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 8. redni seji, dne 28. 6. 2019 sprejel
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 29. 5. 2019,
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, s pričetkom ob 17. uri
Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical župan Andrej Kavšek. Po pooblastilu župana je sejo
do prihoda župana na sejo (točke 12) vodil podžupan Dubravko Čengija. Predsedujoči je po uvodnem
pozdravu prisotne seznanil, da se bo seje, predvidoma ob 19. uri, udeležil minister za notranje
zadeve Boštjan Poklukar s sodelavci.
Na seji je bilo prisotnih 19 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Odsotni so bili: Matej Banovec (opr.); Renata Butala (prišla pri točki 9), Nataša Hudelja (opr.); Samo
Kavčič (opr.) in Henček Kosec. Seji so prisostvovali tudi: Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto
d.o.o.; Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj; Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca
Otona Župančiča Črnomelj; Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj; Stanislav Dražumerič,
ravnatelj OŠ Dragatuš; Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi, Marjan Kastelic, vodja MIR
občin Bele krajine; predstavniki medijev in občinska uprava. Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene
šole Črnomelj je opravičil svojo odsotnost s seje.
Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 25. 4.
2019.
4. Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018.
5. Poročilo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju občine Črnomelj v
letu 2018.
6. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2018.
7. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2018.
8. Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2018.
9. Poročilo o poslovanju OŠ Loka Črnomelj za leto 2018.
10. Poročilo o poslovanju OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2018.
11. Poročilo o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2018.
12. Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine
za leto 2018.
13. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2018.
14. Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj v letu 2018.
15. Predlog za izdajo Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Črnomelj.
16. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter
turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj.
17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj.
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18. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina.
19. Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2018.
20. Kadrovske zadeve.
21. Premoženjsko pravne zadeve.
22. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
23. Vprašanja in pobude članov sveta.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 19 članov sveta.
K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 3:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE
25. 4. 2019
Jaka Birkelbach: Pri točki 9: »Obravnava in izdaja soglasja k planu poslovanja Razvojno
informacijskega centra Bela krajina za leto 2019« naj se številka »57« nadomesti s »56«.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 25. 4. 2019, se s popravkom v točki
9: »Obravnava in izdaja soglasja k planu poslovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina za
leto 2019«, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 4:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Mira Radojčič: Koliko poslovnih subjektov je koristilo sredstva posojil in koliko sredstva garancij?
Kakšni so bili minimalni oz. maksimalni odobreni zneski?
Miljana Balaban: V letu 2018 so bili za občino Črnomelj podeljeni tri krediti in tri garancije. Najnižji
znesek kredita je bil 25.000 eur, najvišji pa 83.000 eur.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018 se sprejme v predloženi
vsebini.
K točki 5:
POROČILO POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ O STANJU VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOČJU OBČINE
ČRNOMELJ V LETU 2018
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Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Točka 5: »Poročilo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju občine
Črnomelj v letu 2018« se obravnava, ko se seje udeleži komandir Policijske postaje Črnomelj.
K točki 6:
POROČILO O POSLOVANJU DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO ZA LETO 2018
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 7:
POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
Mojca Čemas Stjepanovič: Kako potekajo aktivnosti glede gradnje vrtca v Loki?
Ker župana, ki bi podal pojasnilo, trenutno ni bilo na seji, bo informacijo o novogradnji vrtca v Loki
podal pri točki »Vprašanja in pobude članov sveta«.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 8:
POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je opravičil svojo odsotnost s seje OS.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 9:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ LOKA ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj.
Maja Kocjan: Kot predsednica sveta OŠ Loka je podala pojasnilo glede predlaganega sklepa Odbora
za družbene dejavnosti, ki se nanaša na sklic seje sveta zavoda. Le-ta bo v kratkem sklicana.
Vesna Fabjan je kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti pojasnila: Odbor je na svoji 4. redni
seji obravnaval poročila o poslovanju OŠ Stari trg, OŠ Loka, OŠ Dragatuš, Glasbene šole Črnomelj in
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. Člani odbora smo se na prvi seji odločili, da povabimo vodje javnih
zavodov, ki so v naši pristojnosti, da osebno predstavijo poročilo za leto 2018. Po kratki predstavitvi
smo vsakemu zastavili nekaj vprašanj in se prosto pogovorili (pohvalili, izpostavili probleme, iskali
rešitve). Predvidevanja, da bomo tako dobili boljši vpogled v delovanje zavoda se je izkazalo kot
upravičeno. Odbor je iz strani aktiva ravnateljev (predsednice Mojce Butala) prejel mnenje, da
dvakratna predstavitev ustanoviteljici ni potrebna, a smo še enkrat presodili, da je prav osebni stik
izrednega pomena, zato bomo s prakso po potrebi nadaljevali. Sicer smo vsa prej navedena poročila
sprejeli kot informacijo.
Na sejo je prišla Renata Butala, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 20 članov sveta.
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Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj je pojasnila: Na seji Odbora za družbene dejavnosti
so bili člani seznanjeni, da je bil na šoli opravljen izredni inšpekcijski nadzor. Inšpektor je šolo obiskal
trikrat na podlagi pobude, in sicer 20.4.2018, 20.9.2018 in 19.2.2019. V inšpekcijskem postopku je
vodeno tudi zakonito delo predsednice sveta. Ugotovljene so bile nepravilnosti v poslovniku,
pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli in odredbi o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe
za vzgojno-izobraževalne zavode. Kršene so bile tudi pristojnosti sveta zavoda, saj je svet odločal o
tem, kar v skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v
njegovi pristojnosti. Predsednici sveta zavoda je naloženo, da prouči ugotovljene nepravilnosti in
zagotovi, da bo svet zavoda deloval v prihodnje v skladu s predpisi s področja šole zakonodaje in
drugimi predpisi. V nadaljevanju je podala informacijo o delu, pomembnih dosežkih in problematiki
zavoda.
Maja Kocjan: Svet zavoda je prijel prijavo za mobing s strani zaposlene. Ravnateljica je takrat
zahtevala, da svet zavoda prijave ne sme obravnavati, vendar po posvetu z inšpektoratom in ker ni
bilo takrat ustanovljene komisije za mobing, je svet zavoda prijavo obravnaval. Inšpektorat je prejel
tudi prijavo o sumu ponareditve podpisa predsednice sveta zavoda, teče kazenska ovadba. Svet
zavoda je nato prejel še eno prijavo zaposlene za mobing. Dialoga z ravnateljico ni možno speljati.
Damjana Vraničar je pojasnila, da mobing ni bil prepoznan, delavka je bila napotena na sodišče.
Leopold Perko: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da osnovna šola pripravi naravnan program
za preprečevanje nasilja in zadeni program pošlje v obravnavo na svet zavoda in svet staršev. Želi
obrazložitev.
Vesna Fabjan: Z ravnatelji smo se na odboru veliko pogovarjali tudi o problemu nasilja in uporabe
prepovedanih substanc. Problem je še posebej pereč v OŠ Loka (tudi v drugih šolah, še posebej
mestnih). Uporaba teh substanc se je v zadnjih dveh letih močno razširila med mladimi, tako v OŠ kot
v SŠ, kar opazim tudi sama kot mama devetošolca, kot tudi profesorica na SŠ. Odbor bo na šole
naslovil pisno pobudo za bolj preventivno in sistematično vzgojo in skrb na tem področju. Predlagali
smo, naj šole za prihodnje šolsko leto sprejmejo razvojno-naravnane programe, ki bi preprečevali
nasilje.
Damjana Vraničar je dodatno pojasnila, da je v šolah ogromno verbalnega nasilja, kar izhaja tudi iz
vzgojnih vidikov družine in okolja. V prvi vrsti gre za odgovornost družin, a družba je pri mladih
izrednega pomena.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.
K točki 10:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2018
Leopold Perko: Pohvalil je sodelovanje šole z lokalnim okoljem.
Mojca Čemas Stjepanovič: V kateri fazi je rekonstrukcija oz. dozidava šole?
Vesna Fabjan: Pohvalila je urejenost in rezultate OŠ Dragatuš na tekmovanjih in pri raziskovalnem
delu. Glede na majhnost šole, slednja dosega izredne rezultate.
Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Dragatuš je v kratkem predstavil delo zavoda, dosežke učencev in
problematiko zavoda, ki se predvsem nanaša na prostorsko stisko in težke delovne pogoje v delu
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šole, ki ni bil obnovljen. Postopek za pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo in dograditev
starega dela šole je v zaključni fazi. Občina ne more zagotoviti vseh potrebnih sredstev, zato se čaka
na razpise za sofinanciranje investicij, ki jih razpisuje pristojno ministrstvo. Če v letu 2019 ne bo
navedenega razpisa, bo potrebno sredstva za investicijo pridobiti iz drugih virov, saj morata biti
obnova in dograditev zaključeni najpozneje do septembra 2020, ko se bo povečalo število oddelkov v
šoli, v vrtcu pa bi že sedaj potrebovali vsaj eno dodatno igralnico.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2018 se sprejme kot
informacija.
K točki 11:
POROČILO O POSLOVANJU OŠ STARI TRG OB KOLPI ZA LETO 2018
Točki je prisostvovala Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2018 se sprejme kot informacija.
Na sejo je prišel župan in prevzel vodenje seje.
Seje se je udeležil tudi Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj, zato je sledila obravnava
točke 5: POROČILO POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ O STANJU VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOČJU
OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2018
V razpravi, v kateri je bila predvsem izpostavljena migrantska tematika, ilegalni prehodi državne meje
ter vlomi v Črnomlju in okolici so sodelovali: Maja Kocjan, Andrej Fabjan, Matjaž Barič, Marko
Mravinec, Leopold Perko, Zalka Bosanac, Mira Radojčič, Tatjana Kmetič Škof, Vesna Fabjan, Anton
Brula, Tadeja Lamut. Vprašanja so se nanašala na: kadrovske težave, ravnanje policistov z migranti,
ugrabitev občana, število potrebnih policistov za varno oz. kvalitetno varovanje meje, schengenske
standarde, sodelovanje s hrvaško policijo, vdori v nenaseljene objekte, iskanju organizatorjev
ilegalnih prehodov, število nasilja migrantov nad domačini in policisti, vlome v mestu Črnomelj in
okolici, prepovedanih substancah v šolah, ipd.
Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj je pojasnil: Do 26.5.2018 je PP Črnomelj
obravnavala 630 oseb, v istem obdobju letošnjega leta pa 772 oseb, čez 700 oseb je bilo vrnjenih v R
Hrvaško. V 2019 je policija prijela večje število sprovajalcev, le-ti niso domačini oz. državljani R
Slovenije, gre predvsem za tujce (Rusi, Iračani, Afganistanci, Alžirci, Italijani, Maročani, ..) . Na PP
Črnomelj trenutno dela 59 policistov in je 78 % zasedena, kadrovska pomoč prihaja iz PU Novo
mesto, čez vikende pa tudi policisti posebne policijske enote iz ostalega območja R Slovenije. V
lanskem letu so pri posameznih osebah, ki so ilegalno prečkali državno mejo, našli listke, na katerih
so bila razna imena, za katera je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za predstavnike nevladnih
organizacij. Vse to je bilo posredovano na generalno policijsko upravo, ki je preko službe
kriminalistične policije ugotavljala za katere osebe gre. Povratne informacije o zadevi nima. Policija
dela v skladu z zakonodajo, vsaka oseba, ki zaprosi za mednarodno zaščito je odpeljana v azilni dom,
kjer se izvaja postopek oz. odloča o azilu. O prijetju četrte osebe, ki je sodelovala pri ugrabitvi
občana iz Velikega Nerajca, nima informacije. S trenutno in dodatno tehnično opremo bo
omogočena večja pokritost meje in s tem hitrejši postopek prijetja ilegalnih oseb. Pomembno je tudi
sodelovanje in pomoč občanov. Sodelovanje s hrvaško policijo mora pohvaliti, težav pri vračanju
ilegalnih oseb na Hrvaško ni. O učinkovitosti njihovega dela ne more razpravljati oz. presojati. Do
sedaj je bil obravnavan en primer nasilja migranta nad občanom oz. policistom.
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V zadnjem tednu je policija priprla dve osebi, ki sta opravljali večino vlomov na območju Črnomlja.
Policija vsako leto zaseže določeno število prepovedanih substanc oz. drog, opravljene so hišne
preiskave, zaseženi laboratoriji, ipd.. Problematiko prepovedanih substanc v šolah policija pozna.
Potrebno je poiskati vzrok zakaj otroci sežejo po prepovedanih substancah. V prvi vrsti je pomembna
vzgoja in vloga staršev.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju občine Črnomelj v letu
2018 se sprejme kot informacija.
K točki 12:
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN
BELE KRAJINE ZA LETO 2018
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine za
leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 13:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2018 se sprejme v predloženi
vsebini.
Sejo je trenutno zapustil Matjaž Barič, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 19 članov sveta.
K točki 14:
POROČILO O DELU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2018
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil s poročilom o delu Varnostnega sosveta občine
Črnomelj v letu 2018.
K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI ČRNOMELJ
Vesna Fabjan: Apelira na pristojne občinske službe, strokovnjake iz področja športa, komisijo, ki jo bo
imenoval župan in bo vodila postopek, da v skladu z novim Pravilnikom o športu prevetri II. točko
Pravilnika o sofinanciranja športa v občini Črnomelj. Gre za pogoje, ki bodo navedeni v razpisu in
pogoje po katerih se bodo vrednotile vloge. Predvsem naj bodo pozorni na opredeljevanje
individualnih in kolektivnih športov. Glede na povečanje števila individualnih športov v občini, bi
morali tudi delež sredstev temu primerno porazdeliti. To bo tudi lažja osnova za podeljevanje nagrad
in priznanj športnikom.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj se
sprejme v predloženi vsebini.
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K točki 16:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU,
PLAKATIRANJU TER TURISTIČNI IN DRUGI OBVESTILNI SIGNALIZACIJI V OBČINI ČRNOMELJ
Maja Kocjan: Podjetje v stavbi na Zadružni cesti 33 po sedaj veljavnem odloku ne more postaviti
svetleče reklamne table. Ali bo s spremembami in dopolnitvami odloka zopet možno postaviti
navedene table?
Tanja Peteh, OU: Državna zakonodaja ne omogoča, da so panoji svetlobno opremljeni.
Vesna Fabjan: V koliki meri pravilnik velja za čas volitev?
Tanja Peteh, OU: Oglaševanje v času volitev ureja državna zakonodaja.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter
turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj spremeni v
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in
drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter
turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni
signalizaciji v občini Črnomelj.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi
obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 17:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH
SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI
ČRNOMELJ
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA
V razpravi so sodelovali: Maja Kocjan, Mojca Čemas Stjepanovič, Mira Radojčič in Jaka Birkelbach, ki
so želeli podrobnejšo obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka, predvsem glede postopka
imenovanja in pogojev za imenovanje direktorja.
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Župan in Slavica Novak Janžekovič, OU sta podala pojasnilo: V obstoječem odloku je postopek
imenovanja direktorja določen na način, da ga imenuje občinski svet na predlog župana. Taka
ureditev je sicer skladna z veljavno zakonodajo, vendar pa pri večini javnih zavodov direktorja
imenuje svet javnega zavoda, pri čimer si mora k imenovanju pridobiti soglasje ali mnenje
ustanovitelja. V primeru RIC-a veljajo določila Zakona o zavodih, ki določa, da direktorja imenuje in
razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. V
skladu s to določbo se tudi predlaga sprememba v 12. in 15. členu, po kateri bo svet zavoda izpeljal
celoten postopek razpisa, izbranega kandidata pa bo nato imenoval v soglasju z ustanoviteljem, t.j.
občinskim svetom. Predlagana je tudi korekcija v 16. členu, pri pogojih za direktorja, v delu, ki se
nanaša na znanje tujih jezikov. Zaradi bolj tekočega poslovanja se predlagajo tudi spremembe, ki so v
praksi podaljševale postopke pri poslovanju zavoda in se nanašajo na soglasje ustanovitelja k
nekaterim aktom, ki jih sicer sprejema svet zavoda (finančni načrt, letno poročilo). Po Zakonu o
zavodih svet zavoda s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, po Zakonu o javnih financah pa tudi ni
predpisano, da bi si svet zavoda moral k finančnemu načrtu in letnemu načrtu pridobiti soglasje
ustanovitelja. Upoštevaje navedeno so predlagane tudi spremembe 27. člena odloka. S strani
notranje revizije je bilo ob pregledu odloka ugotovljeno, da obstoječi odlok ne vsebuje določb o
odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, zato je predlagana tudi dopolnitev 25. člena.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina se s spremembo 3. člena, ki se glasi: »V 16. členu se v tretji alineji
črtata besedi »in angleškega«, za besedo »obvlada« se doda beseda »vsaj«, beseda »tuj« pa se
spremeni v »svetovni«, sprejme v predloženi vsebini.
Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina spremeni v Predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela
krajina se s spremembo 3. člena, ki se glasi: »V 16. členu se v tretji alineji črtata besedi »in
angleškega«, za besedo »obvlada« se doda beseda »vsaj«, beseda »tuj« pa se spremeni v
»svetovni«, sprejme v predloženi vsebini.
K točki 19:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2018
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31. 12. 2018 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 20:
KADROVSKE ZADEVE
1. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
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Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k imenovanju Anje Panjan Trgovčić, 8340 Črnomelj, na
mesto direktorice javnega zavoda Knjižnica Črnomelj.
2. Mnenje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dom starejših občanov Črnomelj
Razprave ni bilo.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju Valerije Lekić Poljšak, 8340
Črnomelj, na mesto direktorice javnega zavoda Dom starejših občanov Črnomelj.
3. Imenovanje člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črnomelj se za člana dodatno imenuje
predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Bela krajina: Martin Orlič, 8340 Črnomelj.
Mandatna doba imenovanega je enaka kot obstoječemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
K točki 21:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Na sejo se je vrnil Matjaž Barič, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 20 članov sveta.
1. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pri nepremičnini katastrska občina 1536 – Talčji Vrh, parcela št. 2619/19 se zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi
v Uradnem listu RS.
2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 496/8 v izmeri cca 40 m2 in delu nepremičnine parc. št. 496/5 v
izmeri cca 50 m2, se izvede geodetska izmera; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc.
št. 163/3 k.o. 1566 – Žuniči. Pri geodetski izmeri se upošteva ustrezen odmik od občinskih javnih
poti, ki potekata 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.
3. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 2315/1 k.o. 1559 - Radenci se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na
Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2315/1 k.o. 1559 - Radenci, se to
nepremičnino prenese v last Republike Slovenije.
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K točki 22:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Franc Ivanušič: Iz odgovora OU, ki se nanaša na gradnje objektov v romskem naselju Kanižarica (ob
glavni cesti) je razvidno, da gre za črne gradnje, zato ga zanima kako bo občina ukrepala glede črnih
gradenj?
Bernarda Kump: Iz odgovora na vprašanje izvajanja prevozov šoloobveznih otrok v smeri Ručetne
vasi (Rožanec) ni razvidno ali se je kdo pogovoril s prevoznikom. Namreč v odgovoru prevoznik
priznava, da otroci gredo čez cesto in jih voznik spremlja ob prehodu cestišča. Ali je prav, da otroci z
voznikom prečkajo regionalno cesto, kjer je omejitev 90 km/h? Z odgovorom ni zadovoljna, vztraja
na tem, da prevoznik zagotovi, da se to ne bo več zgodilo.
Jaka Birkelbach: Z odgovorom likvidacijskega upravitelja glede postavljenih repetitorjev na izvoznem
stolpu v TRIS Kanižarica ni zadovoljen. Iz pojasnila OU je razvidno, da za postavitev mobilnih
repetitorjev na rudniški izvozni stolp s strani občine ni bilo izdanega kakršnegakoli dovoljenja
oziroma soglasja, prav tako OU ni seznanjena ali je investitor za postavitev repetitorjev pridobil
soglasje ZVKD Slovenije. Zadevo je potrebno še raziskati. Še strinja, da občina kot lastnik izvoznega
stolpa v letošnjem letu naroči geodetsko odmero zemljišča, na katerem stoji izvozni stolp in prične s
postopki za ureditev in sanacijo stolpa. Na izvoznem stolpu je sedaj postavljenih šest repetitorjev, za
katere se plačuje najemnina. S pobrano najemnino v desetih letih bi lahko bil izvozni stolp s strani
Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji že obnovljen.
Andrej Fabjan: Ali je bila s strani občinske uprave opravljena kakšna cenzura odgovora RIC-a Bela
krajina, ki se nanaša na višino mesečne najemnine poslovnih prostorov RIC-a v stavbi Stratus? To ni
odgovor na zastavljeno vprašanje.
K točki 23:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Renata Butala:
1.
Problem parkiranja v Starem trgu se vleče že deset let oz. od takrat, ko se je obnovilo staro
mestno jedro in v njem ni predvidenih parkirnih mest. Domačini to že vedo, kaj pa turisti. Hiše so
strnjene, dvorišč skoraj ni. Nekje bi moralo biti zaradi turistov označeno, da parkiranje v vaškem
jedru ni možno. Označiti je potrebno območje prepovedanega parkiranja ali pa uvesti režim
parkiranja za 15 minut. Gradbeno dovoljenje za parkirišče pod igriščem je bilo pridobljeno, dalje nič.
KS je dala predlog za ureditev parkirišča pod cerkvijo, kjer bi bilo potrebno postaviti samo kakšno luč
in mogoče za enkrat samo malo utrditi teren, navoziti malo peska ter ustrezno označiti parkirišče.
Prosim pristojne službe, da zadevo preučijo.
2.
Koliko EU sredstev je Občina Črnomelj pridobila v letih 2014 – 2018, kdaj in kako je ta
sredstva porabila (za katere konkretne primere)?
3.
Zaradi bližajoče turistične sezone in preplaha, ki se ga dela med ljudmi in to predvsem zaradi
turistov, me zanima ali je možna ureditev kakšne solarne javne luči ob Kolpi, za našo dolino vem, da
bi bilo potrebno v Dečini?
Maja Kocjan:
1.
V naselju Drage v Črnomlju so označene vse ulice, razne Linhartove ulice, zato predlaga
označitev tudi te. Prav tako predlaga izgradnjo javno razsvetljavo do konca omenjene ulice.
Bernarda Kump:
1.
V naselju Drage se naj uredi tudi oporni zid pri igrišču.
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Vesna Fabjan:
1.
Mejni prehod za obmejni promet Žuniči je odprt med 8.00 in 20.00. Na prošnjo prebivalcev
vasi Žuniči, Miliči in Paunoviči, dajem pobudo za podaljšanje odpiralnega časa. Prošnja temelji na
družbeno-gospodarskih spremembah, ki so jih deležni prebivalci omenjenih vasi v zadnjih letih.
Obrazložitev: Vasi ležeče na skrajnem obmejnem jugovzhodu Slovenije (Miliči, Žuniči, Paunoviči in
Preloka), so ene najbolj perifernih vasi v Občini Črnomelj. Prebivalstvo v njih se izrazito stara, zato še
posebej postaja pomembna dostopnost do osnovnih dobrin v neposredni bližini. Že od nekdaj so bili
močno povezani z obmejnimi vasmi na Hrvaškem. Vaščani imajo na hrvaškem obdelovalne površine
(njive), tam je njim najbližja trgovina z osnovnimi potrebščinami (hrano), gostilna (v njej se družijo
prebivalci obeh strani Kolpe). Veliko je sorodstvenih vezi in mešanih zakonov. Ljudje iz hrvaške (tudi
slovenskega rodu) se v zadnjem letu vse več vozijo na delo v Črnomelj (večina v podjetje Akrapovič),
a morajo za to vsakodnevno opraviti bistveno daljšo pot preko Vinice ali Metlike. Tudi prebivalcem
Črnomlja in okolice je mejni prehod Žuniči zelo priročen, saj je preko mostu čez Kolpo to najkrajša
pot npr. v Karlovec in Zagreb ali pa v Bosno. Zato na prošnjo vaščanov dajem pobudo za podaljšanje
odpiralnega časa. Predlagam, da pristojna služba Občine Črnomelj razišče možnosti in predstavi
razloge za spremembo pri pristojnih državnih organih (Notranjem ministrstvu …) in zaprosi za
uresničitev pobude. Glede na potrebe dnevnih migrantov in obmejnih prebivalcev predlagamo
odpiralni čas: med tednom od 5.00 do 23.00., v času vikenda od 8.00 do 22.00. Zaradi povečanega
števila ilegalnih prehodov meje prav v teh vaseh in ker vasi nimajo javne razsvetljave, bi se tudi sicer
vaščani ob daljši prisotnosti policije počutili bolj varne.
2.
V sklopu razpisov za ureditev starih vaških jeder, je bilo pred leti predvideno tudi urejanje
vasi Učakovci (ureditev ceste, podzemne električne in telefonske napeljave ter javne razsvetljave).
Takrat je bila urejena projektna dokumentacija, izvedena sta bila terenski ogled in geodetska izmera.
Ker so bila v ta projekt že vložena sredstva, bi bilo smotrno z njim nadaljevati. Prebivalci vasi niso bili
seznanjeni z razlogi, zakaj se projekt do konca ni realiziral. Zato na pobudo prebivalcev vasi Učakovci
zastavljam svetniško vprašanje: Ali/kdaj bo projekt izpeljan do konca? Ali je možna tudi delna
realizacija projekta (asfaltiranje ceste, ki je sedaj makadamska)? Obrazložitev: Obstoječa cesta
poteka tudi po zasebnih zemljiščih in kot taka tudi ni zemljiško knjižno urejena ter je tudi precej
dotrajana. Zato je bila za obnovo predvidena cesta (makadamska), ki se prične na začetku vasi in
poteka po obrobju do konca kjer se priključi na obstoječo, ki je tudi vrisana.
3.
V občini Črnomelj je veliko dogodkov in prireditev, ki se jih župan aktivno udeležuje. Kadar se
sam teh ne zmore udeležiti, ga nadomesti podžupan. Vendar se kljub temu opravičeno zgodi, da
včasih na dogodku ni prisoten nobeden od njiju in/ali pa da organizatorji niso deležni želenega
govora župana/podžupana. Obrazložitev: Kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti se čutim
dolžna obiskati čim več dogodkov. V kar nekaj primerih sem naletela na kritiko, da si »mi iz Občine,
ne vzamemo časa za male ljudi«. Zato predlagam, da se v primeru, ko se župan in podžupan ne
zmoreta udeležiti dogodka, na tega uradno napoti enega od svetnikov (lahko tudi z govorom), ki bi
zastopal Občinski svet. O tem, kako bomo v novem mandatu skupaj sodelovali z občani, je bilo veliko
govora že pred volitvami. Le tako lahko dokažemo, da imajo organizirani dogodki tudi za nas pomen.
Prosim za pisne odgovore.
Mira Radojčič:
1.
Na cesti Črnomelj-Adlešiči, pri prvem odcepu za Tribuče, ob večjem deževju zastaja voda,
zato predlaga ureditev odtoka vode.
Štefan Misja:
1.
Pred dnevi je v Gornjem Suhorju pri Vinici, ob spominski plošči, potekala slovesnost ob
prvem dnevu slovensko-britanskega prijateljstva. Predlaga, da se na regionalni cesti Črnomelj-Vinica,
v Gornjem Suhorju, postavi tabla s smerokazem do spominskega obeležja. Cesta, ki pelje do
spominske plošče je v slabem stanju, zato predlaga preplastitev le-te v bližnji prihodnosti.
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Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Čeprav Občina Črnomelj ni ustanoviteljica Srednje šole Črnomelj, temveč država, bi bilo prav,
da se občinski svet seznani tudi s poslovanjem, programi šole.
2.
Občinska uprava naj poda odgovor društvu Rudar glede izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica.
Andrej Fabjan:
1.
Na seji OS povabljeni gostje sedijo za sejno mizo, kjer jih vsi člani OS ne vidimo. Predlaga, da
se jih posede na mesto, kjer bodo vidni vsem članom OS.
Leopold Perko:
1.
V križišču na odcepu za TRIS Kanižarica, ob večjem deževju nastane luža, ki se nato izteka na
zemljišče izpod ceste. Ob tem se dela škoda na omenjeni parceli. Obljubljeno je bilo, da bo narejena
drenaža, ponikovalnica, vendar do realizacije ne prišlo.
2.
Na sejah OS je velikokrat opozarjal na problematiko plakatiranja na avtobusnih postajališčih.
Opaža, da se je stanje izboljšalo, ga pa zanima, kdaj se bo pristopilo k obnovi avtobusnih postajališč.
Namreč nekatera izmed njih so zelo grdega videza, na njih so ostanki lepil, ipd. in v prihajajoči
turistični sezoni ne dajejo lepega videza ne kraju ne občini.
Župan je podal informacijo o nakupu tablic.
Zoran Špec:
1.
Tudi vsi člani komisij, odborov naj gradivo prejemajo v e-obliki.
2.
Predlaga postavitev table za naselje Rodine iz smeri Talčji Vrh.
Jaka Birkelbach:
1.
V jesenskem času je občina nabavila klopi in koše za po mestu Črnomelj. KBŠ je podal
predloge za postavitev le-teh. Naj se zadeva realizira.
Župan je prisotne informiral o investicijah na področju družbenih dejavnosti: Izvedena je recenzija
projekta za nadomestno gradnjo OŠ Loka. V naslednjem tednu je dogovorjen sestanek s predstavniki
ministrstva, na katerem bo govora tudi o investiciji obnove in dograditve OŠ Dragatuš. V pripravi je
razpis za idejni projekt izgradnje vrtca Loka.
V nadaljevanju seje sta minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije
Tatjana Bobnar s sodelavci seznanila člane sveta s trenutno situacijo na področju migracij in
odgovorila na vprašanja, ki so jih v razpravi izpostavili Maja Kocjan, Franc Ivanušič, Zalka Bosanac,
Leopold Perko, Marko Mravinec in Andrej Fabjan. Ta so se predvsem nanašala na kritje stroškov
odstranitve smeti, ki ostajajo za migranti, panelno ograjo, ki nima pravega učinka, zaraščanje zemljišč
ob panelni ograji, višino nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju
nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, problem
obremenitve lokalnih cest, izpad prihodkov na področju turizma, osvetlitev vasi ob meji, idr.: Policija
je kadrovsko podhranjena, kadrovski primanjkljaj rešujejo z dodatno tehnično opremo, ograjo,
pomožnimi policisti in pomočjo pripadnikov slovenske vojske. 37. a člen, po katerem bi slovenska
vojska dobila posebna pooblastila, še niso uveljavili. Policija učinkovito varuje državno mejo in pri
tem izvaja ustrezne ukrepe. Načrtovan je video nadzor na tem delu meje, dodatno nameravajo
postaviti 3,8 km panelne ograje, na zalogo pa bodo nabavili še 40 km ograje. V Beli krajini je zadnja
dva tedna manj ilegalnih prehodov, delno zaradi narasle Kolpe, pa tudi ker se vsakega toliko časa
ilegalni migranti usmerijo drugam, tokrat je to območje Ilirske Bistrice in Brežic. Na območju PP
Črnomelj so zadeve obvladljive, občina, kot tudi celotna Slovenija, je varna. Do 26.5.2019 je bilo v
letošnjem letu v Sloveniji 3.863 ilegalnih prehodov državne meje, hrvaški je bilo vrnjenih 2.538
ilegalnih migrantov, v lanskem letu isto obdobje pa 2.475. Ujetih je bilo 122 sprovajalcev, med
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katerimi je večina tujih državljanov. Policija odpadke, ki jih odvržejo ilegalci, evidentira in označi,
procesirala pa jih bosta Urad vlade za integracijo in oskrbo migrantov ter ministrstvo za okolje in
prostor. Pospravljanje smeti ne bo strošek občine. Problem obremenitve lokalnih cest, po katerih se
ob meji vozita policija in vojska bo predstavljen na vladi. Lokalni skupnosti se bo pomagalo pri
razvojnih projektih.
Župan se je ministru, generalni direktorici policije in ostalim gostom zahvalil za obisk ter izrazil željo,
da izpostavljene probleme in težave prenesejo naprej, da se o njih govori in da bodo slišani. Samo na
takšen način bomo uspeli nekaj premakniti.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.20.

Zapisala:
Antonija Hiti

Župan:
Andrej Kavšek

Številka: 900-46/2019
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