
OBČINA ČRNOMELJ         K točki 8 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v januarju 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zadeva:    ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA  
 
JANEZ PERUŠIČ:  
1. Športno društvo Butoraj v letu 2019 praznuje 40 let delovanja, jeseni bo organizirana tudi 
svečanost ob navedeni obletnici društva. V letošnjem letu planiramo zamenjavo ostrešja /zračna 
streha/ na športnem objektu na Butoraju, zato prosimo za finančno pomoč pri obnovi objekta. 
Prilagam predračun, v katerem niso upoštevani popusti, delo bo v lastni režiji. 
 
ODGOVOR: 
Prošnja ŠD Butoraj bo obravnavana v okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna 2019. 
 
Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU. 
 
2. V izdelavi je projektna dokumentacija za avtobusno postajo na Butoraju, pločnik, javno 
razsvetljavo in menjavo dotrajanih vodovodnih cevi na tem delu. KS Butoraj in občina sta že odkupila 
zemljišče /mlekarno/ od KZ Krka. KS je za zemljišče in izdelavo dokumentacije že prispevala sredstva 
iz JTO, v višini cca. 9.500 EUR. Na občini je bil zadnji sestanek na to temo junija 2018, od takrat pa 
kljub mojim dopisom projektantu in občini ni bilo nobene povratne informacije.    
 
ODGOVOR: 
Po skupnem odkupu zemljišča parc. št. 2722/1 k.o. Butoraj in dogovoru o sofinanciranju projektne 
dokumentacije za prometno ureditev v jedru naselja Butoraj smo konec oktobra 2017 sklenili 
pogodbo s projektantom AMBIENS d.o.o.. Izdelan je geodetski posnetek lokalne ceste v dolžini 200 m 
in idejna zasnova prometne ureditve, na katero so pridobljeni projektni pogoji soglasodajalcev. Glede 
vzporedne in sočasne zamenjave vodovoda v lokalni cesti smo se z JP Komunala dokončno uskladili 
sredi januarja 2019. Izdeluje se projekt za izvedbo oz. izvedbeni načrt za vzdrževalna dela v javno 
korist na cesti, ki bo s pridobljenimi soglasji oddan spomladi 2019.  
Krajevna skupnost Butoraj je iz preostalih sredstev, ki so bila nakazana v proračun občine kot vračilo 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, zagotovila sofinanciranje projektne dokumentacije po 
sklepu z dne 4. 10. 2017 v višini 5.714 EUR. Ta sredstva bodo uporabljena, ko bo izdan in bo zapadel v 
plačilo račun za storitev izdelave projektne dokumentacije v letu 2019. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
3. Predlaga, da se manjšim krajevnim skupnostim poveča proračunska sredstva na postavki 
delovanje KS, in sicer krajevnim skupnostim do 500 prebivalcev za 500 EUR, krajevnim skupnostim od 
500 do 1000 prebivalcev pa za 300 EUR. Pred leti so bila sredstva na podoben način že enkrat 
povečana. Pred dvema letoma so se vsem krajevnim skupnostim sredstva povečalo v %, vendar je 
zopet nastala ogromna razlika – osnovni stroški za delovanje /elektrika, sejnine, pisarniški material/ 
pa so skoraj isti za vse.   
 
ODGOVOR: 
Pobuda za povečanje proračunskih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti bo obravnavana pri 
pripravi proračuna za leto 2019 in upoštevana v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 
 
Odgovor pripravila: Marina Klevišar, OU. 
 



ANDREJ FABJAN:  
1. Pred štirimi leti in pol je civilna iniciativa za razvoj mestnega jedra Črnomelj s približno 400 
podpisi na občino podala pobudo glede reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja. Ali je bilo od 
takrat pa do danes s strani vodstva občine oz. občinske uprave kaj narejenega? Če ni, prosi zdajšnjo 
vodstvo občine in občinsko upravo, da pobudo ponovno pregleda in prouči, saj je ta na mestu.  
 
ODGOVOR: 
Problema ureditve parkiranja v mestnem jedru se na občinski upravi zavedamo, še posebej zato, ker z 
obnovami ulic in trgov praviloma izgubljamo obstoječa parkirna mesta. V ta namen smo uredili 
parkirišče za 15 osebnih vozil za »Viniškim dvorcem« na Kolodvorski cesti 3. Ko smo s spremembami 
in dopolnitvami odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj v letu 2015 to parkirišče določili za 
javno parkirišče, smo tudi podaljšali čas brezplačnega parkiranja na javnih parkiriščih na Trgu 
svobode iz 15 na 30 minut. Izdelano imamo tudi projektno dokumentacijo za ureditev 75 parkirišč v 
PC Majer pri vojašnici. Na Direkcijo RS za infrastrukturo smo podali predlog za skupno investiranje v 
prestavitev regionalne ceste na »Kolniku« in ureditev parkirišč pod cesto, kar je po porušitvi objekta 
tik o cesti tudi možno urediti. Prizadevali si bomo za ureditev nadomestnih parkirišč, po prestavitvi 
regionalne ceste R1-218 Metlika – Črnomelj – Vinica iz mestnega jedra v letošnjem letu, jih bo možno 
urejati tudi vzdolžno ob Kolodvorski cesti in Ulici Staneta Rozmana.  
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
2. Obnova oz. rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana se že predolgo 
vleče, zato predlaga, da župan nujno skliče sestanek s predstavniki izvajalcev del /JP Komunala, 
arheologi, vodjem projekta, idr./, da se z deli pospeši in dokonča.  
 
ODGOVOR:  
Obnova Ulice Mirana Jarca in Ulice Lojzeta Fabjana je zelo kompleksen projekt. Obnovo poleg izvedbe 
arheoloških raziskav otežujejo tudi logistični problemi zaradi utesnjenosti v ozkih ulicah, neuspešnost 
izbire izvajalca gradbenih del in ne nazadnje tudi vremenske razmere. Ključen problem je nastal ob 
izkopavanju grobišča in zelo globoke sterilne osnove na kateri so morali arheologi izkopavanja 
zaključiti. Delo je vsekakor podaljšalo izkopavanje skeletov, na območju pri cerkvi so jih izkopali več 
kot 300. Glede na to, da je izvedba tlakovanja ulic in platoja med cerkvijo in banko del projekta 
»kulTura«, je rok za dokončanje izvedbe obnove ulic 30.10. 2019. 
 
Odgovor pripravila: Marija Prašin Kolbezen, OU. 
 
SAMO KAVČIČ: 
1. Daje pobudo za uvedbo elektronske oblike gradiv za seje OS, kakor je bilo to v preteklem 
mandatu za seje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo. 
 
ODGOVOR:  
Župan je podal pojasnilo na sami seji OS. 
 
MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ: 
1. Predlaga, da se v proračunu občine Črnomelj za leto 2019 predvidijo sredstva za obnovo 
rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica.  
 
ODGOVOR:  
Predlog bo obravnavan v okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna 2019. 
 
Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU. 
 



MAJA KOCJAN: 
1. Pred letom dni je bil spremenjen Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj. Predlaga, da 
se ga zopet spremeni in sicer tako, da bo možno snemanje in predvajanje sej občinskega sveta. Ljudje 
bi bili tako seznanjeni kaj se na sejah OS razpravlja in sprejema.  
 
ODGOVOR: 
Ob ponovni spremembi Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj bo predlog posredovan v 
obravnavo  Statutarno – pravni komisiji.   
 
Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU. 
 
2. V preteklem mandatu OS so bili dnevni redi sej preobsežni, tudi po 25 točk in več je bilo 
uvrščeno na dnevni red posamezne seje. Gradivo je obsegalo tudi po 300 strani in ga ni bilo možno 
predelati v tako kratkem času. Zaradi tega predlaga, da je na dnevni red seje uvrščeno manj točk oz. 
so seje OS sklicane pogosteje.  
 
ODGOVOR:  
Pobuda bo v čim večji meri upoštevana. 
 
Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU. 
 


