuna. V naši
občini je veliko takšnih zaposlenih, ki bi si prav tako za svoje delo zaslužili pohvalo.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje – diplomo Občine Črnomelj za leto 2018 prejme Lidija Malešič.
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Priznanje – diplomo Občine Črnomelj za leto 2018 prejme Janez Weiss.
IV. Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2018
a) Pohvala »Breza«
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološko pohvalo »Breza« za leto 2018 prejme Vinko Kukman.
b) Graja »Kopina«
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 se ne podeli.
K točki 4:
OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2019
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Mojca Čemas Stjepanovič: Okvirni program dela OS za leto 2019 naj se dopolni s točko »Spremembe
in dopolnitve Odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj«.
Vesna Fabjan: V času volilne kampanje se je veliko govorilo o nujnosti pospešitve črpanja sredstev na
evropskih in državnih razpisih, saj brez teh sredstev ne bo razvojnega preboja naše občine. Izdelati je
potrebno plan pridobivanja evropskih in državnih sredstev. Tako bo spremljana uspešnost
pridobivanja teh sredstev, vedelo se bo tudi kdo je odgovoren za realizacijo zastavljenih ciljev. Plan
pridobivanja evropskih in državnih sredstev se naj na dnevni red OS uvrsti v prvi polovici leta 2019.
Andrej Fabjan: V imenu Civilne iniciative za ureditev parkiranja v mestnem jedru in SLS predlaga, da
se okvirni program dela OS za leto 2019 dopolni s točko »Ureditev parkiranja v mestnem jedru
Črnomlja«, katero naj bi OS obravnaval v februarju 2019, vsekakor pa pred sprejemom proračuna
občine Črnomelj za leto 2019. Pobudo civilne iniciative je podal na drugi redni seji OS. Iz odgovora
strokovne službe OU je razvidno, da vsebina pobude civilne iniciative, ki je bila na občino poslana
priporočeno 9.1.2015, strokovnim službam OU ni poznana. Poraja se vprašanje ali je bila pobuda
civilne iniciative z več kot 400 podpisi sploh predana strokovnim službam oz. ali jo je sploh
obravnavalo ožje vodstvo občine. Pobudo civilne iniciative z dne 9.1.2015 zato osebno predaja
županu.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2019 se z dopolnitvami sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 5:
KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje Nadzornega odbora občine Črnomelj
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Nadzorni odbor Občine Črnomelj v naslednji sestavi:
1. Stanislava Majerle, 8342 Stari trg – predsednica,
2. Andrej Matkovič, 8340 Črnomelj – član,
3. Alojz Hudelja, 8340 Črnomelj – član,
4. mag. Andrej Beličič, 8340 Črnomelj – član,
5. Miroslav Rožman, 8341 Adlešiči – član.
2. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta
a) Odbor za družbene dejavnosti
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za družbene dejavnosti v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – predsednica,
Marjetka Žunič, 8340 Črnomelj – članica,
Jure Kuhar, 8340 Črnomelj – član,
Mojca Čemas Stjepanovič, 8340 Črnomelj – članica,
Anton Brula, 8340 Črnomelj – član.
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b) Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Maja Kocjan je želela pojasnilo o morebitnem nasprotju interesov pri imenovanju Sama Kavčiča v
navedeni odbor.
Slavica Novak Janžekovič, OU je pojasnila, da ni nikjer posebej predpisano, da predsednik odbora ne
bi mogel biti direktor JP Komunala. V vseh primerih, ko se bo na odboru odločalo o zadevah, ki se
tičejo javnega podjetja, se bo Samo Kavčič moral izločiti iz odločanja. K takemu ravnanju so tudi
sicer zavezani vsi člani OS, kadar se znajdejo v konfliktu oz. nasprotju interesov.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo v
naslednji sestavi:
1. Samo Kavčič, 8340 Črnomelj – predsednik,
2. Branko Butala, 8340 Črnomelj – član,
3. Nataša Hudelja, 8344 Vinica – članica,
4. Stanislav Malerič, 8343 Dragatuš – član,
5. Matej Banovec, 8340 Črnomelj – član.
c) Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v naslednji
sestavi:
1. Andrej Fabjan, 8340 Črnomelj – predsednik,
2. Tatjana Kmetič Škof, 8340 Črnomelj – članica,
3. Leopold Perko, 8343 Dragatuš – član,
4. Uroš Vranešič, 8340 Črnomelj – član,
5. Marko Mravinec, 8344 Vinica – član.
č) Odbor za turizem in varstvo okolja
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za turizem in varstvo okolja v naslednji sestavi:
1. Zalka Bosanac, 8344 Vinica – predsednica,
2. Anica Želježnjak, 8340 Črnomelj – članica,
3. Renata Butala, 8342 Stari trg – članica,
4. Bernarda Kump, 8340 Črnomelj – članica,
5. Boštjan Domitrovič, 8341 Adlešiči – član.
d) Statutarno-pravna komisija
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Mira Radojčič, 8344 Vinica – predsednica,
Tadeja Lamut, 8340 Črnomelj – članica,
Misja Štefan, 8340 Črnomelj – član,
Marica Prijanovič Tonkovič, 8340 Črnomelj – članica,
Marjanca Grenc, 8342 Stari trg – članica.
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e) Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske
skupnosti v naslednji sestavi:
1. Zoran Špec, 8340 Črnomelj – predsednik,
2. Henček Kosec, 8340 Črnomelj – član,
3. Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – članica,
4. Janez Perušič, 8340 Črnomelj – član,
5. Franc Hudak, 8340 Črnomelj – član,
6. Anton Hudorovac, 8340 Črnomelj – član,
7. Marjetka Papež, 8340 Črnomelj – članica.
3. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda RIC Bela krajina
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda RIC Bela krajina se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj
imenujejo:
 Zvonko Ivanušič, 8340 Črnomelj,
 Jaka Birkelbach, 8340 Črnomelj,
 Ana Marija Blažič, 8340 Črnomelj,
 Jože Mrzljak, 8340 Črnomelj.
4. Imenovanje treh članov – predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega člana –
predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič je predlagala, da se o predlogih sklepov glasuje ločeno.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj se kot predstavnice ustanoviteljice občine Črnomelj
imenujejo:
 Jasna Banovec, 8340 Črnomelj,
 Jelena Šikonja, 8340 Črnomelj,
 Andreja Verderber, 8340 Črnomelj.
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj se kot predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti
imenuje:
 Jurij Matkovič, 8343 Dragatuš.
K točki 6:
PREDLOG SKLEPA O OBLIKOVANJU ODŠKODNIN IN NAJEMNIN OZIROMA ZAKUPNIN ZA ZEMLJIŠČA V
LASTI OBČINE ČRNOMELJ
Leopold Perko: Kakšen je letni znesek odškodnin in najemnin oz. zakupnin za zemljišča, ki jih občina
oddaja v najem oz. zakup?
Slavica Novak Janžekovič, OU je pojasnila, da je na letni ravni teh sredstev za kmetijska zemljišča
okrog 1000 EUR. Najemnine so nizke, nižje od najemnin, ki jih zaračuna Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov. Višine odškodnin in najemnin določijo cenilci ustreznih strok in ostajajo za leto 2019 enako
kot so bile v letu 2018. V predlogu sklepa ni več navedenih določenih oprostitev oz. znižanj, ki so bile
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uvrščene v sklepu za leto 2018, ker zaradi spremenjene zakonodaje niso več možne. Zemljišča se
oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe. V primeru, da zemljišče na podlagi javne ponudbe ni bilo
oddano v zakup, se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 30 % glede na ceno, določeno v
prvi ponudbi.
S 23 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 sprejetja s strani 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 velja do sprejetja novega sklepa o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma
zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj oziroma do preklica.
K točki 7:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi, v povezavi z 48. členom Zakona o gasilstvu
(ZGas), k sklenitvi ustreznega pravnega posla, na podlagi katerega gasilsko društvo PGD Stari trg ob
Kolpi, Stari trg ob Kolpi 37, 8342 Stari trg ob Kolpi neodplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču
parc. št. 1635, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi, v deležu do 8/100–in.
2. Priznanje lastninske pravice na nepremičnem premoženju
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj prizna Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožič Vrh lastninsko pravico pri
parc. št. 4897/2 k.o. 1536 - Talčji Vrh.
2. Občina Črnomelj s Prostovoljnim gasilskim društvom Rožič Vrh sklene pogodbo o priznanju
lastninske pravice, na podlagi katere se bo PGD Rožič Vrh v zemljiški knjigi vknjižilo kot izključni
lastnik pri parc. št. 4897/2 k.o. 1536 - Talčji Vrh.
3. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 8:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Ponovno opozarja na nevarnost stolpa v TRIS Kanižarica, v kolikor se ne gre v obnovo le-tega.
K točki 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
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Bernarda Kump:
1.
Obiskovalci, ki prihajajo v Belokranjsko izročilo na vprašanje kako vidijo mesto Črnomelj
odgovorijo, da mesto ni čisto. Kakšen je protokol čiščenja starega mestnega jedra Črnomelj?
Kolikokrat na teden, mesec in leto se čisti in kako? Katere so javne površine in kaj je meja med javno
in zasebno lastnino? Tudi površine izpod velikega mostu v Črnomlju niso vzdrževane, le-te v
poletnem času niso pokošene, na njih se nabirajo smeti, ipd.
2.
Posreduje skrb mame osnovnošolskih otrok: Otroci iz Gornje Pake, ob 5.30, v temi hodijo ob
državni cesti, ki je brez pločnika in prehoda za pešce, na avtobusno postajališče. Ogrožena je varnost
otrok.
Anton Brula:
1.
Pobuda se nanaša na Industrijsko cono Otovec, ki je postala odlagališče gradbenih odpadkov
in neuporabnih stranskih produktov pri nizkih gradnjah. Odlagališče se razteza v dolžini 300 metrov,
na mestih je visoko tudi že 10 metrov. Zaradi dejanj, ki niso v skladu z OPPN, se je zgodila velika
škoda okolju in občanom. Okolje je nepovratno oskrunjeno. Veliko je bilo opozarjanja, vendar
zgodilo se ni nič. Predlaga, da se takoj ustavi dovoz omenjenih materialov, da se takoj vzpostavi
odvodnjavanje meteorne vode na občinski cesti (cesta je stalno poplavljena), da strokovna služba
izdela pisno poročilo o skladnosti stanja s sprejetim OPPN za industrijsko cono, kateri na tem mestu
predvideva 10 metrski zeleni pas ob cesti, sedaj pa je na rob asfalta postavljena skladovnica kamna.
Matej Banovec:
1.
Zaščita vodnega vira Dobličica (izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja za vasi
Dobliče, Grič, Jerneja vas, Blatnik in Jelševnik): Občina se je z uredbo o vodovarstvenem območju za
vodna telesa vodonosnikov zavezala k zaščiti le teh, leta 2016. Celotno območje vodnega vira
Dobličice je danes še vedno neurejeno kar se tiče odpadnih voda.
 V kateri fazi je projekt izgradnje čistilne naprave s kanalizacijskim sistemom za omenjene vasi?
 Ali so zagotovljena finančna sredstva za ta projekt in iz katerih virov?
 Okvirni časovni načrt začetka in končanje projekta?
Vir:http://www.lex-localis.info/files/677500c8-a622-4d66-bcbe-c248edc90423/636102211863230171_15.%20tocka.pdf

2.
Iz občine Črnomelj se več kot 50% delovno aktivnega prebivalstva vozi na delo izven matične
občine. Med temi je celo 1887 delovno aktivnih, ki opravljamo delo izven Bele krajine (Novo mesto,
Ljubljana, Kočevje, Brežice, Ivančna Gorica, itd). Del tega delovnega telesa predstavljajo tudi družine,
ki puščajo otroke v vrtčevskem varstvu v Črnomlju. Črnomaljske enote so odprte največ do 16:00 ure
in to predstavlja težavo družinam pri pravočasnem prevzemanju otrok iz enot še posebej tistim, ki se
peljejo dnevno iz Bele krajine in se v popoldanskih urah vračajo z dela. Dajem pobudo, da se vsaj eni
izmed enot uredi delovni čas do 17. ure in se s tem omogoči normalno prevzemanje otrok v
popoldanskem času tistim družinam, ki jih ta problematika teži. Ta problem ima občina Semič že
urejen. Glede na to da občina subvencionira do polne cene vrtčevskega programa tudi otrokom, ki
obiskujejo vrtce v drugi občini je smiselno, da občina nemudoma prične s postopki podaljšanja
delovnikov ene izmed enot črnomaljskega vrtca Otona Župančiča.
Vir: https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp

Nataša Hudelja:
1.
Letos se praznuje 100 let Viniške republike, zato predlaga, da se v proračunu občine predvidi
določena finančna sredstva za podporo organizaciji navedenega dogodka.
2.
Naj se čim prej pripravi načrt kako se bo pristopilo k odstranjevanju odpadkov, ki so ostali za
migranti.
3.
Že na začetku prejšnjega mandata OS je podala pobudo, da preden člani OS začnemo
razpravljati, in največkrat iščemo napake in slabe stvari, vsak pri sebi pomisli kaj je dobrega v naši
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občini in to tudi pove. Na takšen način bomo tudi člani OS med seboj bolj pozitivni, z večjo energijo
bomo pristopili k novim spremembam.
Mira Radojčič:
1.
Predlaga, da se v proračun občine 2019 uvrsti dokončanje projekta JR Bojanci, ki je bil že
predviden za realizacijo v 2017 in 2018. Vse strokovne zadeve so urejene, čaka se samo realizacija
projekta.
2.
Na regionalni cesti Podklanec-Zilje je že dve leti ovira zaradi poškodbe opornega zidu. CGP je
že v 2017 odgovoril, da bo sanacija realizirana v letu 2018, vendar ni bila.
Župan je pojasnil, da bo sanacija, po zagotovilih direkcije, izvedena v letošnjem letu.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
V decembru 2018 je bilo zagotovljeno, da bo v januarju 2019 predstavitev gradbeno
tehničnih elementov za gradnjo 3. in 4. etape prvega dela državnega prostorskega načrta - 3.
razvojne osi. Ali je bil na temu kaj premaknjeno, namreč po protokolu naj bi bilo do konec letošnjega
leta pridobljeno gradbeno dovoljenje do Malin?
2.
Kako daleč so pogajanja za gradnjo vrtca v Loki?
Župan je pojasnil, da bo v februarju sklican sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo
3. razvojne osi – južni del, zadeve potekajo po protokolu.
Pogajanja za gradnjo vrtca v Loki bodo zaključena brez izbire, saj je zadnja prejeta ponudba
kandidata za izvedbo investicije v javno-zasebnem partnerstvu, previsoka. Občina bo sama začela s
potrebnimi postopki za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo vrtca. Po pridobitvi
dokumentacije bo občina nadaljevala s postopkom izbire izvajalca. Naložba ne bi smela presegati 5
mio EUR. Občina bo za omenjeno naložbo najela bančno posojilo.
Zoran Špec:
1.
Podaja predlog KS Kanižarica, ki ga je svet KS na občino naslovil 7.2.2018: V naselju Blatnik
poteka del asfaltne vaše poti, ki vodi do stanovanjskih hiš po zemljišču, na katerem ta pot ni vrisana.
Približno četrtina poti poteka po občinskem zemljišču, ostali del pa po privatnem zemljišču. Leta
1975 se je prej pastirska pot po dogovoru lastnikov parcel in vaščanov obnovila. V soglasju lastnikov
zemljišč se je vsak odpovedal dela svojega zemljišča za polovico širine poti tako, da pot poteka po
mejni črti med sosednjimi parcelami. V letu 2009 se je pot ponovno obnovila po obstoječi trasi in
položil se je tudi asfalt. Dela je vodil takratni predsednik KS Dobliče, g. Benc. Delo je potekalo
nemoteno, saj ni nihče ničemur nasprotoval, pa tudi nobenih soglasij ni bilo potrebnih. S spremembo
lastništva 2016, na parcelni št. 2095/1, k.o. Dobliče, je lastnik ugotovil, da pot poteka po njegovem
zemljišču in ni vrisana. Lastnik prepoveduje dostop na parcelno število 2034. Spor je reševalo tudi
sodišče in zadevo uredilo, vendar kljub temu prihaja do neljubih dogodkov. Po omenjeni poti vozi
komunalno vozilo, krajevna skupnost pa izvaja zimsko pluženje. Obstoječa asfaltna pot naj se uradno
umesti v urbani prostor. Kakšno je stališče občine glede na to, da so bila dela izvedena tudi z javnimi
sredstvi?
2.
Svetniki moramo poskrbeti tudi za vasi in kraje, ki nimajo predstavnikov v občinskem svetu.
Marko Mravinec:
1.
Izvajalci pluženja v KS Vinica, verjamem, da tudi drugod, se pri izvajanju zimske službe
srečujejo z različnimi težavami. Nekateri občani tik ob cesti postavijo raznorazne betonske posode za
rože, okrasne predmete, žive meje. Ko zapade sneg nekaterih od teh stvari ni mogoče videti, zato
izvajalci pluženja kakšno stvar premaknejo oziroma jo prekrijejo s snegom. Velikokrat se zgodi, da
snega ni mogoče odstraniti drugam kakor v živo mejo. Še največji problem je pri drevesih, ko zapade
večja količina snega. Veje nad cesto se upognejo in če želi izvajalec mimo, mora najprej veje

10

odstraniti oz. odrezati. Posledično pride do negodovanja ali raznoraznih nepotrebnih ostrih besed.
Zanima ga, na koga se lahko obrnejo v takšnih primerih in ali obstaja kakšen predpis ali zakon, ki to
ureja?
2.
Predlaga, da občina odkupi del parcel ter posrbi za vris, kjer poteka ena glavnih poti (pot št.
555502) za dostop do gozdnih parcel v k.o. Nova Lipa in sicer *8, 51/3, 51/2 in 52.
3.
Predlaga, da se postavijo še dodatni koši za smeti od križišča v Kanižarici do začetka
obvoznice, ob obvoznici, kjer so pločniki ter ob Viniški cesti od Avtohiše Vrtin do križišča za Loko.
Včasih je ob omenjeni cesti ogromno smeti in mogoče bo kdo, če bo kje kakšen koš bližje, odvrgel
smeti v njega in ne na pločnik.
Maja Kocjan:
1.
V Tribučah imajo velik problem z internetom in optiko. Naj se zadeve preverijo.
2.
Predlaga, da se izdela plan pridobivanja evropskih sredstev in državnih sredstev. Najbrž se vsi
strinjamo, da brez teh sredstev ne bo razvojnega preboja naše občine.
3.
Na obvoznici je premalo luči.
Andrej Fabjan:
1.
Meseca maja 2018 se je na Otočcu devet slovenskih županov, županj od Grosupljega do
Metlike sestalo s predstavnico Karlovačke županije, kjer so podpisali pismo o nameri o sodelovanju
pri
revitalizaciji
čezmejne
železniške
infrastrukture
od
Ljubljane
do
Karlovca.
Gre torej za čezmejni ekološki projekt sosednjih držav (Slovenija, Hrvaška), ki bi ga morala
sofinancirati EU. Predlagam, da občina Črnomelj takoj začne z aktivnostmi do soudeleženih občin in
do gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in da politika ter gospodarstvo od države skupaj
zahtevata čimprejšnjo posodobitev železnice.
Renata Butala:
1.
Občina Črnomelj naj izdela okvirni pravilnik, po katerem se bodo dodeljevala občinska
priznanja. V pravilnik naj uvede tudi kategorijo podeljevanja priznanj mladim, ki so dosegli visoke
uvrstitve na mednarodni ravni. Obrazložitev: Ob branju gradiva pripravljenega za 3. sejo OS sva z
Vesno Fabjan naleteli na več dilem glede podeljevanja občinskih priznanj oziroma razhajanj med
opisanimi predlogi in zahtevami v pravilniku. Meniva, da bi bilo potrebno po več letih uporabe
pogoje razpisa prevetriti, saj se v njih pojavljajo neustrezni pojmi, ki zmanjšujejo verodostojnost
priznanj in razvrednotenje njihovega pomena. Pri preverjanju verodostojnosti predlogov občinskih
priznanj s področja športa sva govorili z več nosilci športnih dejavnosti v občini, ki z nama delijo
mnenje. Baje so večkrat opozorili pristojne na to in oddali osnutek predloga za vrednotenje športnih
dosežkov občinskim službam. Potrebno bi bilo sprejeti sklep o položaju organizacij, ki so same po
sebi npr. dobrodelnega značaja. Ali so zato te upravičene do priznanja? Če da, v katerem primeru?
Pri podeljevanju priznanj pogrešava kategorijo namenjeno izključno mladim. V zadnjih letih je nekaj
osnovno in srednješolcev poseglo po visokih priznanjih iz znanja na mednarodnih tekmovanjih. Te bi
morala Občina še posebej pohvaliti, saj so nosilci razvoja v prihodnosti. Potrebno bi bilo vzpostaviti
redno vez med šolami in Občino, da bi s skupnimi močmi za te učence/dijake priredili sprejem in jim
v imenu lokalne skupnosti izrekli zahvalo. Mladim moramo dati vedeti, da cenimo tudi njihov
prispevek k razvoju lokalnega okolja.
2.
Občina Črnomelj bi morala čim prej obravnavati nov Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17 in
21/18-ZNOrg) in mu prilagoditi Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v
Občini Črnomelj in Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj.
Obrazložitev: Poleg ugotovljene potrebe po sprejetju kriterijev za dodeljevanje občinskih priznanj je
bila iz strani več nosilcev športnih dejavnosti poudarjena nuja po prilagoditvi prej navedenih
pravilnikov na podlagi spremenjenega Zakona o športu. K temu bo potrebno čim prej pristopiti.
Potrebno je opredeliti kolektivne in individualne športe, saj se pri vlogah za sofinanciranje pojavlja
zmeda, hkrati pa se moramo zavedati, da število kolektivnih športov v občini ostaja že vrsto let
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enako, spreminja pa se ponudba individualnih športov. Glede na povišanje števila društev, ki bi
praviloma morala biti opredeljena predvsem kot individualna, bi morali spremeniti delež občine pri
sofinanciranju obeh kategorij. Naj se razišče tudi možnost povečanja sredstev občine za
sofinanciranje športnih dejavnosti.
3.
Analiza učinka energetske sanacije stavb v lasti občine Črnomelj: V letu 2017 je na področju
naše občine potekala energetska sanacija nekaterih stavb v lasti občine Črnomelj (črnomaljski grad,
OŠ Dragatuš, podružnična šola v Adlešičih, ZP Vinica, OŠ Mirana Jarca, OŠ Milke Šobar Nataše in
nekdanji dijaški dom). Zanimajo naju energetski in finančni učinki teh sanacij in v kaj namerava
občina vlagati prihranjeni denar? Pri OŠ Stari trg ob Kolpi je bilo navedeno, da ZVKD ne dopušča
posege v zunanjo izolacijo in da bi vsak enostaven poseg imel za posledico posege v gradbeno
rekonstrukcijo objekta. Objekt je izjemno malo v rabi, vračilna doba z vsemi ukrepi bi znašala 45 let.
Glede na navedeno se je ta objekt izločilo iz investicije. Stavbo je izjemno težko ogreti. Kaj bo za
izboljšanje pogojev za učenje in delo storila občina? Ali se bo z novo kotlovnico težava rešila?
Leopold Perko:
1.
Že osem let opozarja na potrebno po sanaciji stavbe Kulturnega doma Dragatuš. V zadnjih
letih so se zadeve končno začele premikati, zato ga zanima kakšni so načrti za naprej, ali se bo
nadaljevalo po začrtanem planu? Postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja teče. Ali bo
občina pristopila k odkupu delov stavbe, ki so last KZ Krka? Kakšna sredstva so v proračunu 2019
namenjena za ureditev KD Dragatuš?
2.
Jeseni 2018 je podal pobudo za sanacijo dveh mostov, in sicer prvega čez reko Lahinjo v
Pustem Gradcu in drugega čez Podturnščico med naseljema Podlog in Golek. Opravljeni so bili ogledi,
vendar zadeva je obstala. Kaj je s tem?
3.
V prostore na Zadružni cesti 16 se je preselil Finančni urad Novo mesto Pisarna Črnomelj, ki
uraduje le dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in sredah. Strank je veliko in so primorane čakati
v vrsti na reševanje njihove zadeve. Predlaga, da občina na pristojne v Finančni upravi RS posreduje
dopis, da proučijo možnost uvedbe dodatnih uradnih dni in s tem posledično povečanje uradnih ur v
pisarni v Črnomlju oz. da proučijo možnost dodatne zaposlitve, kar bo vodilo v zmanjšanje čakalnih
vrst.
Franc Ivanušič:
1.
Pri Odeonu je potrebno sanirati ograjo, ki je bila poškodovana ob pluženju snega.
Zalka Bosanac:
1.
Predlaga, da strokovna služba OU pripravi seznam projektov po fazah, finančnih sredstvih,
ipd.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.25.

Zapisala:
Antonija Hiti

Župan:
Andrej Kavšek

Številka: 900-6/2019-15
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