
OBČINA ČRNOMELJ         K točki 27 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zadeva:    ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA  
 
BRANISLAV ADLEŠIČ: 
1. Res je, da v križišču cest Nova Loka in Kidričeva  ulica, pri trgovini Mercator v Loki, stoji prometni 
zna, ki označuje križišče s prednostno cesto na ulici Nova Loka, vendar bi ga bilo potrebno postaviti 
tudi v križišču iz smeri Viniške ceste. 
 
ODGOVOR: 
Ob rekonstrukciji Kidričeve ulice bo urejeno tudi omenjeno križišče in prometna signalizacija. 
 
Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU. 
 
 
SAMER KHALIL: 
1. Opozoril je na zelo slabo osvetlitev dela Črnomlja (od pošte do velikega mostu). 
 
ODGOVOR: 
Kolodvorska cesta je od semaforiziranega križišča z Ul. 21. oktobra do Ulice Staneta Rozmana, ta pa 
do konca pri semaforiziranem križišču z Ul. Lojzeta Fabjana regionalna cesta 1. reda (R1-218, odsek 
1152 dolžine 730 m) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Ko po izgradnji obvoznice 
Črnomlja ta »državna« cesta ni prestavljena izven mestnega jedra, smo takoj pristopili k izdelavi 
prometne študije in projektne dokumentacije za preusmeritev tranzitnega in predvsem tovornega 
prometa, ki je v proračunu občine predvidena že v tem letu. Po tej preusmeritvi bo možno prometne 
površine in s tem tudi njihovo osvetlitev, prilagoditi potrebam lokalnega prometa, pešcem in 
kolesarjem.      
V lanskem letu smo ob izgradnji javne razsvetljave stopnišča od Ulice Otona Župančiča do 
Kolodvorske ceste izboljšali osvetlitev prehoda za pešce pri bivši lekarni. Ne glede na zgoraj navedeno 
smo koncesionarju vzdrževanja javne razsvetljave že naročili, da prouči možnosti za izboljšanje 
osvetlitve tega odseka ceste z ukrepi, ki ne zahtevajo gradbenih del in soglasja DRSI ter arheoloških 
raziskav. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
 
ANICA ŽELJEŽNJAK:  
1. Že na prejšnji seji OS je bilo postavljeno vprašanje in za današnjo sejo podan odgovor županje 
občine Semič glede delovanja ŠC Bela. Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji seji razpravljal  o 
delovanju smučišča Gače, ki pa glede na številne pripombe obiskovalcev v letošnji sezoni ni delovalo 
tako, kot bi bilo potrebno. Ker je Občina Črnomelj sofinancirala zagon smučišča na Gačah, odbor 
predlaga, da upravljavec, t.j. Smuk d.o.o. poda poročilo o delovanju smučišča s podatki o številu 
obiskovalcev, o učinkih vloženih sredstev, o številu brezplačnih vozovnic in ali so vse občine že 
prispevale svoje delež. 
 
ODGOVOR: 
Za pojasnilo smo zaprosili Občino Semič, odgovor podajamo v nadaljevanju: 
 
 



»Spoštovani! 
Vezano na vprašanje članice OS Občine Črnomelj glede smučišča Gače vas obveščamo, da bo o 
realizaciji zimske sezone 2016/2017 smučišča Gače v maju pripravljeno poročilo, ki bo posredovano 
vsem občinam  podpisnicam sporazuma. Poročilo bo občinskemu svetu Občine Semič predstavljeno na 
seji dne 18. maja 2017. 
Ob tem naj podamo še informacijo, da so vse občine sredstva nakazale, kot zadnja občina Šentjernej v 
začetku aprila 2017.  
 
Lepo pozdravljeni,Mateja Kambič 
Direktorica občinske uprave« 

 
ZDENKA VRTIN: 
1. Planinska pot od železniškega nadvoza v Črnomlju v smeri Mirne gore je zelo onesnažena, zato jo je 
potrebno očistiti, stanje je alarmantno.  
 
ODGOVOR: 
Glede onesnažene planinske poti vam poročam, da smo na tem delu pregledali odvržena oblačila, pri 
čemer nismo naši dokazov o povzročitelju. Onesnažen je prvi del poti. Planinci v okviru čistilne akcije 
tega dela niso očistili. Zadevo bom posredoval Komunali, da bodo navedeni del poti očistili.  
 
Odgovor pripravil: Marjan Kastelic, vodja MIR občin Bele krajine. 
 
 
TAJANA KOZINA: 
1. V imenu krajana Tanče gore podaja prošnjo za postavitev cestnega ogledala na priključku stranske 
ceste na glavno cesto Črnomelj – Vinica pri vasi Kvasica. Vstop na glavno cesto je zelo nepregleden, 
predvsem je težko videti vozila, ki prihajajo iz smeri Vinica. Zaradi velike hitrosti vozil na glavni cesti je 
vstop na glavno cesto tudi zelo nevaren. 
 
ODGOVOR: 
Priključek stranske ceste je na državno regionalno cesto, odsek R1 218/1214, zato smo predali vlogo 
za ureditev prometnega režima na državni cesti v presojo pristojni Direkciji RS za infrastrukturo. 
 
Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU. 
 
 
BORIS GRABRIJAN: 
1. Taborniški dom Marindol: Iz PISO je razvidno, da je 50 % lastnik taborniškega doma v Marindolu 
Zveza tabornikov Kranj, 50 % pa Občina Črnomelj, na podlagi pogovora s predstavnikom tabornikov 
pa naj bi bila zveza 51 % lastnik, KS Adlešiči pa 49 %. Gre za veliko posestvo, zato sprašuje kako se z 
njim gospodari, kakšne prihodke ima od tega občina oz. KS? V taborniški dom skozi leto pride 
ogromno gostov, vendar turistične takse ni pobrane nič. Kakšen je tu vpliv na gospodarjenje, se tega 
rešiti, če nihče od nas nič ne dobi ali kaj iz tega narediti? Očitno pa je zadeva zanima, ker taborniki 
investirajo naprej. Očitno jim ni težava 40.000-50.000 EUR nameniti za nakup zemlje, ki pa jo bi sicer 
mogoče kupil kakšen lokalni podjetnik. Sprašuje ali lahko Zveza tabornikov Kranj kupuje sama in 
koliko imamo prihodkov?   
 
ODGOVOR: 
Za pojasnilo smo zaprosili Zvezo tabornikov Kranj in KS Adlešiči, vendar odgovora do priprave gradiva 
za sejo OS nismo prejeli.  
 
Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU. 



CVETKA AUPIČ:  
1. S strani redarske službe je seznanjena, da se glede pasjih iztrebkov pripravlja nov odlok. Sprašuje 
ali bodo za ta namen postavljeni tudi ustrezni koši? 
 
ODGOVOR: 
Področje bo  urejeno v skladu z odlokom v katerem bo opredeljena tudi oprema potrebna za 
izvajanje le tega. 
 
Odgovor pripravila: županja Mojca Čemas Stjepanovič. 
 
2. V kateri fazi je kategorizacija ceste skozi naselje Svibnik? 
 
ODGOVOR: 
Na pobudo Krajevne skupnosti Črnomelj smo pristopili k odmeri javne poti JP 556191 v Svibniku od   
h. št. 14 do h. št. 20 v dolžini okoli 100 m, kjer cesta sploh ni bilo v zemljiškem katastru. Parcelacija 
ceste je izvedena in pravnomočna, v teku je prepis zemljišč v javno dobro, ki pa v celoti še ni 
zaključen. Za tri primere, kjer nismo prejeli podpisanih pogodb za prenos zemljišč, smo za 
posredovanje pri lastnikih zaprosili krajevno skupnost. 
 
Odgovor pripravil: Gregor Požek, OU. 
 
 
LIDIJE MALEŠIČ: 
1. Starejši krajani Kočevja so izrazili potrebo po organiziranem prevozu iz njihovega naselja v mesto 
Črnomelj - enkrat dnevno.  

 
ODGOVOR: 
Obveščamo vas, da imajo krajani Občine Črnomelj, iz naselja Kočevje možnost prevoza v mesto 
Črnomelj s taxi službo in sicer lahko pokličejo na taxi številko 051-614-666 (MPOV d.o.o.) ali 031-420-
207 (Roberttours Robert Babič s.p.). 
 
Odgovor pripravila: Vladka Kostelec Peteh, OU. 
 


