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OBČINA ČRNOMELJ        K točki 7 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v decembru 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zadeva:    ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA  
 
Samer Khalil: 
1. Potrebna je sanacija  cestišča med Ulico 21. oktobra in Zdravstvenim domom Črnomelj. Na 

tem delu se odvija veliko prometa, poteka tudi intervencijska pot.   
 

ODGOVOR: 
Delavska pot, ki od Ulice 21. oktobra vodi do Zdravstvenega doma Črnomelj je v kar dobrem 
stanju, če jo primerjamo z drugimi ulicami, ki so praktično povsem dotrajane, kot npr. Ulica na 
Pristavah, Grajska ul., ipd. Poškodbe so vidne samo na obrabnem sloju asfalta. Ko bomo izvajali 
rezkanje asfalta s posebnim strojem na kakšnem drugem gradbišču, bomo izvedli lokalne sanacije 
obrabne plasti asfalta. Za večje posege v času, ko se proračun občine krči, ne bo  mogoče 
zagotoviti denarja. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
2. Prav tako je potrebno sanirati cestišče med Ulico 21. oktobra in kotlovnico. Gre za pločnik 

ob trasi obvoznice in je napol prekopan. Zaradi slabe osvetlitve je že prišlo do poškodb 
občanov, ki so hodili po navedenem pločniku.     

 
ODGOVOR: 
Sanacija pločnika, vključno s pripravo za cestno razsvetljavo se že izvaja v okviru gradnje 
obvoznice, saj je po pločniku zgrajena meteorna kanalizacija priključka obvoznice. Asfaltiranje 
pločnika se je izvedlo 11. decembra 2014, dokončanje razsvetljave pločnika bo možno po 
sprejemu proračuna za leto 2015, ko bodo zagotovljena  sredstva na postavki »Ureditev JR v 
občini«. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
Janez Perušič: 
1. Predlaga povečanje sredstev za delovanje manjših krajevnih skupnosti, saj manjše KS s 

proračunskimi sredstvi, ki so namenjene za delovanje, komaj pridejo skozi. Če bi morale  
plačevati še najemnino prostorov, kjer delujejo, bi sredstev zmanjkalo. V prejšnjem mandatu 
je bil sprejet akt o sejninah za člane svetov KS, vendar ta akt nič ne pomeni, če sejnin ni od 
kod izplačati. Predlaga, da se KS, ki imajo do 500 prebivalcev, poveča sredstva za delovanje 
vsaj za 500 EUR, delno ali pa enako pa tudi tistim KS, ki imajo od 500 do 1000 prebivalcev. S 
tem bi vsaj nekoliko priznali delo tudi tistim članom svetov manjših KS, saj bi lahko izplačali 
sejnine, ki si jih tudi zaslužijo. 

 
ODGOVOR: 
Pri pripravi Predloga za izdajo Proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 in Proračuna Občine 
Črnomelj za leto 2016 je upoštevan predlog za povečanje sredstev za delovanje krajevnih 
skupnosti. Za krajevne skupnosti, katerim bi po kriterijih (število prebivalcev) pripadal znesek 
nižji od 1.000,00 EUR, je predlagan minimalni znesek za delovanje v višini 1.200,00 EUR (iz 
dosedanjih 1.045,00 EUR). 
 
Odgovor pripravila: Marina Klevišar, OU. 
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2. Ali bo občina že naslednje leto sofinancirala nakup malih čistilnih naprav?  
 
ODGOVOR: 
v proračunu bodo predvidena sredstva za sofinanciranje MČN. Pred razpisom bo OS obravnaval 
še Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v občini Črnomelj. 
 
Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU. 
 
3. Dimnikarska služba oz. »obiranje« ljudi - govori v svojem imenu in v imenu veliko jeznih 

občanov:  V januarju je imel obisk dimnikarja. Le nekaj dni prej je dimnik očistil sam. 
Kontrola (torej - da z ogledom pogleda v dimnik je cca 20 EUR). 20. maja je dimnikar zoper 
prišel. Ista procedura. Pred kratkim je dobil pošto, da dimnikar zopet pride 11. novembra. 
Niti mesec dni ni kuril. Kaj ima za čistit oz. kontrolirat? Ker ga tisti dan ni bilo doma, je  
dimnikar v  nabiralniku pustil obvestilo, da ga pokliče. Zakaj bi ga klical jaz? Včasih so ljudje 
govorili, da ko vidiš dimnikarja, se primi za gumb in imel boš srečo. Sedaj se jih pa ljudje 
skoraj bojijo, saj so njihove storitve zelo drage.  
Občina naj zato na pristojno ministrstvo pošlje dopis, da se v zadevi spremeni zakon. Če je 
država lahko razveljavila projekt Pokolpje, iz proračuna pa naj bi brisala tudi 3. razvojno os, 
lahko briše ali omili tudi ta zakon, ki je itak namenjen samo določenim lobijem.  

 
ODGOVOR: 
Občina Črnomelj se že kar nekaj časa sooča s problematiko izvajanja dimnikarske službe na 
območju občine Črnomelj. Že od leta 2011 budno spremljamo zadeve, katere so sporne glede na 
veljavno zakonodajo, ki se uporablja na področju izvajanja dimnikarskih storitev (Uredba o 
načinu predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva 
okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom in 
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov).  
V prejšnjem mandatnem obdobju so bila s strani svetnikov že postavljena vprašanja na to temo, 
vezana predvsem na dodeljevanje koncesij za opravljanje dimnikarskih storitev ter izbiri 
koncesionarjev. Prav tako je bilo podanih kar nekaj pripomb glede opravljanja števila letnih in 
izrednih pregledov kurilnih naprav, izvedbe čiščenja kurilnih naprav in stroškov povezanih s to 
dejavnostjo, saj so storitve, ki jih opravljajo dimnikarji, zelo drage. Vse pripombe in klice 
občanov, ki smo jih prejeli pri tukajšnji upravi, smo posredovali naprej v reševanje na pristojno 
ministrstvo. 
Prav tako ves ta čas skupaj z ostalimi pobudniki (posamezne občine, Društvo civilne iniciative in 
Vseslovenska civilna pobuda ''Dimnik'') opozarjamo na nedorečenosti pri izvajanju dimnikarskih 
storitev. 
Glede na vašo pobudo smo v začetku decembra 2014 na pristojno Ministrstvo za okolje in 
prostor ter Vlado RS, posredovali predlog za spremembo zakonodaje na področju izvajanja 
dimnikarskih storitev.  O vsebini prejetega odgovora vas bomo naknadno obvestili na eni izmed 
prihodnjih sej Občinskega sveta občine Črnomelj. 
 
Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU. 
 
Maja Kocjan: 
1. Koliko bo občinski proračun prikrajšan glede na to, da se bo v letu 2015 ukinilo 

sofinanciranje investicij po zakonu o financiranju občin?   
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ODGOVOR: 
V kolikor bo prišlo v letu 2015 do spremembe Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015 (ZiPRS1415) in s tem ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1, 
bi občina prejela 349.891,00 EUR manj prihodkov s tega naslova. Sredstva za sofinanciranje 
investicij so se znižala že v letu 2014 in sicer iz 4% na 2% skupne primerne porabe (iz 695.243,00 
EUR na 349.891,00 EUR). S strani države smo bili tudi obveščeni, da bomo del pripadajočih 
sredstev za leto 2014 prejeli v letu 2015. Sicer so se sredstva zniževala že od leta 2011, ko smo 
prejeli 716.359,00 EUR, na 710.283,55 EUR v letu 2012. Za leto 2013 smo prejeli 695.243,00 
EUR, v letu 2014 pa nam pripada 349.891,00 EUR, od katerih bomo 224.891,00 EUR prejeli v 
letu 2015. 
 
Odgovor pripravila: Marina Klevišar, OU. 
 
Branislav Adlešič: 
1. Kdaj bo dokončana obvoznica v Črnomlju? 
 
ODGOVOR: 
Gradnja 2. etape obvoznice se zaključuje, pogodbeni rok za izvedbo gradbenih del je do konca 
letošnjega leta. Po južnem delu obvoznice je promet 4. decembra 2014 že stekel, saj drugače ni 
mogoče zaključiti investicije na mestu, kjer se priključi na obstoječo regionalno cesto R1-
218/1213 Črnomelj – Kanižarica.  
Na sestanku z vodstvom Direkcije RS za ceste in izvajalca CGP d.d. smo izrazili željo, da bi se 
celotna 2. etapa obvoznica, vključno z novim mostom čez Dobličico, predala v uporabo v času 
občinskega praznika v mesecu februarju 2015. Za to pa mora investitor še pridobiti uporabno 
dovoljenje po uspešnem tehničnem pregledu.    
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
2. Ali so kakšni napredki pri reševanju gradnje na pešpoti, ki poteka od črnomaljskega 

tromostovja proti stadionu Loka?  
 
ODGOVOR: 
Geodetska odmera ureditve delov meja na parc. št. 2423/15 k.o. Loka je bila naročena dne 
28.11.2014. Rok za terenski del izvedbe meritve je do cca. 2 meseca od naročila izvedbe. Upravna 
odločba bo glede na pričakovanja izdana v roku 5 mesecev od datuma naročila ureditve meja. 
Inšpektor bo torej lahko na podlagi dokončnosti odločbe o ureditvi meja ukrepal nekje praviloma 
čez 5-6 mesecev. 
 
Odgovor pripravil: Gregor Požek, OU. 
 
Stanislav Starešinič: 
1. Po nekaterih informacijah se naj bi tretja razvojna os gradila šele leta 2029. Ali smo 

Belokranjci res z vsem zadovoljni, da smo kar tiho in pustimo, da v Ljubljani delajo tako, kot 
se jim zazdi? Plačujemo davke, vprašanje pa je ali 10% teh sredstev dobimo nazaj. Če bo šlo v 
tej smeri naprej, nikdar ne bomo ničesar dobili. Potreben je protest. Korošci in Prekmurci so 
stopili skupaj in od države nekaj dobili. Tudi Belokranjci moramo stopiti skupaj, da nekaj 
dobrega storimo za naš prostor, da omogočimo mladim življenje, zaposlitev v Beli krajini, 
naredimo ceste, ipd. Če bomo še naprej tiho, bo stanje samo še slabše. 

 
ODGOVOR: 
Županji in župan belokranjski občin so zaradi različnih informacij glede pričetka gradnje 3. 
razvojne osi, že dne 17.11.2014 sklicali tiskovno konferenco, na kateri so opozorili na nezadostno 
izvajanja programa Pokolpja in posledično 3. razvojne osi. Hkrati je bil na predsednika vlade 
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poslan dopis glede predlaganih varčevalnih ukrepov vlade in posledično vse težjega ekonomsko-
socialnega statusa prebivalstva v Beli krajini. V sled navedenega bo dne 16.12.2014 izveden 
sestanek med županjama in županom občin Bele krajine, predstavniki RIC Bela krajina in 
državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Tadejem Slapnikom pristojnim za 
vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno 
podjetništvo. 
Dne 18.11.2014 pa je županja kot predsedujoča Svetu Območnega razvojnega partnerstva 
Pokolpje, sklicala navedeni svet na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Po besedah predstavnika navedenega ministrstva izvedba 
programa Pokolpje ni ogrožena in v proračunu za leto 2015 so trenutno zagotovljena sredstva za 
njegovo izvedbo.  
 
Odgovor pripravila: Tamara Potočar, direktorica OU. 
 
Ivanka Štukelj: 
1. Kdaj bo urejena makadamska cesta pri Srednji šoli v Črnomlju (izpred šole proti Ulici 

Marjana Kozine)? 
 
ODGOVOR: 
Pred vhodom v Srednjo šolo Črnomelj je na zemljišču parc. št. 992/9 k.o. Loka, ki je v lasti 
Republike Slovenije makadamska nekategorizirana cesta. Z zemljiščem upravlja Srednja šola 
Črnomelj. Pobudo za asfaltiranje 80 m ceste smo zato posredovali na SŠ Črnomelj. V kolikor se 
bo izvedlo asfaltiranje te ceste, bomo sočasno zagotovili podaljšanje asfaltiranja ceste (Ul. 
Marjana Kozine) v dolžini okoli 40 m na zemljiščih parc. št. 966/61, 966/690 in 992/10 k.o. 
Loka, ki pa so v lasti Občine Črnomelj.  
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
Alojz Puhek: 
1. Kako daleč je s postopki za dograditev OŠ Dragatuš? 
 
ODGOVOR: 
V letošnjem letu je Občina Črnomelj izbrala izvajalca za izdelavo potrebne projektne 
dokumentacije za dograditev OŠ Dragatuš, ki naj bi bila izdelana do 27. februarja 2015. 
 
Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU. 
 
Matija Rom: 
1. V Doblički Gori je potrebno postaviti ustrezen prometni znak, ki bo prepovedoval promet 

tovornih vozil po cesti, ki pelje do vasi Dobliče.  
 
ODGOVOR: 
Na podlagi naknadnega povpraševanja po točni lokaciji na KS Dobliče se bo predlog za 
postavitev prometne signalizacije obravnaval na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Črnomelj. Po pozitivnem mnenju članov SPVCP bi se na priključku občinske 
javne poti JŠ 556201 z državno cesto R1-217 (v bližini hiše Starc) postavil ustrezen prometni 
znak, ki bo prepovedoval promet tovornih vozil po cesti, ki pelje do vasi Dobliče. Po dogovoru s 
predstavnikom KS Dobliče na Občini Črnomelj, naj bi se postavil prometni znak, ki bo 
prepovedoval promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo II-10.1 (prepoved za 
šleperje).  
 
Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU. 
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Leopold Perko: 
1. V pripravi sta proračuna občine za leti 2015 in 2016 zato pričakuje, da bodo v proračunih  

zajeta tudi sredstva:  
 
- za kulturni dom Dragatuš 

 
ODGOVOR: 
V proračunu za leto 2015 in 2016 bodo zagotovljena finančna sredstva, in sicer  v 2015 za 
projektno dokumentacijo in  naprej za izvedbo.  
 
Odgovor pripravila: Županja Mojca Čemas Stjepanovič. 
 

- za sanacijo cestišča od avtobusne postaje proti Podlogu 
 
ODGOVOR: 
Zaradi pomanjkanja sredstev na postavki za vzdrževanje lokalnih cest smo v letu 2014 izvedli 
samo popravilo bankin ob LC od Dragatuša proti Podlogu, v nadaljevanju so bile na tej LC proti 
Brdarcem in Butoraju izvedene sanacije udarnih jam na asfaltu. Nujno bi bilo potrebno z 
asfaltnimi muldami urediti še odvodnjavanje od avtobusnega obračališča pri OŠ proti ČN, kar 
bomo lahko izvedli le, če bo zima prizanesljiva in za zimsko vzdrževanje ne bomo porabili preveč 
sredstev. 
Pred načrtovanjem celovite rekonstrukcije lokalne ceste s pločniki in javno razsvetljavo čez 
Dragatuš bo najprej potrebno urediti lastniško stanje, kar se bo v največji meri rešilo s 
komasacijo, ki je v teku.  
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 

 
- za sanacijo sanitarij v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj.  
 

ODGOVOR: 
Občina Črnomelj je že pričela z aktivnostmi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 
sanitarij v OŠ Milke Šobar Nataše, v letu 2015 pa bomo pristopili tudi k izbiri izvajalca za izvedbo 
investicije, katero nameravamo zaključiti še v istem letu. 
 
Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU. 
 
Tončka Jankovič: 
1. Za cesto Adlešiči – Gorenjci (proti Kolpi) je potrebno izvesti odmero in urediti stanje v 

zemljiški knjigi. 
 
ODGOVOR: 
Občina pristopa k ureditvi geodetskih odmer in lastniških razmerij na obstoječih občinskih cestah 
postopoma in glede na kategorizacijo ceste. Postopke izvajamo v dogovoru in  ob sodelovanju s 
posameznimi krajevnimi skupnostmi, od katerih v teh postopkih pričakujemo aktivno vlogo 
predvsem pri dogovorih z lastniki. Tako bomo postopali tudi v tem primeru, tako da bomo s 
podano pobudo seznanili KS Adlešiči in v nadaljevanju po dogovoru s KS pristopili k ureditvi 
zadeve.   
 
Odgovor pripravila Slavica Novak Janžekovič in Gregor Požek, OU. 
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Henček Kosec: 
1. Skozi romsko naselje Lokve je nujno potrebno zgraditi pločnik, saj šoloobvezni otroci do  

avtobusne postaje hodijo po cestišču, kar pa je zelo nevarno. 
 
ODGOVOR: 
Na občinski upravi smo že v letu 2010 zagotovili projektno dokumentacijo za ureditev okoli 2 km 
pločnika in javne razsvetljave vse od odcepa lokalne ceste za Otovec in do podvoza pod 
železniško progo na Ulici 21. oktobra v Črnomlju. Projektna dokumentacija ima vsa soglasja in 
upošteva tudi zahtevano obnovo ceste sočasno z gradnjo pločnika. 
Ker pa je po zakonu o cestah investitor posegov na in ob državni regionalni cesti Direkcija RS za 
ceste, smo le tej avgusta 2011 predali en izvod projektne dokumentacije. Pričakujemo, da bo 
DRSC pripravila sporazum o sofinanciranju, ki bo osnova za zagotovitev sredstev v proračunu 
RS in občine. Žal pa Direkcija RS za ceste, ki je investitor, v proračunu v letu 2015 nima 
zagotovljenih sredstev za ta projekt, podobno velja za vse druge projekte na državnih cestah. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
2. V romskem naselju Lokve je potrebno zgraditi kanalizacijo. 
 
ODGOVOR: 
V predlogu za izdajo proračuna za leto 2015 smo predvideli izdelavo projektne in investicijske 
dokumentacije za fekalno kanalizacijo za naselje Lokve. Za financiranje dokumentacije smo 
predvideli sredstva po razpisu za sofinanciranje lokalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 
2015, kot je bil npr. objavljen v letu 2013. Za izvedbo kanalizacije s čistilno napravo bomo v 
naslednjih letih po oceni iz operativnega programa potrebovali 1,5 mio EUR. 
 
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU. 
 
 
 


