OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2022-2025
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
-

POVEČANJE
ŠTEVILA
JAVNO
DOSTOPNIH
AED
NAPRAV
IN
USPOSABLJANJE LAIKOV ZA NJIHOVO
UPORABO – Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja; Projekt SKUPAJ ZA
VARNI JUTRI
Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja
Slovenije. Prijavitelj za območje Dolenjske in Bele krajine je LAS Dolenjska in Bela krajina.
Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: vodilni partner RC Novo mesto, MO Novo
mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentjernej in Občina Mokronog
Trebelno. V novembru 2021 je vodilni partner prejel Odločbo s strani Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, da so za projekt odobrena finančna sredstva. Predvidena stopnja
sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 85%
upravičenih stroškov projekta. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023. Zaradi srčnega zastoja
v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko
takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov
oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s
srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in
ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU
Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014-2020 se je za navedeno programsko obdobje oblikovala Lokalna akcijska skupina
Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK), ki še deluje za potrebe zaključevanja programskega
obdobja. Upravljavec le te je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z RIC Bela krajina za
območje Bele krajine. Sredstva predvidena za leto 2022 oz. za celotno obdobje 2022 do 2025
bodo namenjena za aktivnosti na področju razvoja podeželja, usmerjene v izvajanje pristopa
CLLD in ostalih razvojnih vsebin na podeželju, ki jih izvaja RC Novo mesto in niso sofinancirana
iz evropskih skladov.
- IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD
Predlogi projektov bodo oblikovani v okviru prioritet Razvojne strategije LAS DBK in
predlaganega nabora predlogov projektov za območje občine Črnomelj. Sredstva so
namenjena za začetek izvajanja partnerskih projektov (za pripravo potrebne projektne
dokumentacije) s katerimi se predvidevamo prijaviti dodatne javne pozive upravljavca LAS
DBK za odobritev sredstev sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za

programsko obdobje, ki se končuje (2014-2020) in za novo programsko obdobje 2022-2025.
Po oddaji skupne prijavnice oz. ob odobritvi projekta bomo NRP uskladili skladno s prijavo
projekta. Predvideno je sofinanciranje projektov v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni
upravičen strošek).
- PRIPRAVA PROJEKTOV LEADER IN CLLD
Za namene priprave predlogov prej omenjenih projektov moramo za oddajo popolne vloge za
pridobitev sredstev sofinanciranja iz prej omenjenih skladov zagotoviti dokument identifikacije
investicijskega projekta. Za pripravo potrebne dokumentacije zagotavljamo lastna sredstva.
Gre za pripravljalne stroške projekta, ki se ob oddaji vloge za posamezni projekt vključijo kot
upravičen strošek sofinanciranja.
11029003 Zemljiške operacije
DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ:
 UKREPI ZA PRESTRUKT.IN PRENOVO KMETIJSKE PROIZVODNJE (Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo, Tehnična podpore v primarnem kmetijstvu)
 NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji, Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja )
 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – MALE AGROMELIORACIJE (Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov).
Vse navedene podpore sodijo pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje
posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 20152020 in katerega shema se v tem prehodnem obdobju podaljšuje do leta 2023.
- IZGRADNJA GOZDNE CESTE CIRNIK – BANOVA RUPA
Občina Črnomelj je v letu 2020 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo
gozdne ceste Cirnik-Banova rupa (odsek gozdne ceste Adlešiči – Zilje). V letu 2020 smo
izdelali DIIP, v letu 2021 je bil izdelan projekt izgradnje gozdne ceste in v letu 2023 načrtujemo
tudi prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za ureditev
gozdne infrastrukture). Glede na dosedanje tovrstne javne razpise je predvideno sofinanciranje
upravičenih stroškov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev iz
proračuna Republike Slovenije ter lastni delež Občine.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- UREDITEV PLOČNIKA OB RT-919/1466 ŽUNIČI-VINICA NA VINICI
Na Direkcijo RS za infrastrukturo smo 12. 2. 2020 predali recenzirano projektno dokumentacijo
za obnovo ceste in ureditev pločnika od križišča pri B.S Petrol do gostilne Pavlič v dolžini okoli
250 m. Ker do jeseni 2021 investitor (DRSI) še ni objavil javnega razpisa za izvedbo del, smo
vsa plačila za sofinanciranje pločnika in meteorne kanalizacije predvideli v letu 2022.

- PROMETNA UREDITEV RT-919/1343 OŠ - VINICA
Dne 24. 9. 2020 je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisan sofinancerski sporazum za
prometno ureditev s trapezno grbino na prehodu za pešce s pločniki in javno razsvetljavo na
lokaciji med OŠ in vrtcem v Vinici. Izvedbo smo že prestavljali v leto 2021, kljub našim
urgencam in posredovanju pri podpisu pogodb za služnosti, se izvedba v celoti prestavlja v
leto 2022. Skupaj je projekt ocenjen na 201.049 EUR, v proračunu je naveden samo strošek
za občino Črnomelj, ker je investitor DRSI.
- OBČINSKE CESTE
Na tej postavki vsako leto predvidimo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na
občinskih cestah, predvsem na javnih poteh. Največkrat gre za asfaltiranja cest ali pa sanacije
dotrajanih asfaltnih površin in dodatne ureditve odvodnjavanj cest ter ukrepov za varnost
prometa. Po sestankih s krajevnimi skupnostmi, ki so bili opravljeni v novembru 2021, smo v
letu 2022 na območju vsake od njih planirali samo najnujnejše sanacije in asfaltiranja javnih
poti. V kolikor bodo tudi v letu 2022 na voljo dodatna sredstva za infrastrukturo na zunanji meji
po sklepu Vlade RS (kot v letih 2020 in 2021), se bo iz te proračunske postavke lahko izvedlo
kakšno večje asfaltiranje ali obnova občinske ceste ob meji, kot npr. v letu 2021 do in v »Dolnji«
Preloki (Vidine, Jakovini, Kroci).
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMETNE UREDITVE NA
DRŽAVNIH CESTAH
V letu 2021 in tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva za izdelavo projektnih
dokumentacij za modernizacije in obnove občinskih cest ter prometne ureditve v naseljih ob
državnih cestah. Najprej so v letu 2022 predvidena sredstva za dokončanje naročenih
projektnih dokumentacij (dokončanje izgradnje gospodarske javne infrastrukture v ZN Drage
II., podobno v ZN Pod gozdom ter za Prometno ureditev naselja Dobliče, avtobusno
postajališče Grič in prestavitev regionalne ceste pod mostom čez Dobličico ter pregled mostov
na občinskih kategoriziranih cestah), v nadaljevanju pa še za pričetek projektiranja prometnih
ureditev v naseljih Kanižarica (od PC TRIS do RN pri IGM ter od centra proti Blatniku), za BUS
obračališče v Malem Nerajcu in projektno nalogo za prometno ureditev Griblje.
Izvedbe obnov občinskih cest oziroma prometnih ureditev bomo zajeli v NRP po tem, ko bo za
posamezno investicijo izdelana projektna dokumentacija in dokument identifikacije
investicijskega projekta - DIIP.
-

13029003 Urejanje cestnega prometa
- UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH
V letu 2022 so predvidna plačila za tri postajne nadstrešnice, dve v Tribučah sta že postavljeni,
postavljena bo še tam, kjer bo krajevna skupnost zagotovila pripravljen plato za postavitev.
- IZVEDBA ULIČNEGA OZNAČEVANJA
V letu 2022 načrtujemo označevanje uličnega sistema na Bojancih. Sledi morebitno
vzdrževanje obstoječega uličnega sistema, če bo potrebno. Za izvedbo projekta so predvidena
lastna proračunska sredstva.
- TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ELABORAT
Elaborati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) so predpogoj za pridobitev
naloga za izvedbo postavitve TOS-a. V letu 2022 so predvidena minimalna proračunska
sredstva za morebitne potrebne dopolnitve sistema turistične in druge obvestilne signalizacije
po občini. Za izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.
- IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE
V sprejeti Celostni prometni strategiji – CPS občine Črnomelj je predvidena izdelava prometne
študije mesta Črnomelj. Glede na novo zgrajeno obvoznico in izvedeno preusmeritev

regionalne ceste Metlika – Črnomelj – Vinica (25. 10. 2021) izven mestnega jedra ter drugačne
trende v mobilnosti (poudarek na trajnostni mobilnosti) je potrebna nova oz. novelirana
prometna študija, ki bo zamenjala izdelano iz leta 1996/97, ki je utemeljila gradnjo obvoznice,
ter prometno študijo iz leta 2009 (obvoznica takrat še ni bila dokončana). Prometna študija je
v izdelavi, najprej je bilo konec leta 2021 izvedeno novo štetje prometa v 18 križiščih in na 6
presekih še sledenje vozil, s katerim se ugotovi delež tranzitnega prometa. V letu 2022 bo
prometna študija novelirana, vsi stroški izdelave pa bodo zapadli v letu 2022.
-

REGIONALNA

KOLESARSKA

POVEZAVA

ČRNOMELJ-KANIŽARICA

Preko JV regije se obeta možnost sofinanciranja iz sredstev EU in RS za izgradnje regionalnih
kolesarskih povezav, ki pa morajo potekati iz naselja v naselje in morajo omogočati dnevne
migracije na delo ali po opravkih. V nabor teh projektov smo prijavili podaljšanje kolesarskih
povezav od konca obvoznice pri AH Renault Vrtin do centra Kanižarice in naprej do TRIS
Kanižarica in od POLYCOM d.o.o. do odcepa za LIVAR d.d. ob Ul. heroja Starihe. Ker je po
izdelani projektni dokumentaciji za izvedbo investicija v 1,5 km dvosmernih kolesarskih stez
ocenjena na 1,9 MIO EUR, od tega je po dogovoru za razvoj regij predvideno sofinanciranje iz
sredstev kohezijskega sklada EU v višini 400.000 EUR in proračuna RS v višini 100.000 EUR,
smo obseg projekta skrčili na odsek 2 dolžine 615 m (od obvoznice do križišča v Kanižarici) in
odsek 3 (80 m naprej proti Blatniku). V letih 2020 in 2021 so bila zagotovljena sredstva za
projektiranje in v letu 2021 za del odkupa zemljišč, gradnja je predvidena od decembra 2021
do junija 2022. Prvotno smo predvideli, da bomo v letu 2021 pridobili 125.000 EUR nepovratnih
sredstev po 23. členu ZFO-1, v letu 2022 pa še 175.000 EUR teh sredstev, vendar se ta sredstva
po Zakonu o finančni razbremenitvi občin več ne dodeljujejo na podlagi vlog in pogodb o
sofinanciranju, temveč se mesečno nakazujejo v proračune občin. Sofinancerska pogodba za
500.000 EUR je že podpisana in sicer 7. 10. 2021, pričakujemo pa, da se bo iz »ostankov«
sredstev pridobilo še dodatnih 200.000 EUR. Plačilo gradnje in nadzora ter preostalih odkupov
zemljišč je predvideno v letu 2022.
-

UREDITEV

PLOČNIKOV

IN

KOLESARSKIH

STEZ

V

ČRNOMLJU

Po javnem razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo
objavilo konec septembra 2017, imamo (ob upoštevanju že izvedenega sofinanciranja ureditve
»črne točke«) na voljo še 23.397 EUR. V ta namen smo na drugi rok za prijavo do 6. marca
2018 pripravili projekt dokončne ureditve šolske pešpoti od Ločke ceste in velikega mostu čez
Dobličico proti OŠ Loka in SŠ Črnomelj. Dela naj bi se izvedlo v času šolskih počitnic v letu
2019, vendar smo zaprosili za prenos v leto 2020, za tem po pandemiji korona virusa COVID19 še v leto 2021, ker je pred tem potrebno obnoviti povsem dotrajano glavno kanalizacijo od
Kidričeve ulice do mostu čez Dobličico. Investicija je zaključena v avgustu 2021, vsa plačila in
nakazilo sofinancerskih sredstev so izvedena do konca novembra 2021.
- REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA LIVAR ČRNOMELJ – TRIS KANIŽARICA
Ker smo iz kohezijskega projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica
izločili kolesarski stezi ob lokalni cesti Ul. heroja Stariha (Od Polycom do LIVAR) in od centra
Kanižarice do odcepa za PC TRIS Kanižarica, smo za to odprli novo postavko v proračunu.
Potrebno je dokončati odkupe zemljišč ter poiskati sofinancerja.

- BRV NA MAJER
Problem reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja je trajneje rešljiv z ureditvijo brvi na
Majer kjer je dovolj primernih in prostih površin. Brv, ki bo nad reko Lahinjo povezovala mestno
jedro in Majer, bo hkrati tudi komunikacijska vez med dvema deloma mesta. Razvoj tega
prostora temelji na povezovanju in krepitvi vsebin, ki se med seboj podpirajo in dopolnjujejo.
Za gradnjo brvi je potrebno predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje, pred tem pa pripraviti
projektno in drugo dokumentacijo. Pred izvedbo gradbenih in drugih del bo na območju
mestnega jedra potrebno izvesti tudi arheološke raziskave ter druga pripravljalna dela.
IDEJNA ZASNOVA-DRŽAVNA KOLESARSKA POVEZAVA D8 (DOL.TOPLICE-SEMIČČRNOMELJ)
Občina Črnomelj je vključena v projekt ureditve Državne kolesarske povezave D8 (Dolenjske
Toplice- Semič-Črnomelj). Na osnovi pobude DRSI, kot nosilca projekta, je predvideno, da
občine Dolenjske Toplice, Semič in Črnomelj potrdimo obojestransko sodelovanje in v letu
2021 naročimo strokovne podlage z variantnimi rešitvami za odsek kolesarske povezave med
Dolenjskimi Toplicami in Črnomljem.
-

13029004 Cestna razsvetljava
- POSODOBITEV JR V OBČINI
V oktobru 2016 je bila podpisana koncesijska pogodba za posodobitev, upravljanje in
vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v celotni občini.
Koncesionar je že izvedel zamenjavo vseh neustreznih svetilk, skladno z uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Iz dela prihrankov za električno energijo javne
razsvetljave se bo v naslednjih dvanajstih letih poplačal vložek koncesionarja v posodobitev,
del prihrankov pa ostane občini. Po oceni prihrankov v letu 2021 je potrebno v letu 2022
zagotoviti 64.800 EUR za poplačilo vložka koncesionarja.
- UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI
V naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih
razsvetljav v stanovanjskih ulicah in drugih naseljih v občini. Kjer so javne razsvetljave (JR) del
celovite obnove ceste, so zajete v teh projektih (npr. na Grajski ulici in v OPPN Drage II. ter v
OPPN Pod gozdom), kot samostojni projekti pa jih predvidevamo v naseljih in ulicah, kjer bo
dogovorjeno sofinanciranje stanovalcev. V letu 2021 je dokončana JR Bojanci. Ob
sofinanciranju krajanov je prav tako izvedena JR v delu naselja Griblje (ob LC in v »Brinskem
selu«) ter v strnjenem delu naselja Preloka že v letu 2020. Načrti so izdelani še za dve etapi v
Tribučah. V jeseni leta 2021 se je pričela dograditev kanalizacij v Črnomlju zato predvidevamo,
da bo potrebno obnoviti ali dograditi JR v Ulici Na bregu, Pod gozdom, v Ul. Marjana Kozine in
na Majerju. Izvedba JR v Kanižarici (ulica za igriščem) se je zaradi nepredvidenih del na obnovi
meteorne kanalizacije prestavila v leto 2022, planiramo še delno izvedbo JR za Miheljo vas in
Perudino, oboje pred predvidenim asfaltiranjem. Iz dela državnih sredstev za opremljanje
romskih naselij smo v tej postavki predvideli JR Drenovec (RN nad regionalno cesto) in za RN
Kanižarica - Jama.
Vrstni red oziroma realizacija investicij je odvisna od pridobljenih služnosti oziroma ureditve
lastništva in od pripravljenosti sofinanciranja krajanov na posameznem območju.
1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
- RAZVOJ PAMETNEGA MESTA
Občina Črnomelj sodeluje v konzorciju občin, ki bodo sodelovale na razpisih države v okviru
črpanja evropskih sredstev za pametna mesta in skupnosti z namenom pospešitve digitalnega
razvoja občin in uvedbe digitalnih tehničnih rešitev znotraj lokalnih skupnosti. Sredstva so
namenjena sofinanciranju oz. lastni udeležbi pri sodelovanju na razpisih. V letu 2021 je Občina

Črnomelj skupaj z Občinami Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Ribnica, Semič, Sodražica
in Velike Lašče oblikovala konzorcij za skupni prehod v digitalizacijo delovanja in pametne
skupnosti prihodnosti. Konzorcij se je prijavil na prvi javni razpis Ministrstva za javno upravo
za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - Projekt Zeleno, varno
in digitalizirano okolje, ki pa je bil zaradi napak v postopkovni izvedbi objave in realizacije
Javnega razpisa za demonstracijske projekte pametnih mest in skupnosti Ministrstva za javno
upravo, razveljavljen. V kratkem bo objavljen nov javni razpis, pri katerem bodo postopkovna
pravila drugačna. Po podatkih iz Ministrstva za javno upravo bomo vlogo oddano v
spomladanskem roku JR PMIS 14. maja 2021, lahko uporabili, dopolnili in s podrobnejšim
opisom projekta tako vsebinsko nadgradili obstoječo prijavo.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
- VPLAČILA ZA INOVATIVNE NAMENE
Občina Črnomelj bo v letu 2021 in 2022 (oz. do preklica) nadaljevala sodelovanje pri projektu
»Sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov«, ki ga vsako leto razpisuje Razvojni center
Novo mesto d.o.o. Finančna sredstva za inovativne namene so vsako leto zagotovljena v
skladu s finančnimi možnostmi proračuna Občine Črnomelj in sodijo pod državno pomoč. Za
izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.
- POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA
Navedena podpora sodi pod državno pomoč, ki jo Občina iz sredstev proračuna dodeljuje
posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 in 58/21) in na osnovi odobrene priglasitve
državne pomoči s strani Ministrstva za finance za programsko obdobje 2015-2020, katerega
shema se v tem prehodnem obdobju podaljša do leta 2023. Sredstva se razpisujejo za
naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, subvencioniranje
stroškov investicijske in razpisne dokumentacije, sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con in sofinanciranje stroškov
samozaposlovanja.
- EKONOMSKO-POSLOVNA INFRASTRUKTURA V PC TRIS KANIŽARICA 1. DEL - 2. FAZA
Predmet operacije je dokončanje ceste F v dolžini 190 m, ceste E1 v dolžini 73 m ter ceste E2
v dolžini 78 m. Izvede se manjkajoča GJI – fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija,
vodovod in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija na obravnavanem območju je že delno
izvedena, vendar ni ustrezna. Na novo je potrebno povezati širše območje. V letu 2020 se je
pridobila dokumentacija za gradbeno dovoljenje in PZI. V letu 2021 je bila izvedena meteorna
in fekalna kanalizacija ter vodovod, v letu 2022 pa se bo projekt zaključil z izgradnjo ceste,
pločnika in javne razsvetljave. Za izvedbo projekta so predvidena lastna sredstva.
UREDITEV EKONOMSKO POSLOVNE INFRASTRUKTUREV V PC TRIS KANIŽARICA – 3.
DEL
Predmet operacije je ekonomsko poslovna infrastruktura na delu cest G, D1 in G1. Gre za
izvedbo ceste G v dolžini 180 m, ceste D1 v dolžini 210 m in ceste G1 v dolžini 330 m. Ob vseh
navedenih cestah je predvidena izvedba meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda,
pločnikov in javne razsvetljave. V letu 2021 je bila pridobljena dokumentacija za DGD in PZI in
vložena vloga za gradbeno dovoljene. Operacija se bo izvedla fazno. V letu 2022 se bo izvedla
cesta in infrastruktura v delu ceste D1, v letu 2023 cesta in komunalna infrastruktura na cesti
-

G1, v letu 2024 sledi izvedba ceste in komunalne infrastrukute na cesti G. Za operacijo so
predvidena lastna sredstva.
- OBNOVA INFRASTRUKTURE V POSLOVNIH CONAH
Za prenovo infrastrukture v poslovnih conah poskušamo pridobiti sredstva sofinanciranja iz
različnih skladov Evropske unije. Določeni stroški prenov niso priznani, ali pa potrebne prenove
ne ustrezajo pogojem razpisa. Za te manjše ureditve infrastrukture v poslovnih conah so zaradi
navedenega predvidena lastna proračunska sredstva.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
140239002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
- UREJANJE PRIREDITVENEGA PROSTORA - JURJEVANJSKA DRAGA
Občina Črnomelj je s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja
pričela v letu 2021. Projektna dokumentacija DGD je že izdelana in bo po pridobitvi vseh
potrebnih soglasij skupaj z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vložena na UE Črnomelj. V
letu 2022 je že predviden tudi začetek posameznih del – predvsem komunalne ureditve, ki se
bo izvedel skladno z gradbenim dovoljenjem, v večji obseg investicije po posameznih fazah pa
bomo pristopili v kolikor nam bo uspelo z javnim razpisi pridobiti sredstva sofinanciranja za
izvedbo posamezne faze projekta.
- KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU
Občina Črnomelj je še s posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju
Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem
vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Oddali smo skupno vlogo na 5. javni razpis
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS
2014-2020. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj
njih. Projekt se sofinancira v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bomo zagotavljali
partnerji projekta. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposojo
koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja s tremi električnimi kolesi). S ciljem oblikovanja
skupnega turistične produkta je v sklopu t.i. mehkih vsebin predvidena izdelava enotne
celostne grafične podobe kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelava spletne stran
ter izvedba drugih promocijskih aktivnosti (skupni zemljevid in večjezična zloženka). Z
namenom povezovanja omrežja je predvidena tudi izvedba izobraževalne delavnice za
upravljavce sistema. V okviru projekta smo na parkirišču pri črnomaljskem gradu konec leta
2021 postavili polnilno postajo in nabavili 3 električna kolesa.

- RAZISKAVE GEOTERMALNEGA POTENCIALA – OBMOČJE ŠIPEK
Na osnovi predhodnih raziskav v letih 2004 do 2010, ki so med drugim zajemale dve plitvi
raziskovalni vrtini (do 150 m) in eno globoko (do 700 m) ter na osnovi pridobljenega
strokovnega mnenja Geološkega zavoda Slovenije v letu 2020, smo predvideli sredstva za
prvo fazo dodatnih raziskav, ki bi jih izvedli v letih 2022-2023. Z dodatnimi raziskavami, ki
vključujejo geofizikalne meritve, dopolnitev strukturnih meritev ter vključitev obstoječih, bo
zagotovljeno ustrezno poznavanje lokacije Šipek ter možna opredelitev končne lokacije in

globine vrtanja ter napoved temperature subtermalne podzemne vode na območjih, primernih
za razvoj turistične infrastrukture na desnem bregu reke Lahinje.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE
Iz dela sredstev omrežnin oziroma najemnin za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki,
predvidevamo v naslednjih letih poleg najnujnejših popravil na PCRO Vranoviči, še ureditve
EKO otokov. Pogodba za prvi del ureditve EKO otokov je bila z JP Komunala Črnomelj
podpisana že v letu 2019 in se bodo po njej ureditve lahko nadaljevale. Za naslednja leta je
potrebno načrtovati zamenjavo stiskalnice za odpadke na PCRO Vranoviči.
- CeRO DBK – MBO Dolenjske in Bele krajine
V letu 2017 se je zaključilo sofinanciranje 2. etape CeROD, ki je poleg že zgrajene čistilne
naprave v letu 2012, zajemalo predvsem mehansko biološko obdelavo odpadkov – MBO pred
odlaganjem preostanka odpadkov, kot to zahteva zakonodaja od 1. 1. 2016 naprej. Projekt, ki
naj bi bil sofinanciran do leta 2015 iz sredstev kohezijskega sklada EU in RS, je propadel. V
januarju 2022 bo potrebno plačati odškodnino za propadel posel in delno izdelano projektno
dokumentacijo v višini 54.167,46 EUR, kot je določena v sodni poravnavi. Ta znesek je naveden
v posebni postavki proračuna, ker se nanaša tako na CeROD kot tudi na CeRO-DBK.
V projektu CeROD – MBO je zajeto predvideno investiranje v manjši objekt MBO samo za
Dolenjsko in Bel krajino. V ta projekt niso vključene posavske občine in občina Šentjernej (ta
naj bi se projektu priključila v letu 2022 in bo ostalim družbenikom v letu 2022 vrnila sorazmerni
delež vlaganj). Podpisan je dogovor o sodelovanju med 10. občinami pri izgradnji MBO,
predvideni stroški so 6.963.031 EUR, od tega na našo občino odpade 16,087 % kar znese
1.120.143 EUR. Ker se predvideva, da bo potrebnih lastnih sredstev občin za 963.031 EUR
(ostalo bo kredit izvajalca javne službe), je delež naše občine zmanjšan na 196.755 EUR za
izgradnjo MBO v letih 2021 in 2022. Gradnja je pričeta konec leta 2021, v letu 2022 je (brez
spremembe deleža lastništva) predvideno 118.890 EUR odhodkov za dokončanje projekta.
- CEROD – UREDITEV PLOŠČADI
Iz sredstev najemnine za infrastrukturo na CEROD Leskovec pri Novem mestu je predvidena
dograditev ploščadi za pretovor odpadkov, kar je del 1. faze investicije v CEROD in to ureditev
sofinancira 15 občin družbenic. Na občino Črnomelj odpade po deležu 3,98 % znesek 35.030
EUR. Ker je strošek povezan z investicijo v MBO so tudi ta sredstva prenesla v leti 2021 in 2022.
Gradnja ploščadi je tako kot MBO pričeta konec leta 2021, v leto 2022 zapade 24.240 EUR
plačil za dokončanje gradnje našo občino.
Vsako leto so posebej predvidena sredstva za obnovitvene in razširitvene investicije v CeROD
iz najemnin za infrastrukturo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ POREČJA KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ

Projekt upošteva možnost sofinanciranja dograditve kanalizacij v mestu Črnomelj, ki ima nad
2.000 prebivalcev oz. populacijskih enot (PE). Za dokončanje kanalizacije v aglomeraciji 5838
Črnomelj smo preko regije JV Slovenija za kohezijska sredstva EU in proračunska sredstva RS
pripravili projekt dograditve kanalizacij v mestu. Projekt je po izdelani projektni in investicijski
dokumentaciji ter izvedenih javnih naročilih vreden 2.872.599 EUR in se bo izvajal do konca
leta 2022. Predvideva vsaj 98 % pokritost mesta s kanalizacijo, kar je pogoj sofinanciranja, ki
je predvideno v višini do 1.806.907 EUR. V letu 2019 je izdelana investicijska dokumentacija
(študija izvedljivosti, predinvesticijska zasnova, investicijski program), izdelana je vsa
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj in za izvedbo ter pridobljena vsa
pravnomočna gradbena dovoljenja. 1. 9. 2020 smo oddali popolno vlogo na Ministrstvo za
okolje in prostor in oktobra prejeli odobritev pomoči. V novembru 2020 je bila oddana izdelava
razpisnih dokumentacij za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti, v začetku leta 2021 so bili
izvedeni javni razpisi. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana šele 23. 11. 2021, zato se
večina izvedbe premakne v leto 2022, nekaj stroškov pa predvidevamo že v letu 2021 in nekaj
še v letu 2023. Prvotno smo v letu 2021 računali še na 400.000 EUR nepovratnih sredstev po
23. členu ZFO-1, v letu 2022 pa na 450.000 EUR teh sredstev, glede na Zakon o finančni
razbremenitvi občin se ta sredstva v naprej mesečno nakazujejo v občinske proračune in se
prikazujejo kot lastna sredstva občin.
Gradnja se je pričela septembra 2021 in bo predvidoma zaključena novembra 2022, sledi še
pridobitev uporabnih dovoljenj, potrdila o izvedbi in plačilo zadržanih sredstev izvajalcu..
- REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije kanalizacijskih omrežij, ki se bodo iz zbranih
sredstev omrežnin za odvodnjavanje in čiščenje, izvajale v naslednjih letih, predvsem na
območju mesta, kjer je kanalizacijsko omrežje najstarejše in že dotrajano. V letu 2021 je bila
iz teh sredstev obnovljena mešana kanalizacija od mostu čez Dobličico na Viniški cesti do
Kidričeve ulice, ki je premera 1 m in v globini do 7 m! V letu 2021 nameravamo iz teh sredstev
zgraditi kanalizacijo v OPPN Pod gozdom, obnoviti kanalizacijo v Ul. Moša Pijade in ob Ul. 21.
oktobra v Črnomlju, dokončati kanalizacijo v Vinici ter v Ogulinu. Pri obnovi bomo upoštevali
prioriteto JP Komunala d.o.o., kot vzdrževalca kanalizacije in poznavalca okvar kakor tudi naše
planirane investicije, še posebej EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Kolpe – občina Črnomelj«.
- KANALIZACIJA KANIŽARICA
V Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje je potrebno še dograditi kanalizacijo, za kar bi
treba dodatno sprojektirati manjkajoče kanale v dolžini 1,2 km + črpališče in izvesti investicijo
v vrednosti okoli 400.000 EUR. Za projektiranje je potrebno zagotoviti okoli 19.000 EUR. Zaradi
pomanjkanja sredstev in obvez po dograditvi kanalizacije mesta smo investicijo uvrstili po letu
2022, razen prekopa regionalne ceste pri igrišču, ki je bilo izvedeno jeseni 2021 iz postavke
Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja sočasno z meteorno kanalizacijo, ki jo je za DRSI
obnavljalo CGP d.d.. Območje Kanižarice kakor tudi naselje Svibnik je po 1. 1. 2020 priključeno
k aglomeraciji oz. kanalizacijskemu sistemu Črnomelj kar pomeni, da bo možno sofinanciranje
iz EU skladov.

- KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE
Iz celovitega regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje
vodnih virov Bele krajine«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, so bili izločeni
kanalizacijski sistemi na vodovarstvenih območjih, kjer je obremenitev pod 2.000 PE.
Izdelana je bila idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in
del Blatnika s čistilno napravo ob Dobličici pod Dobličami. V pri fazi smo oddali izdelavo
projektne dokumentacije in gradnjo kanalizacije in ČN za Dobliče in Grič pri Dobličah, ki se
(delno) nahajata v prvem vodovarstvenem območju vodnega vira Dobličica, kjer ni priporočljivo
izpuščati tudi prečiščenih voda v podtalje. V letih 2019 in 2021 smo zagotovil sredstva za
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2022 pa jih bomo še za
projektno dokumentacijo za izvedbo.
- KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE – 1. DEL
Ker si obetamo uspešno prijavo na predviden javni razpis v decembru 2021 za sofinanciranje
manjših kanalizacijskih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, smo za leta 2022
- 2024 v NRP vnesli nov projekt z imenom »Kanalizacija in čistilna naprava Dobliče – 1. del«. V
okviru tega projekta se naj bi zgradilo 4,6 km kanalizacij, črpališči in ČN za 2 x 300 PE, kar je
ocenjeno na 1.742.688 EUR. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana na UE Črnomelj 3.
11. 2021, gradbeno dovoljenje pričakujemo do 15. 12. 2021. Najava investicije na Ministrstvo
za okolje in prostor, ki bo izvedlo javni razpis za sofinanciranje, je bila oddana 2. 12. 2021. V
najavi smo navedli, da pričakujemo večji delež sofinanciranja, samo 50 % je za nas premajhen.
- KANALIZACIJA VINICA – NASELJE DRENOVEC (VKLJUČNO Z ROMSKIM NASELJEM)
Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še kanalizacije v Ogulinu
in Sečjem Selu ter dokončati (še 100 m) kanalizacije v Vinici, ki je ni bilo mogoče vgraditi zaradi
neurejenih služnosti. S tem bi se sistem zaključil in zgrajena ČN polno obremenila.
V letu 2019 je zgrajeno 1.860 m kanalizacije s tremi črpališči in 324 m tlačnih vodovod od
Vinice do romskega naselja Drenovec (delno). Ker razpisa za opremljanje romskih naselij leto
ni bilo, smo uspešno prijavili to investicijo za sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 iz nepovratnih
sredstev proračuna RS, prejeli smo 400.000 EUR nepovratnih sredstev. Kanalizacija je v
začetku leta 2020 predana v upravljanje JP Komunala in je v uporabi. V letu 2020 in začetku
2021 je bila dokončana kanalizacija v naselju Vinica, kjer smo imeli podpisane služnostne
pogodbe. Opremljanje dela romskega naselja pod regionalno cesto bo predmet posebnega
projekta, če bo možno pridobiti služnosti.
Ostale manjkajoče kanalizacije smo predvideli v posebnih postavkah v letih 2021 (100 m v
Vinici in okoli 500 m v Ogulinu), v naslednjih letih bo potrebno dokončati sistem še z okoli 1,6
km kanalizacij in črpališčem v Sečjem selu. Zaradi arheoloških raziskav in najdb pri Ogulinu se
izvedba teh kanalizacij prestavlja v leti 2022 in 2023.
- KANALIZACIJA LOKVE
Po novi uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode je Vlada RS
sprejela še nov operativni program v septembru 2020, po katerem so se obveznosti po
izgradnji javnih kanalizacij in ČN zmanjšale in roki podaljšali v leto 2021 oz. 2023 (za 6 let).
Projektiranje kanalizacije in ČN Lokve bomo oddali po letu 2022, ker je prej potrebno zaključiti
kanalizacijski sistem Vinica in zgraditi kanalizacijo na vodovarstvenem območju izvira
Doblilčica. Sicer je projektna naloga za projektiranje izdelana, predvideva se gradnja čez 4
km kanalizacij in ČN za do 500 PE.
- METEORNA KANALIZACIJA KVASICA
Zaradi velikega problema meteornih voda na Kvasici – spodnji del je izdelana projektna
dokumentacija za meteorno kanalizacijo, ki bo rešila poplavljanje cestišč in privatnih površin,
hkrati pa služila tudi odvodu prečiščenih odplak iz hišnih malih komunalnih ČN do Selskega
potoka. Na projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, urejene so služnosti, v letu 2021 je bil

uspešno izveden javni razpis za izbiro izvajalca del. V letu 2021 se gradnja še ni pričela, zato
bodo vsa plačila za izvedena dela realizirana v letu 2022.
- KANALIZACIJA VINICA – 2. DEL
Kot smo navedli pri kanalizaciji Drenovec, so ostale manjkajoče kanalizacije na sistemu Vinica
(Sečje selo, Ogulin, del Vinice) predvidene za izgradnjo v letih 2022 - 2024. Kanalizacijo v Vinici
in Ogulinu bomo dokončali v letih 2021 in 2022, za Sečje selo pa bo v letu 2022 oddana obnova
projektne dokumentacije. Izvedbo predvidevamo v letih 2023 in 2024, pri čemer upoštevamo,
da se bo ponovno zagotovil vir za sofinanciranje manjših sistemov (pod 2.000 PE), kot je bil v
prejšnjih letih npr. Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR.
- KANALIZACIJA V DELU RN DRENOVEC – POD R1-218
Za priključevanje na v letu 2019 zgrajeno kanalizacijo smo predvideli projekt kanalizacije s
črpališčem in tlačnim vodom, za kar bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti
gradbeno dovoljenje, še pred tem pa pridobiti služnosti. V kolikor bo možno pridobiti služnosti,
se bo projekt izvedel v naslednjem letu ali dveh.
- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA – HABITAT ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE
Kot poseben projekt, ki se sicer navezuje na kanalizacijo in ČN Dobliče ter kanalizacijo in CČN
Črnomelj, smo pripravili projekt, s katerim bi prednostno z ustreznim odvajanjem in čiščenjem
odpadnih voda varovali črno človeško ribico, ki živi samo na manjšem prostoru med naselji
Jerneja vas, Blatnik, Kanižarica, Svibnik in Jelševnik. V letu 2021 je bila predvidena izdelava
variantnih rešitev z njihovim vrednotenjem in izbiro najustreznejše, izdelavo idejnih zasnov in
študije izvedljivosti. Zaradi zapletov pri projektiranju 1. faze projekta (Kanalizacija in ČN
Dobliče) in zaradi epidemije COVID-19 se plačila za to storitev prenašajo v leto 2022,
posledično se tudi izdelava projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo izbrane variante
prenaša v letu 2023. Za gradnje po letu 2023 bo potrebno še urediti vse odkupe in služnosti ter
pridobiti gradbena dovoljenja. Brez sofinanciranja EU skladov in proračuna RS, projekt ne bo
možno izvesti, zato smo predvideli 85 % sofinanciranje iz teh skladov.
15029003 Izboljšanje stanja okolja
OHRANJANJE PODTALNICE IN VODNIH VIROV-OHR.ČRNEGA MOČERILA
Predvideno je nadaljevanje priprav analiz stanja in iskanja rešitev za ohranjanje podtalnice in
vodnih virov v ožjem in širšem vplivnem območju življenjskega prostora črne človeške ribice.
Upoštevati je potrebno, da je pomembna širša zaščita podtalnice in vodnih virov na celotnem
območju občine. Namen le tega je, da poiščemo ustrezne strokovne vsebine, ki bi vsebinsko
in strokovno podkrepili upravičenost predvidenih prijav na posamezne EU razpise za nove
projekte v smislu ohranjanja podtalnice in vodnih virov tudi v povezavi z ohranjanjem črne
človeške ribice.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
- IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI
Planirana so sredstva za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) ter stroški
izdelave strokovnih podlag in drugih prostorskih ureditev.
- STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI
Predvideno je dokončanje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter
izdelava strokovnih in drugih podlag za potrebe strateškega načrtovanja prostora.

- UREDITVE ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN
V proračunu načrtujemo sredstva za zasaditev dreves in zasajevanje zelenih javnih površin. Z
zasaditvijo pričakujemo, da se bo zmanjšal hrup in količina prahu, ki ga povzročajo vozila.
Drevesa bodo pripomogla k lepši ureditvi občine in ustvarila prijetnejše okolje za občane.
- NAKUP URBANE OPREME
Občina Črnomelj v letu 2021 planira obnovit katalog urbane opreme v Občini Črnomelj.
Načrtuje se nabava parkovnih klopi, košev za odpadke, košev za pasje iztrebke in druge urbane
opreme.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
- VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA
V regionalni projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele
krajine ni bilo mogoče vključiti lokalnega vodovoda za območje Sinji Vrh, saj se s kohezijskimi
sredstvi lahko sofinancira samo večje, skupne projekte. Zato v posebni postavki predvidevamo
projektiranje za naselji Špeharji in Hrib tako, da se iz Gorice podaljša lokalni vodovod območja
Sinji Vrh do navedenih naselij. Projektiranje je oddano decembra 2020, geodetski posnetek,
idejna zasnova in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja so že izdelani.
Vloga za gradbeno dovoljenje je bila na UE Črnomelj podana 10. 11. 2021, pričakujemo ga do
15. 12. 2021. Vse služnosti za vgradnjo vodovoda so urejene, v podpisu je samo še z Direkcijo
RS za infrastrukture. Da bomo lahko za gradnjo tega vodovoda kandidirali na razpisu za
investicije po Načrtu za okrevanje in odpornost, ta projekt letos zaključujemo in odpiramo
novega z imenom »Dograditev vodovodov v občini Črnomelj«.
- SEKUNDARNI VODOVODI – 2. DEL
Za dokončanje oskrbe s pitno vodo, predvsem na Višinskem vodovodu Doblička gora – Rodine,
smo predvideli 800.000 EUR za gradnje v letih 2018 do 2021. V letu 2018 je bilo zgrajeno 540
m vodovoda v Stražnjem Vrhu (krak 14), v letu 2019 je zgrajen 1 km vodovoda za naselje
Pobrežje, v letu 2020 še 1,6 km vodovodov v Rodinah in Doblički gori. Iz proračuna RS smo po
23. členu ZFO-1 prejeli sofinanciranje v višini 94.092 EUR v l. 2018, v letu 2019 še 160.287 EUR,
v letu 2021 smo predvideli 279.460 EUR nepovratnih sredstev za ta namen. Ker pa zaradi
pomanjkanja sredstev in še nerešene vloge za gradbeno dovoljenje za krak 4 vodovoda v
Mavrlenu ni možna izvedba v letu 2021, smo se odločili, da ta projekt zaključimo in odpremo
nov projekt, ki ga bo možno prijaviti na razpis po Načrtu za okrevanje in odpornost, predvidoma
ob koncu leta 2021.
- DOKONČANJE VODOVODOV V OBČINI ČRNOMELJ
Za namen prijave na javni razpis za sofinanciranje manjših vodovodnih sistemov po Načrtu za
okrevanje in odpornost, ki je napovedan za december 2021, smo v en projekt združili
dograditve vodovodov, za katere bo do konca leta 2021 možno pridobiti gradbena dovoljenja
ali pa jih že imamo. Gre za krak 4 vodovoda na Mavrlenu, vodovod od Knežine do Črešnjevca
pri Dragatušu ter vodovod za naselji Špeharji in Hrib. Izvedbo teh vodovodov v dolžini 5 km
predvidevamo v letih 2022, 2023 in 2024.
Najava investicije na Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo izvedlo javni razpis za
sofinanciranje, je bila oddana 2. 12. 2021. V najavi smo navedli, da pričakujemo večji delež
sofinanciranja, samo 40 % je za nas premajhen.
- REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA
Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije vodovodnih omrežij, ki se bodo iz zbranih
sredstev omrežnin za infrastrukturo za oskrbo s pitno, izvajale v naslednjih letih. V letu 2021
smo iz te postavke obnovili del vodovoda v Ručetni vasi, v delu Grajske ceste (kjer se je

obnovila mešana kanalizacija), v delu Kanižarice (za igriščem), dogradili vodovodno omrežje v
Rodinah, Stražnjem Vrhu in Doblički gori, izveden je še del obnove vodovoda v Ul. heroja Starihe
(pri priključku LIVAR), delno Pod gozdom ter v Purgi (kjer ni hidrantov). V letu 2022
nameravamo nadaljevati obnovo vodovoda v Ručetni vasi (ni hidrantnega omrežja!), dograditi
vodovode v OPPN Pod gozdom ter tam, kjer se bo gradila kanalizacija. Pri obnovi bomo
upoštevali prioriteto JP Komunala d.o.o., ki kot vzdrževalec vodovodnega sistema najbolje
pozna okvare in izgube, upoštevane pa bodo tudi naše investicije, predvsem EU projekt
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe – občina Črnomelj«, kjer je pred obnovo
asfaltov ulic prej potrebno zamenjati dotrajane vodovode.
- VODOVODI V OBČINI ČRNOMELJ
V tej postavki je predvideno plačilo nujnih storitev projektiranja ali npr. arheoloških storitev, da
se obnova ali novogradnja vodovoda sploh lahko izvede.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
- LABORATORIJ, URGENCA ZD ČRNOMELJ
V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center – severni prizidek. Po zagotovilih
Zdravstvenega doma Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj
neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov
in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD. Zato je v srednjeročnem
obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani poleg ZD. Zagotovljen bi bil povsem
ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše izvoze (vsi avtomobili poleg
prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco naj bi se uredil
laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje. V prvi polovici leta
2022 nameravamo skupaj z ZD Črnomelj pridobiti DGD/PZI dokumentacijo ter gradbeno
dovoljenje. Investicija se načrtuje v letih 2022 in kasneje in je v veliki meri odvisna od
pridobivanja sredstev na podlagi javnih razpisov.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZD ČRNOMELJ IN ZP VINICA
V sklopu investicijskega vzdrževanja se bodo izvedla nujna investicijsko vzdrževana dela
izkazana s strani ZD Črnomelj.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
- UREDITVE V MESTNEM JEDRU
V letu 2022 se načrtujejo manjša dela za prezračevanje zakladnice in dobavo opreme ter
manjše ureditve v zvezi urejanjem parkiranja v mestnem jedru.
- OBNOVA KULTURNEGA DOMA V DRAGATUŠU
Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je Občina Črnomelj v letu
2018 pristopila k pridobivanju projektne dokumentacija za objekt Kulturni dom Dragatuš,
Dragatuš 19 in dela stavbe Dragatuš 19A, ki je bil v lasti Občine Črnomelj. Izdelava projektne
dokumentacije po fazah se je pričela v letu 2018, ko so bili izdelani: arhitekturni posnetek
objekta in dve variantni rešitvi.

V letu 2020 je Občina Črnomelj uredila lastništvo na delu stavbe Dragatuš 19A. Izvedeno je bilo
evidenčno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije še za del stavbe Dragatuš 19A.
V letu 2021 se je izdelala projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD) ter oddala vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2022 je
predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje (PZI) ter nujna sanacija strehe na stavbi Dragatuš 19A. Izvedba obnove KD Dragatuš
je predvidena po fazah, po pridobitvi gradbenega dovoljenja, v letih 2023 – 2027.
- OBNOVA STONIČEVEGA GRADU
Za potrebe obnove Stoničevega gradu je v pripravi projektna dokumentacija za obnovo
objekta.
- OBNOVA ČRNOMALJSKEGA GRADU
Atrij gradu Črnomelj je prizorišče mnogih kulturnih dogodkov. Preuredi se opuščeno klet in
pritličje ter z gostinsko ponudbo oživi grad, ki je ključna stavba v mestnem jedru Črnomlja.
Velika klet se uredi kot večnamenski prostor za kulinarične in druge dogodke. V pritličju se še
uredi večja reprezentančna dvorana za poroke ter druge namene. V delu kleti, ki je dostopen s
klančine, ki vodi do Zakladnice, se uredi javne sanitarije, v drugem delu pa interne sanitarije. V
preostalem delu pritličja se uredi gostinski lokal ter kuhinja. Potrebna je obnova zunanjosti
objekta, in sicer fasade severovzhodnega stolp ter ureditev dela dvorišča in drenaže. Obnova
pritličja je nadgradnja projekta "kulTura" in projekta "Prebujenje kulturne dediščine", ki sta bila
izvedena skupaj z Jastrebarskim. Dela na obnovi se bodo urejala fazno.
- ANALIZA RAZVOJA MESTNEGA JEDRA
V letu 2022 je načrtovana izdelava analiza razvoja mestnega jedra in uporaba poslovnih
prostorov za dejavnosti v mestnem jedru.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO
Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani Knjižnice Črnomelj.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE ČRNOMELJ
Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje knjižnice oz. nujna
vzdrževalna dela.
- SANACIJA STAVBE BIVŠEGA DIJAŠKEGA DOMA
Občina je izbrala izvajalca gradbenih del za izvedbo investicije. Z investicijo nameravamo
pričeti v začetku leta 2022 in jo tudi zaključiti v prvi polovici leta 2022. Investicija v tej fazi
zajema statično sanacijo do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter
rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.
- PREUREDITEV PROSTOROV V KNJIŽNICI
Na podlagi izdelane idejne zasnove v letu 2021, katera zajema optimalen izgled s stališča
uporabnosti prostorov za potrebe knjižnice se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi projektne
dokumentacije in popisov del, ki bodo podlaga za prijavo na morebitne javne razpise iz
področja kulture, knjižničarstva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
- NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA
V letu 2022 načrtujemo ureditev in nakup opreme za igrišča v občini kjer bo izkazana potreba.
- ŠPORTNI PARK ČRNOMELJ
Namen projekta je izgradnja novega, sodobnega, standardiziranega in varnega športnega
asfaltnega grbinastega poligona parka - koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti
in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov ter
omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za
vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. S poligonom želimo omogočiti najvišjo raven
kakovosti, uporabnosti in izrabe prostora. Zadevna investicija je bila prijavljena tudi na Javni
razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v
naravi v letih 2022 in 2023 in se pričakuje, da bo sofinancirana tudi z njihove strani.
- UREDITEV ŠPORTNIH PARKOV ČRNOMELJ, DRAGATUŠ, VINICA
Investicija predstavlja razširitev ter obnovitev športne infrastrukture v Občini Črnomelj, in sicer
zajema obnovitev igrišča na Čardaku (nasproti Lidla), širitev igrišča pri OŠ Dragatuš ter širitev
igrišča pri OŠ Vinica. Namen investicije je postaviti kvalitetne ter varne nove vadbene naprave,
s katerimi se bo izboljšala kakovost športne infrastrukture na tem območju in s tem prispevala
h kakovostnejši izvedbi športnih programov in drugih prostočasnih dejavnosti za vse skupine
prebivalstva. Investicijo bomo prijavili tudi na javni razpis Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport katerega objava se pričakuje v prvi polovici leta 2022 ali morebitne druge
javne razpise povezane s športom.
18059002 Programi za mladino
- UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ IN NAKUP OPREME
V letu 2022 načrtujemo ureditev in nakup opreme za otroška igrišča.
- NAČRTI IN PROJ.DOKUMENTACIJA – KREATIVNA HIŠA MLADIH
Na podlagi izdelane idejne zasnove za Kreativno hišo mladih v letu 2021, katera zajema
preuredite prostorov stavbe na podlagi dejanskih želja in potreb mladinskih organizacij in
združenj v Občini Črnomelj se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije (PZI)
in potrebnih popisov del, kateri bodo podlaga za prijavo na morebitne javne razpise za
pridobivanje sofinancerskih sredstev za obnovo stavbe bivšega Hotela Lahinja.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
- IZGRADNJA NOVE STAVBE VRTCA ČRNOMELJ, ENOTA LOKA

Občina Črnomelj je v letu 2019 pričela s postopkom za izbor izvajalca za pridobitev
dokumentacije in gradnjo novega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori. V letu 2020 je bil izbran
izvajalec za projektiranje in gradnjo vrtca. S projektiranjem se je pričelo, takoj po podpisu
pogodbe. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je pričela rušitev starega dela vrtca in nato
gradnja 14 oddelčnega vrtca. Gradnja se je glede na terminski plan pričela v juliju leta 2021
zaključila pa se bo v letu 2022. Investicija bo sofinancirana s strani EKO SKLAD-a, za katera je
Občina vložila vlogo, razliko sredstev bo financirala občina.

- NABAVA OPREME ZA VRTCE
Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani vrtcev.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
Iz postavke investicijskega vzdrževanja vrtcev bodo opravljena najnujnejša vzdrževalna dela.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
- NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA
Investicija pomeni pridobitev sodobnih površin za namene izobraževanja in reševanje že več
let trajajoče prostorske stiske. Situacijo je namreč poslabšalo še neurje leta 2018, ki je že tako
dotrajano stavbo dodatno poškodovalo. Z različnimi internimi organizacijskimi ukrepi je šola
izčrpala vse možnosti za reševanje tovrstne problematike. Za izvajanje dejavnosti
osnovnošolskega izobraževanja je pomanjkanje ustreznih prostorov temeljna pomanjkljivost
obstoječega stanja v stavbi. Šola potrebuje poleg dodatnih učilnic še kabinete, prostornejšo
jedilnico s sodobno kuhinjo ipd.
Cilj investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ
Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanje osnovnošolskega pouka v
prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole.
Dolgoročno se bo izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja
izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi.
Razpis za izbiro izvajalca za projektiranje in gradnjo je v teku, po pridobitvi sklepa o dodelitvi
sredstev in nato še pogodbe o sofinanciranju, bo oddana odločitev o izbiri izvajalca ter
podpisana pogodba z izbranim izvajalcem (za projektiranje in izgradnjo).
Predviden zaključek investicije je v letu 2023. Sredstva za gradnjo šole so zagotovljena iz
državnega proračuna, del sredstev pričakujemo od EKO sklada j.s., razliko pa bo zagotovila
občina.
- OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ
Postopek za izbiro izvajalca za nadaljevanje dograditve OŠ Dragatuš, t.j. druge faze je v teku.
Najstarejši del šole je potrebno porušiti in na tem mestu šolo dograditi. Z dograditvijo se bo
zagotovilo manjkajoče prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi
dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Investicija bo sofinancirana s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pričakujemo da bo sofinancirana tudi s strani
Eko sklada j.s.
- NABAVA OPREME ZA ŠOLE
Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani šol.
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL
Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje šol oz. nujna vzdrževalna
dela.
- POSTAVITEV DVIGALA V OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE
V prvi vrsti gre za ureditev dostopa invalidom oz. na splošno vsem gibalno oviranim, ne gre pa
spregledati uporabnosti tudi za vse druge uporabnike, ki jim je dostop v višja nadstropja ljubši
z dvigalom kot peš po stopnišču. Kot v vsakem objektu tudi v objektu OŠ MŠN včasih nastopi
potreba po dostavi težjih predmetov, pri čemer zna biti možnost uporabe dvigala zelo priročna,
brez njega pa stvari mnogo težje. Nenazadnje pa gre pri ureditvi dvigala tudi za posodobitev
objekta, ki bo predvidoma služil svojim uporabnikom ali še kakšnim drugim še vrsto let,

izvedba dvigala pa predstavlja nadgradnjo obstoječega stanja. Investicija se bo izvedla tekom
poletnih počitnic 2022 in bo bila sofinanciran tudi s strani Občine Semič in Občine Metlika.
- UREDITEV POTI PRI OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE
Na južni strani izza OŠ MŠN se je konec leta 2021 pričela izgradnja povezovalne poti med OŠ
MŠN in igriščem pri telovadnici OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Namen investicije je omogočiti lažji
dostop učencem in zaposlenim z zadnje strani šole, predvsem z namenom, da se izognemo
Kurirski stezi, ki je neprimerna za dostop z invalidskim vozičkom, predvsem zaradi naklona, ki
je prestrm. Investicijo bosta poleg Občine Črnomelj sofinancirali tudi Občina Semič in Občina
Metlika.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV – LJUDSKA UNIVERZA
Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, v katerih se
nahaja Ljudska univerza.
Obrazložitev pripravili:
Greta Auguštin
Mojca Črnič
Anita Jamšek
Željka Karin Biličič
Vinko Kunič
Vladka Kostelec Peteh
Jože Migalič
Tanja Peteh
Marija Prašin Kolbezen
Jože Weiss
Kristina Zajc

