OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
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 7. redni seji, dne 29. 5. 2019 sprejel
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 25. 4. 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 21 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Henček Kosec, Tadeja Lamut (prišla pri točki 3) in Leopold Perko (opr.). Seji so
prisostvovali tudi: Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika; Eva
Čemas, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj; Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica; Peter Črnič,
direktor RIC Bela krajina s sodelavci; predstavniki medijev in občinska uprava.
Župan je po uvodnem pozdravu odprl razpravo k predlogu dnevnega reda in predlagal, da se na
dnevni red seje uvrsti dodatna točka: »Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju
občine Črnomelj«, ki se jo obravnava kot 13.
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na dnevni red seje se kot točka 13 uvrsti: »Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na
območju občine Črnomelj«.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 5. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
19.3.2019.
3. Poročilo o poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018.
4. Poročilo o poslovanju Knjižnice Črnomelj za leto 2018.
5. Poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2018.
6. Poročilo o poslovanju OŠ Vinica za leto 2018.
7. Poročilo o poslovanju OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2018.
8. Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018.
9. Obravnava in izdaja soglasja k planu poslovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina za
leto 2019.
10. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2018.
11. Informacija o Gospodarsko finančnem načrtu javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto
2019.
12. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018.
13. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj.
14. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019.
15. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.
16. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 in poročila organizatorjev.
17. Kadrovske zadeve.
18. Premoženjsko pravne zadeve.
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
20. Vprašanja in pobude članov sveta.
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K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 21 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE
19. 3. 2019
Razprave ni bilo.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 19. 3. 2019 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 3:
POROČILO O POSLOVANJU BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika.
Maja Kocjan: Prvič je v poročilu opazila, da Belokranjski muzej Metlika skrbi tudi za Spominsko hišo
Otona Župančiča Vinica, zato jo zanima kakšni so efekti, obisk hiše in kako se pokrivajo stroški
obratovanja?
Andreja Brancelj Bednaršek: Belokranjski muzej Metlika ima tri dislocirane enote, in sicer Spominsko
hišo Otona Župančiča Vinica, za katero javni zavod skrbi že od leta 1951, Muzejsko hišo Semič in
Galerijo Kambič. Spominska hiša Otona Župančiča Vinica je bila prenovljena v letu 2015. Po treh letih
je napredek viden, obiskovalcev je več, več vsebin se dogaja na lokaciji v Vinici, ipd. S pobrano
vstopnino so bili v letu 2018 pokriti tekoči materialni stroški.
Na sejo je prišla Tadeja Lamut, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 22 članov sveta.
Nataša Hudelja: V Spominski hiši Otona Župančiča Vinica je veliko več delavnic, več je obiska in
povabil lokalnemu prebivalstvu in širše, kar je pohvalno.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 4:
POROČILO O POSLOVANJU KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Maja Kocjan: Poročilo je pohvalno, še posebej je glede na podatke preteklih poročil razveseljivo, da
se število izposoj knjižničnega gradiva povečuje. Za tako dobro poslovanje, kakor tudi za številne
aktivnosti, dejavnosti izreka pohvalo vodstvu in zaposlenim omenjenega javnega zavoda.
Mojca Čemas Stjepanovič je kot članica Odbora za družbene dejavnosti pojasnila: Poročilo o
poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika in Knjižnice Črnomelj je bilo na seji odbora, ki je bila 23. 4.
2019, pohvaljeno. Velika pridobitev za Vinico in Stari trg je potujoča knjižnica – bibliobus.
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Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o poslovanju Knjižnice Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018, v skupni višini 7.889,00
EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.
K točki 5:
POROČILO O POSLOVANJU ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Eva Čemas, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj.
Mojca Čemas Stjepanovič: Tudi poslovanje Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2018 je bilo na seji
Odbora za družbene dejavnosti dne 23. 4. 2019, katerega članica je, pohvaljeno. Javni zavod je v letu
2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki, razširil je obstoječe programe in pridobil nove, idr.
Maja Kocjan: Vodstvu ZD Črnomelj izreka pohvalo za uspešno poslovanje v letu 2018. Zanima jo,
kako bo rešena problematika parkiranja pri zdravstvenemu domu. Predlaga, da se v ambulantah
zdravstvenega doma v primeru zasedenosti telefonske linije vzpostavi znak zasedenosti, namreč
velikokrat se zgodi, da telefon zvoni v prazno.
Župan: V postopku je izbira izvajalca za dozidavo Zdravstvenega doma Črnomelj - Center za krepitev
zdravja. V sklopu projekta bo v okviru finančnih zmožnosti in razpoložljivega prostora zgrajeno
maksimalno število parkirnih mest ob zdravstvenem domu. Tako bo olajšano parkiranje na tej
lokaciji. Da bi razbremenili parkiranje v samem mestu Črnomelj potekajo aktivnosti za vzpostavitev
lokacije ob obvoznici Črnomelj, na kateri bi lahko svoje avtomobile puščali vozniki, ki se dnevno
vozijo na delo izven Črnomlja.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.
Eva Čemas, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj je prisotne seznanila, da bo s 1.5.2019 v ZD
Črnomelj začel delati novi zdravnik.
K točki 6:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ VINICA ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica.
Mojca Čemas Stjepanovič je kot članica Odbora za družbene dejavnosti pojasnila: Odbor je Poročilo o
poslovanju OŠ Vinica za leto 2018 obravnaval na seji 23. 4. 2019 in ga pohvalil, vidni so dobri
rezultati. Iz poročila je razvidno, da še vedno ni posrbljeno za večjo varnost učencev, ki v šolo
prihajajo peš oz. odhajajo po pouku ali med njim do bližnjih stavb v okolici šole. Mimo šole in vrtca
namreč večkrat dnevno z neprilagojeno hitrostjo vozijo kamioni, naloženi s hlodi. Že v lanskem letu
je bilo s strani Direkcije RS za infrastrukturo obljubljeno, da bo urejena večja prometna varnost na
omenjeni lokaciji, pa do realizacije ni prišlo, zato je potrebno vztrajati na čimprejšnji realizaciji.
Nataša Hudelja: Osnovna šola Vinica zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo in društvi, s svojim
delom je vpeta v kulturno življenje kraja, sodeluje pri proslavah, otvoritvah in drugih prireditvah.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Vinica za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 7:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
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Matjaž Barič je pred sejo OS podal pisno obvestilo, da se pri točki »Poročilo o poslovanju OŠ Milke
Šobar Nataše Črnomelj za leto 2018« izloča iz postopka obravnave in glasovanja.
Mojca Čemas Stjepanovič: Odbor za družbene dejavnosti, katerega članica je, je delo in vodenje šole
pohvalil. Veliko je bilo pridobljenih evropskih sredstev. Na seji odbora je beseda tekla tudi o
medsebojnih odnosih med OŠ MŠN in OŠ MJ, člani odbora predlagajo, da se odnosi med navedenima
zavodoma uredijo. Kot članica OS sprašuje: Ravnatelj OŠ MŠN je v lanskem letu na seji OS ob
obravnavi poročila o poslovanju OŠ MŠN dejal, da 94 % sredstev šola pridobi sama, Občina Črnomelj
prispeva med 6 % in 8 % sredstev in je šola najbolj uspešen zavod. V letu 2018 je šola ustvarila več
kot 1,1 mio sredstev, kakšen delež je tokrat?
Matjaž Barič: OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je specifična šola. Za vsakega otroka se moramo
boriti, smo na trgu. S samo 75 učenci in 1 mio EUR smo večji od OŠ Vinica in OŠ Dragatuš. Imamo
različne vire financiranja, sredstva pridobimo z raznoraznimi projekti, prepričevanji staršev,
donacijami, prepričevanji ministrstva, zdravstvene zavarovalnice, občin Črnomelj, Metlika, Semič,
Kočevje, zavoda za šolstvo. Kakšen je delež tokrat ne ve, ga bo pa izračunal.
Mojca Čemas Stjepanovič: Največji delež sredstev šol predstavlja strošek plač, te v glavnem
zagotavlja ministrstvo za izobraževanje.
Matjaž Barič: V primerjavi z ostalimi javnimi zavodi Občina Črnomelj namenja daleč najmanjši delež
sredstev OŠ MŠN.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot
informacija.
K točki 8:
LETNO POROČILO RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA ZA LETO 2018
Točki so prisostvovali predstavniki RIC Bela krajina: Peter Črnič, Gregor Jevšček, Kristian Asani, Janez
Weiss, Vesna Fabina.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pojasnil: Letno
poročilo RIC-a Bela krajina za leto 2018 je odbor obravnaval na seji 15. 4. 2019 in nanj ni imel
bistvenih pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k Letnemu poročilu javnega
zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2019 kot zaključnemu poročilu o
poslovanju javnega zavoda v preteklem letu.
Maja Kocjan: V letnem poročilu RIC-a manjkajo konkretni kazalniki o uspešnosti javnega zavoda, tudi
ni primerjave s prejšnjimi leti. Ob prebiranju poročila imaš sicer občutek, da je RIC Bela krajina
uspešen, vendar uradni podatki govorijo drugače. Na podlagi javno dostopnih podatkov /AJPES,
Statistični urad/ je izdelala analizo uspešnosti javnega zavoda RIC Bela krajina in jo predstavila: Idejna
zasnova Podjetniškega inkubatorja Bela krajina je dobra. Ugotovljeno je, da 17 podjetij v inkubatorju
dodatno zaposluje sedem oseb, poslovni izid navedenih podjetij pa je negativen (-41.000 EUR). Kljub
delavnicam, ki so organizirane v inkubatorju in načinu dela je očitno nekaj, kar ne funkcionira dobro
oz. je potrebno spremeniti strategijo za naprej, da se tem podjetjem pomaga. Delno aktivno
prebivalstvo po letu 2010 upada, samozaposlene osebe so enake kot pred 2010. Glede na kazalnik
povprečne plače ni sprememb v primerjavi s povprečno mesečno plačo na državni ravni. Število
podjetij sicer je naraslo, kljub temu pa je prihodkov za cca. 20 % manj. Glede na podatke je bil v letu
2018 prvič porast turističnih prihodov, indeks je 130. V poročilu ni nobenih konkretnih podatkov,
zato iz tega stališča občinski svet poročila ne more sprejeti.
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Andrej Fabjan: Katere projekte za oživljanje mestnega jedra Črnomelj je RIC Bele krajina vodil v letu
2018?
Peter Črnič, RIC Bela krajina: Za vsak projekt na katerega se RIC Bela krajina prijavi mora opredeliti
cilje, kazalnike. Kazalniki so navedeni v prilogi poročila. RIC Bela krajina ima vpliv na
makroekonomske kazalnike, vendar je ta vpliv minimalen. Pri kazalnikih skušamo biti realni.
Podjetniški inkubator Bela krajina je ruralni inkubator in ima drugačna stališča, izhodišča kot urbani
inkubator.
Kristian Asani, RIC Bela krajina: Do naslednje seje OS lahko pripravi analizo poslovanja, ki bo podlaga
za nadaljnjo razpravo.
Maja Kocjan: Ne dosega se ciljev, zaradi katerih je bil inkubator ustanovljen. Same delavnice, ki se
izvajajo v inkubatorju so zanimive, vendar očitno ni to tisto, kar podjetniki potrebujejo v začetku
ustanovitve podjetja, da uspejo na trgu, začnejo zaposlovati in poslovati z dobičkom.
Kristian Asani, RIC Bela krajina: RIC Bela krajina spodbuja nastajanje in delovanje podjetij, predvsem
start-up podjetij.
Župan: Poleg kazalnikov, ki so določeni s projektom, naj se prikaže tudi konkretne ekonomske
podatke, ki bodo pokazali učinek.
Bernarda Kump: Podpira sprejetje poročila, z RIC Bela krajina dobro sodeluje. Javni zavod se pri
svojem delu zelo trudi, ima veliko odprtih projektov, mogoče vsi niso vidni. Na seji Odbora za turizem
in varstvo okolja, katerega članica je, je predlagala, da RIC pridobljena projektna sredstva nameni
tudi za domače izvajalce, ne samo za zunanje. V Beli krajini imamo veliko uspešnih, dobrih izvajalcev.
Tako bi lahko drug drugemu pomagali in se vključili v projekte. Podjetniki potrebujemo denar, da se
razvijamo.
Maja Kocjan: RIC v poročilu ugotavlja, da jim zaradi širokega in obsežnega področja delovanja
javnega zavoda, ki zajema med seboj zelo različne branže in ki se ob uspešnih prijavah projektov na
EU sredstva hitro širi, in tudi same organizacije zavoda v geografsko ločenih enotah, primanjkuje
usposobljenega kadra. Dolgoročna rešitev je prav gotovo razvoj lastnega kadra, za kar pa je potrebno
urediti stabilno financiranje. Ravno nestabilno financiranje predstavlja največjo oviro za dolgoročno
planiranje aktivnosti zavoda. Prosi za obrazložitev.
Peter Črnič, RIC Bela krajina: S strani Občine Črnomelj je stalno financiranih 4,5 zaposlenih. Trenutno
je v javnem zavodu zaposlenih 16 oseb, od tega 11 oseb na projektih, kar pomeni, da so zaposleni za
čas izvajanja projektov. Zaposleni na projektih se tudi ustrezno izobražujejo in v primeru, ko se bo
projekt zaključil in ne bo novega projekta, bo javni zavod ostal brez teh ljudi, kar je v škodo javnemu
zavodu, ker ostane brez usposobljenega kadra.
Nataša Hudelja: Glede na kadrovsko strukturo javnega zavoda, v katerem 11 zaposlenih dela na
projektih, je poslovanje RIC-a v letu 2018 dobro in uspešno. Kot podjetnica veliko sodeluje z javnim
zavodom, je članica inkubatorja. Okolje, ki se ustvarja v inkubatorju je dobro, vzpodbudno in
motivacijsko. Zadeve so dobro zastavljene. Ni RIC Bela krajina tisti, ki bo zagotovil uspeh podjetnika,
uspeh si podjetnik zagotovi samo s trdim delom in vztrajanjem. V podjetniškem inkubatorju je že
predavala, tudi drugi Belokranjci, ki ne živijo v Beli krajini, so imeli že predavali in izvajali delavnice v
inkubatorju.
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Peter Črnič, RIC Bela krajina: Se strinja, da je potrebno primarna znanja iskati znotraj Bele krajine.
Želja javnega zavoda je, da čez nekaj let tudi naši podjetniki predavajo zunaj Bele krajine.
Gregor Jevšček, RIC Bela krajina je v kratkem predstavil poročilo, ki se nanaša na področje turizma.
Andrej Fabjan: Delovni čas TIC-a Črnomelj bi moral biti v glavni turistični sezoni daljši, le-ta bi moral
dnevno poslovati vsaj deset, dvanajst ur. Ker temu ni tako, turisti po informacije, turistične
prospekte prihajajo v bližnje gostinske lokale, Medeni butik Bibi, idr. Sedež RIC-a je v prostorih bivše
poslovne stavbe Belt Livarja, kar je narobe. Javni zavod bi moral ostati v starem mestnem jedru, tudi
strošek najema poslovnih prostorov v mestnem jedru Črnomlja bi bil nižji kot sedaj. Državne in
občinske institucije bi morale strmeti k temu, da imajo svoje poslovne prostore v mestnem jedru. Iz
poročila ni razviden strošek najemnine poslovnih prostorov za inkubator v bivši poslovni stavbi Belt,
zato prosi za informacijo o višini najema.
Zalka Bosanac: RIC Bela krajina je, kakor je zapisano v poročilu, edina institucija v Beli krajini, ki se
neposredno ukvarja z razvojem podjetništva in turizma, hkrati pa opravlja še nekatere druge naloge
(upravljanje KP Lahinja, Mestne muzejske zbirke). V tem smislu predstavlja unikum v slovenskem
prostoru, saj so v večini regij in subregij te naloge porazdeljene na več vzporednih institucij.
Razmisliti je potrebno o sami organiziranosti javnega zavoda v bodoče. Generalni problem poročila
je, da se na različnih pozicijah pojavljajo prihodki posamezne dejavnosti, in sicer v obliki rednih
prihodkov občine, projektov, idr., zato je težko razbrati aktivnosti po posameznih dejavnostih.
Matej Banovec: Letno poročilo JZ RIC Bela krajina za leto 2018 je preobsežno in ne vsebuje
konkretnih podatkov, opisane so aktivnosti, dejavnosti, sodelovanja. Lažje bi poslovanje javnega
zavoda razumeli, če bi bilo poročilo strnjeno, prikazano s konkretnimi rezultati in dosežki, zapisanimi
s številkami in tabelami.
Maja Kocjan: V preteklih letih so bili v poročilih RIC-a zajeti makroekonomski kazalniki. Iz poročila je
razvidno, da se je število nočitev v Beli krajini povečalo, indeks je 130, kot je povprečje v celotni
Sloveniji. Nekatere občine v Sloveniji so razvile turistični produkt, zaradi katerega so postale
prepoznavne občine. In to v naši občini manjka, manjka turistični produkt, s katerim bi lahko povečali
turistični obisk, število nočitev v naši občini, idr.
Peter Črnič, RIC Bela krajina: Makroekonomski kazalci so bili navedeni v poročilu o poslovanju
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj, ki ga RIC Bela krajina pripravi
vsako leto za obravnavo na seji OS. V današnjem poročilu ni makroekonomskih kazalcev, razen pri
programu Pokolpje, kjer jim sledimo. Apelira na OS oz. občino, da vsem javnim zavodom poda
navodilo o sestavi letnega poročila. Sedež RIC-a Bela krajina je še vedno na Trg svobode 3, k
spremembi sedeža mora soglasje podati občinski svet, kateri pa za to ni bil zaprošen. V mestnem
jedru Črnomlja ni pogojev za poslovanje inkubatorja. Ekonomska cena najemnine v inkubatorju je 5
EUR/m2 oz. 1200 EUR/mesec.
Mira Radojčič: Da bi bilo letno poročilo RIC Bela krajina za leto 2018 razumljivejše, manjka povzetek
posamezne dejavnosti, zato predlaga, da se le-to upošteva pri pripravi bodočih poročil. Lahko
ugotovimo, da je bilo poslovanje RIC-a Bela krajina v letu 2018 uspešno, presežek prihodkov v
primerjavi z letom 2017 je bil presežen za devetkrat.
S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj poda soglasje k Letnemu poročilu javnega zavoda Razvojno
informacijskega centra Bela krajina za leto 2018 kot zaključnemu poročilu o poslovanju javnega
zavoda v preteklem letu.
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K točki 9:
OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K PLANU POSLOVANJA RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA
BELA KRAJINA ZA LETO 2019
Točki so prisostvovali predstavniki RIC Bela krajina: Peter Črnič, Gregor Jevšček, Kristian Asani, Janez
Weiss, Vesna Fabina.
Samo Kavčič je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pojasnil: Odbor
je gradivo obravnaval na seji 15. 4. 2019, nanj ni imel bistvenih pripomb, zato občinskemu svetu
predlaga, da poda soglasje k Planu poslovanja javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela
krajina za leto 2019. Odbor tudi predlaga, da se javni zavod zadolži, da se v prihodnje, in sicer pred
pripravo Plana poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2020, skliče posebna seja odbora,
na kateri bodo člani odbora lahko podali svoje mnenje, predloge in ideje na samo gradivo, to je na
plan poslovanja za prihodnje leto.
Zalka Bosanac je kot predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja pojasnila: Odbor je gradivo
obravnaval na seji 16. 4. 2019 in občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k Planu poslovanja
javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2019. Tudi člani Odbora za
turizem in varstvo okolja predlagajo, da se pred dokončno pripravo Plana poslovanja RIC-a za leto
2020 skliče posebna seja odbora, z namenom podaje mnenj, predlogov in idej na samo gradivo.
Vsekakor bi bilo tudi dobro, da se upoštevajo predlogi iz današnje razprave.
Andrej Fabjan: Ali letošnja prireditev Jurjevanje ostaja v mestnem jedru ali se zabavni del premakne
v jurjevanjsko drago?
Maja Kocjan: V gradivu, na strani 7/36, v točki 3.3. je zapisano: »Ob dejstvu, da je kar pet sodelavcev
novih in v fazi uvajanja bo izredno težko pripraviti nove projekte, ki bi omogočali normalno delovanje
zavoda v letu 2020. Priprava projektov namreč pri večini projektov ni upravičen strošek«. Prosi za
podrobnejšo obrazložitev.
Peter Črnič, RIC Bela krajina: Glavnina dogodkov letošnjega Jurjevanja se naj bi odvijala v jurjevanjski
dragi. Predsednik Organizacijskega odbora 56. Jurjevanja v Beli krajini je podžupan Dubravko Čengija,
kateri lahko poda več informacij o sami prireditvi. Glede točke 3.3. pojasnjuje, da je RIC Bela krajina
pridobil več projektov kot jih je planiral. V letošnjem letu je največji izziv javnega zavoda, da s
takšnim številom zaposlenih projekte spelje do konca. Namreč pet sodelavcev je novih, manj kot leto
dni so zaposleni v javnem zavodu RIC, pri delu še niso samostojni, so v fazi uvajanja. Cilj je tudi, da za
naslednje leto zagotovimo financiranje v približno istem obsegu kot v letošnjem letu. Na projektih je
trenutno zaposlenih enajst od šestnajstih zaposlenih. Če projektov naslednje leto ne bo, bodo
pogodbe o zaposlitvi z njimi prekinjene, saj so le-te sklenjene za čas izvajanja projekta.
Dubravko Čengija je na prošnjo Štefana Misje podal nekaj informacij o programu letošnjega
Jurjevanja.
Župan je dodatno pojasnil, da se bo veliko prireditev Jurjevanja zvrstilo v jurjevanjski dragi, med
drugim zabavni del, mestno jedro pa ne bo povsem izključeno iz programa.
Mira Radojčič: Za prireditev Jurjevanje je planiranih 60.000 EUR, polovico stroškov naj bi krila Občina
Črnomelj. Kateri so ostali viri financiranja?
Peter Črnič, RIC Bela krajina: Za izvedbo prireditve v jurjevanjski dragi je potrebno več sredstev,
stroški so ocenjeni na 80.000 EUR. V proračunu Občine Črnomelj je za Jurjevanje predvidenih 30.000
EUR, kar pomeni, da je potrebno preostanek sredstev pridobiti preko sponzorjev.
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Mira Radojčič: Plan RIC-a za leto 2019 je ovrednoten na 1,2 mio EUR, kar pomeni 35 % povečanje
sredstev glede na leto 2018. Glavnina sredstev naj bi bila pridobljena iz naslova projektov.
Pripravljavci gradiva so glede realizacije projektov skeptični, zato je realizacija plana vprašljiva z
ozirom na to, da smo že v aprilu 2019. Zanima jo ali so predvideni projekti že v izvajanju?
Peter Črnič, RIC Bela krajina: Projekti so v izvajanju in v javnem zavodu bomo naredili vse, da bodo
le-ti tudi realizirani.
Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je RIC Bela krajina še vedno nosilec Jurjevanja?
Župan: Nosilec Jurjevanja je RIC Bela krajina.
Andrej Fabjan: V gradivu je zapisano, da Jurjevanje postaja prireditev brez odpadkov. Kaj to pomeni?
Dubravko Čengija je kot predsednik Organizacijskega odbora 56. Jurjevanja v Beli krajini pojasnil, da
je potrebno prireditev dvigniti na višji nivo. V uporabi bodo stekleni kozarci, vsi odpadki bodo
razgradljivi, idr.
Samo Kavčič je dopolnil predhodnika, da prireditev brez odpadkov pomeni, da mora biti vsaj 90 %
skupne količine zbranih odpadkov ločenih po frakcijah, vsako leto je potrebno skupno količino
odpadkov zmanjšali.
Nataša Hudelja: O preselitvi lokacije prireditve Jurjevanje v mestno jedro je bilo veliko govora, tudi
na občinskem svetu, na seji OS je bilo opravljeno tudi glasovanje. Takrat je podprla idejo o Jurjevanju
v mestnem jedru, z namenom, da se mestno jedro oživi tudi skozi to in druge prireditve. Za
jurjevanjsko drago so bili izvedeni natečaji, na katerih so se pripravljale rekonstrukcije in nove
vsebine. Ideje so bile dobre. Jurjevanju želi vso srečo.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k Planu poslovanja javnega zavoda Razvojno
informacijskega centra Bela krajina za leto 2019.
K točki 10:
LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2018
Samo Kavčič je pred sejo OS podal pisno obvestilo, da se pri točki »Letno poročilo JP Komunala
Črnomelj d.o.o. za leto 2018« izloča iz postopka obravnave in glasovanja.
Maja Kocjan: Da bo Komunala Črnomelj d.o.o. še uspešnejše predlaga, da se javno podjetje prijavlja
tudi na razpise EU. Namreč nekatera javna podjetja v drugih občinah pridobijo veliko evropskih
sredstev, na podlagi katerih napredujejo, povečujejo število zaposlenih, idr.
Samo Kavčič: Komunala Črnomelj d.o.o. je javno podjetje, zato se na večino klasičnih razpisov za
pridobitev nepovratnih sredstev ne more prijaviti. Na razpise, ki vzpodbujajo zaposlitev in razvoj
kadrov, se prijavljamo (zaposlovanje invalidov, izobraževanje na delovnem mestu, sodelovanje s CSD
pri izvedbi opravljanja družbeno koristnega dela, idr.).
Maja Kocjan: Kot primer navaja projekt »Varuj vodo«, Komunala Posavje je ustanovilo socialno
podjetništvo, preko katerega se prijavlja na EU razpise.
Jaka Birkelbach: Izreka pohvalo javnemu podjetju Komunala za dobro sodelovanja s KS Črnomelj.
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2018 se kot informacijo sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 11:
INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ
D.O.O. ZA LETO 2019
Samo Kavčič je pred sejo OS podal pisno obvestilo, da se pri točki »Informacija o gospodarsko
finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2019« izloča iz postopka obravnave in
glasovanja.
Maja Kocjan: Pri obravnavi prejšnje točke je pozabila pohvaliti dobro pripravo poročila o poslovanju
Komunale za leto 2018, saj ta vsebuje konkretne podatke in številke.
Jaka Birkelbach: Na podlagi pobude občanov predlaga, da se za mrliški vežici v Vojni vasi nabavita
klima napravi.
Mojca Čemas Stjepanovič: Naj se zagotovijo sredstva za nadaljevanje urejanja pokopališča v Vojni
vasi.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Gospodarsko finančni načrt javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2019 se kot
informacijo sprejme v predloženi vsebini.
Iz seje je odšel Matej Banovec, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 21 članov sveta.
K točki 12:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Člani sveta so na seji prejeli odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na dopis Občine
Črnomelj z dne 17.4.2019 in odgovor Ministrstva za okolje in prostor na dopisa Občine Črnomelj z
dne 4.4.2019 in 17.4.2019 glede poravnave škode, ki je nastala v lanskem neurju s točo.
Mojca Čemas Stjepanovič: Izreka pohvalo štabu CZ občine Črnomelj za koordinacijo dela pri odpravi
škode po neurju, ki je občino Črnomelj zajelo 8.6.2018. Prav tako je zahvala namenjena GZ Črnomelj,
GZ Semič, GZ Metlika, gasilcem, pripadnikom slovenske vojske in ostalim udeležencem, ki so
sodelovali v intervenciji v tistih dneh.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 13:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Na podlagi mnenja Odbora za družbene dejavnosti s 3. redne seje, z dne 23. 4. 2019 so člani sveta na
seji prejeli »Spremembe in dopolnitve predloga sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na
območju občine Črnomelj«.
Maja Kocjan: Podpira mnenje in predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se dvig cen programov v
vrtcih na območju občine Črnomelj opravi postopoma, v dveh fazah. Se strinja, da je prvi dvig cen s
1. 5. 2019, za drugi dvig cen pa predlaga, da je le-ta konec leta oz. čez leto dni.
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Anton Brula: Dvig cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj v dveh fazah bo
sprejemljivejše za starše, kakor tudi za župana in občinski svet kar se tiče javnega mnenja. Do
povišanja cen, vsaj za nekaj odstotkov, bi lahko prišlo prej.
Župan: Dvig cen je nevšečen ukrep, vendar se je potrebno obnašati kot odgovoren gospodar. Pred
nami je pričetek gradnje vrtca v Loki. Mnenje Odbora za družbene dejavnosti podpira. Več kot 65 %
cene programov v vrtcih na območju naše občine krije občina Črnomelj. 85 % stroška vrtca
predstavljajo plače zaposlenih v vrtcu.
Mojca Čemas Stjepanovič je pojasnila zakaj do dviga cen programov v vrtcih na območju občine
Črnomelj ni prišlo v prejšnjem obdobju.
Renata Butala: Zakaj je cena vrtca v Starem trgu tako visoka?
Vladka Kostelec Peteh, OU je pojasnila: Gre za polovični oddelek.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 14:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO 2019
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TABORJENJU V OBČINI
ČRNOMELJ
Greta Auguštin, OU je podala uvodno obrazložitev.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju
v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v
občini Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se
spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 16:
DELNA POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 IN POROČILA
ORGANIZATORJEV
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Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z objavo poročil organizatorjev volilne kampanje za
člane občinskega sveta in župana Občine Črnomelj na lokalnih volitvah 2018.
2. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje za člane občinskega sveta v Občini Črnomelj na
lokalnih volitvah 2018 so upravičeni organizatorji, katerih listam so pripadli mandati v občinskem
svetu Občine Črnomelj, tako da jim iz občinskega proračuna na podlagi oddanih poročil in
zahtevkov pripada delno povračilo stroškov v naslednji višini:
Ime politične stranke/ organizatorja volilne
kampanje

Št. glasov LV 2018

Upravičenost do povrnitve
stroškov (EUR)

Slovenska demokratska stranka

1.554

512,82

Vladimir Radovič

1.485

490,05

Socialni demokrati

1.301

429,33

Lista Marjana Šarca

659

217,47

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev
Slovenije

610

201,30

Nova Slovenija – krščanski demokrati

466

153,78

Slovenska ljudska stranka

362

119,46

3. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje za župana v Občini Črnomelj na lokalnih volitvah
2018 so upravičeni organizatorji, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, pri čemer sta kandidata, ki sta kandidirala v drugem krogu,
upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Posameznim
organizatorjem iz občinskega proračuna, na podlagi oddanih poročil in zahtevkov, pripada delno
povračilo stroškov v naslednji višini:
Ime organizatorja volilne kampanje volitve županaLV 2018

Št. glasov
kandidata

Povrnitev stroškov volilne
kampanje
(EUR)

Vladimir Radovič

4295

515,40

Slovenska demokratska stranka

1604

192,48

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije

1645

197,40

Lista Marjana Šarca

469

56,28

K točki 17:
KADROVSKE ZADEVE
1. Predlog članice v Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Za članico Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti se kot predstavnica Občine
Črnomelj predlaga Tamara Potočar, v.d. direktorice Občinske uprave Občine Črnomelj.
2. Razrešitev in imenovanje članov v Svet Obočnega razvojnega partnerstva Pokolpje
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj razrešuje opravljanja funkcije člana Sveta Območnega razvojnega
partnerstva Pokolpje iz območja Bele krajine naslednje člane:
1. predstavnika nevladnih organizacij:
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- Marjanco Cimerman (OZRK Črnomelj)
- Jožefa Nemaniča (OZRK Metlika)
2. predstavnika gospodarstva:
- Stanislava Križa (OOZ Metlika).
2. Občinski svet Občine Črnomelj potrjuje naslednje nove oz. nadomestne člane Sveta Območnega
razvojnega partnerstva Pokolpje iz območja Bele krajine:
1. predstavnici nevladnih organizacij:
- Ljudmila Kocjan (OZRK Črnomelj)
- Zalka Klemenčič (OZRK Metlika)
2. predstavnica gospodarstva:
- mag. Tatjana Adlešič (OOZ Metlika).
K točki 18:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last zemljišča parc. št.
790/1 in parc. št. 785/2, obe k.o. 1540 - Dobliče za potrebe ne-kategorizirane poti v Doblički
Gori, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla.
2. Nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540 - Dobliče se ukine status javnega dobra in postane last
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in
se objavi v Uradnem listu RS.
3. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540 - Dobliče, se to
nepremičnino zamenja za parc. št. 792/2 k.o. 1540 - Dobliče. Občina Črnomelj prevzema stroške
v zvezi s sklenitvijo pravnega posla.
2. Odkup nepremičnine za potrebe ne-kategorizirane javne poti
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj odkupi nepremičnino parc. št. 54 k.o. 1540-Dobliče,
za potrebe dostopa do predvidene čistilne naprave ter zaradi izgradnje kanalizacije. Vse stroške v
zvezi s pravnim poslom plača Občina Črnomelj.
3. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3594/1 k.o. 1540 – Dobliče se izvede geodetska izmera površine cca
150 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 3337/1, parc. št. *275 in parc. št.
3164/2, vse k.o. 1540 - Dobliče. Geodetska izmera se izvede z ustreznim odmikom od občinske javne
poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji
nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
4. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1178/92 k.o. 1541 - Loka se izvede geodetska izmera površine cca
150 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 1178/68 in parc. št. 1178/69, obe k.o.
1541 - Loka. Geodetska izmera se izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v
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neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo
naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
5. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na nepremičnini parc. št. 3576/8 k.o. 1547 – Butoraj se izvede geodetska odmera tako, da se
zemljišče razparcelira za namen funkcionalne zaokrožitve mejnih nepremičnin parc. št. *135, parc.
št. 2866/4, parc. št. 3007, parc. št. 3011, parc. št. *96, vse k.o. 1547 – Butoraj, pod pogojem da se
izmera izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti (minimalno 1,5 m), ki poteka v
neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo
naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
6. Ukinitev statusa javnega dobra na zemljišču in odprodaja slednjega
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 3593/4 k.o. 1540 - Dobliče se ukine status javnega dobra in postane
last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine
Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3593/4 k.o. 1540 - Dobliče se nepremičnina
odproda lastniku zemljišč parc. št. 3600/3 in parc. št. *263, obe k.o. 1540 - Dobliče z neposredno
pogodbo; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev slednjih. Pred odprodajo zemljišča parc. št.
3593/4 k.o. 1540 – Dobliče se uredijo lastninska razmerja za zemljišči parc. št. 3600/2 in parc. št.
3600/4, obe k.o. 1540 - Dobliče, po katerih poteka ne kategorizirana občinska pot, tako da
slednji postaneta last Občine Črnomelj.
7. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na nepremičnini parc. št. 1778/12 k.o. 1548 – Golek se izvede geodetska odmera tako, da se
zemljišče razparcelira za namen funkcionalne zaokrožitve mejnih nepremičnin parc. št. 1512/2, parc.
št. 1513/4 in parc. št. 1594/2, vse k.o. 1548 - Golek. Pogoj za razpolaganje z nepremičnino je soglasje
Krajevne skupnosti Dragatuš k izvedbi pravnega posla, v nasprotnem primeru se geodetska odmera
in prodaja zemljišča ne izvedeta. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji
nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
8. Premik javne poti, ukinitev statusa javnega dobra, odprodaja zemljišča in ureditev lastninskih
razmerij za novo nastalo pot
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj potrdi predlagani premik poti, ki v naravi poteka po parc. št.
1244/7 k.o. 1562 - Učakovci tako, da se pot premakne na zemljišče parc. št. 1244/5 in parc. št.
1238, obe k.o. 1562 - Učakovci. Premik poti se izvede v skladu s mnenjem Krajevne skupnosti
Vinica z dne 20.4.2018 (SOGL-07/2018). Pot se na novo uredi v skladu s tehničnimi usmeritvami,
tako da bo neomejeno dostopna vsem uporabnikom in normalno prevozna, tako kot do sedaj.
Vse stroške v zvezi s parcelacijo nove poti na zemljiščih parc. št. 1244/5, parc. št. 1238 in parc. št.
1244/7, vse k.o. 1562 - Učakovci, vrisom v zemljiški kataster in ureditvijo poti tako, da bo
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neovirano dostopna in uporabna vsem, krije interesent za premik poti in odkup/menjavo
zemljišča.
2. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št., ki bo nastala iz parc. št. 1244/7 k.o. 1562 Učakovci ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc.
št. in dalje ureditvi lastninskih razmerij za novo nastalo parc. št. in novo nastalo traso poti bo
naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.
K točki 19:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Razprave ni bilo.
K točki 20:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Nataša Hudelja:
1. Izvajalec del za gradnjo optičnega omrežja je v Sečjem selu prekopal cestišče. Dela so končana,
cestišče pa ni primerno sanirano. Naj se opravi ogled in pristopi k sanaciji.
2. Pred časom je Občinski svet Občine Črnomelj sprejel sklep, s katerim je podprl sodelovanje med
Občino Črnomelj in kitajskim mestom Baotou. Kako je z zadevo?
Župan je pojasnil, da aktivnosti za enkrat stojijo.
Samo Kavčič:
1. Gradivo za sejo OS želi prejemati v e-obliki.
Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet sklep, da se pristopi k nabavi tablic.
Maja Kocjan:
1. Poškodovana ograja pri Odeonu še vedno ni dokončno sanirana. Na poškodovanem delu je le
zvezana z vezicami.
Franc Ivanušič:
1. Daje pobudo, da člani sveta prejmejo gradivo kakšen dan prej kot do sedaj.
2. Ob cesti Črnomelj – Vinica, v romskem naselju Kanižarica, je zgrajenih oz. je v fazi izgradnje kar
nekaj stanovanjskih hiš. Zanima ga ali so investitorji in koliko plačali komunalnega prispevka ter
koliko gradbenih dovoljenj je bilo izdanih?
3. Pred časom je prejel položnico za plačilo davka od premoženja. Za kaj gre?
Andrej Fabjan:
1. Kakšna je mesečna najemnina poslovnih prostorov RIC-a v stavbi Stratus (m2/cena/mesec)?
Renata Butala:
1. Občina ima že pripravljene osnutke mednarodnega sporazuma in odlok o plovbnem režimu
(projekt Curs colapis). Postopek je potrebno nadaljevati in sprejeti, saj UE brez plovbnega režima ne
more izdajati dovoljenj za plovbo. UE nima pravne podlage za izdajo tega dovoljenja, ker vlada na
podlagi 107. člena Zakona o vodah ni določila načina in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo.
Predlagam, da se z že začetimi aktivnostmi nadaljuje, saj so že v osnutku. Menim, da je to zelo
pomembno urediti, saj gre za mednarodno reko in občina bi morala biti zainteresirana za to.
Turistična sezona je pred vrati. Pričakujem pisni odgovor.
2. Cesta Stari trg – Vinica je postala zelo prometna cesta, s tem pa so se začele ob njej kopičiti smeti.
Menim, da je nujno potrebna ureditev počivališč s smetnjaki. Na križišču Stari trg – Črnomelj – Vinica
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smo imeli pred leti probleme s skladovnicami drv, zato upam, da se to ne bo začelo dogajati tudi ob
cesti do Vinice, kjer je kaj nekaj mest primernih za počivališča. Pričakujem pisni odgovor.
Anton Brula:
1. Daje pobudo za ureditev parkirišča na lokaciji bivše klavnice v Črnomlju. Lastnik zemljišča je
Društvo invalidov Črnomelj. Z lastništvom ne bi smelo biti težav z obzirom na to, da smo takrat
davkoplačevalci Črnomlja prispevali za nakup zadevnega zemljišča. Za projekt omenjenega društva, ki
je bil ocenjen na 1 mio EUR je občina takrat iz proračuna občine namenila 60.000 EUR. Naj se zadeva
prouči, opravi razgovor z lastnikom zemljišča in pristopi k ureditvi parkirišča, ki bo uporabno za
stanovalce, uslužbence in druge.
Bernarda Kump:
1. Poklicala jo je gospa, ki že nekaj časa opaža, da po 15. uri prevoznik šoloobvezne otroke spušča na
brežino nasproti odcepa za Rožanec, kjer ni avtobusnega postajališča. Otroci nato prečkajo cesto za
Rožanec, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h. Naj se ugotovi protokol vožnje avtobusa.
Jaka Birkelbach:
1. Na izvoznem stolpu v TRIS Kanižarica, ki je last Občine Črnomelj, sta postavljena dva mobilna
repetitorja, po informacijah, ki jih ima, pa naj bi jih postavili še štiri, torej skupno šest. Že sedaj je
oviran prehod v rov. Sprašuje kdo je upravljavec, kdo prejema najemnino, kdo je izdal soglasje za
postavitev repetitorjev in kakšna je vloga občine v zadevi?
Matjaž Barič:
1. V imenu aktiva PPVI I, II OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj podaja naslednjo pobudo: V letošnjem
šolskem letu učenci in učiteljice PPVI I, II v okviru oddelčnega projekta »Svet je učilnica« eno šolsko
uro dnevno pouk preživljamo na prostem. V bližnji in daljni okolici šole se nam vedno ponuja obilo
možnosti za gibanje ter izkustveno učenje. Izvajamo učne sprehode v gozd, na travnik, v mesto,
trgovine, knjižnico in druge ustanove. Ta čas izkoristimo tudi za različne gibalne aktivnosti, hojo in tek
v naravi ter igro na otroških igralih. Hodili smo tudi po ulicah Črnomlja, kjer pa smo žal naleteli na
veliko ovir na pločnikih ali cestah, ki pa so nam kljub previdnosti učiteljic, onemogočali varno hojo
oziroma vožnjo po Črnomlju. Nekateri predeli v mestu so za vozičke popolnoma nedostopni. V
nadaljevanju dokumenta smo zbrali fotografije najbolj kritičnih točk v mestu. Želimo si, da bi se
omenjeni predeli uredili in da bi bilo mesto Črnomelj prijazno mesto za vse »kategorije prebivalcev.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.15.
Zapisala:
Antonija Hiti

Župan:
Andrej Kavšek

Številka: 900-38/2019
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