OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-21/2018-2
Datum: 24. 12. 2018

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva:

SKLIC 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in
66/16) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18)

SKLICUJEM
2. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v četrtek, 3. januarja 2019, ob 17. uri
v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41g, Črnomelj
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne
20. 12. 2018.
3. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. Financiranje političnih strank.
5. Vprašanja in pobude članov sveta.

V prilogi vam v vednost pošiljamo Sklep o začasnem financiranju občine Črnomelj v letu 2019.

Župan občine Črnomelj
Andrej Kavšek, l.r.

Vabljeni:
- Predstavniki medijev
- Občinska uprava občine Črnomelj
Obveščeni:
- Politične stranke v Občinskem svetu občine Črnomelj
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 2

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu januarju 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva:
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ Z DNE 20.12.2018
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 _______ redni seji, dne _____ sprejel
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 20. 12. 2018,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri
Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj je prvo sejo Občinskega sveta
občine Črnomelj vodil najstarejši član sveta, Štefan Misja.
Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne in ugotovil, da se je seje udeležilo vseh 24 novo
izvoljenih članov občinskega sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Seji so prisostovali tudi: predsednica Občinske volilne komisije občine Črnomelj, predsednik Posebne
občinske volilne komisije občine Črnomelj, novinarji in občinska uprava.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov.
2. Poročila Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Črnomelj in o izidu volitev župana v Občini Črnomelj ter Poročilo Posebne občinske
volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana ter
ugotovitev izvolitve župana.
K točki 1:
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVO IZVOLJENIH ČLANOV
Prisotnost štiriindvajsetih novo izvoljenih članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ČRNOMELJ O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ČRNOMELJ IN O IZIDU VOLITEV ŽUPANA V OBČINI ČRNOMELJ TER POROČILO
POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ČRNOMELJ O IZIDU VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA
SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli Poročila Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu
volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj številka 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in o izidu
volitev župana v Občini Črnomelj številka 041-26/2018 z dne 5.12.2018 ter Poročilo Posebne
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občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika
romske skupnosti številka 041-5/2018 z dne 18.11.2018.
Predsedujoči je k besedi povabil predsednico Občinske volilne komisije občine Črnomelj, Darinko
Plevnik, katera je prisotnim predstavila Poročilo Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu
volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 21.11.2018 in Poročilo o izidu volitev župana
v Občini Črnomelj z dne 5.12.2018.
K besedi je predsedujoči povabil tudi predsednika Posebne občinske volilne komisije občine
Črnomelj, Alojza Poljšaka, kateri je v kratkem povzel Poročilo Posebne občinske volilne komisije
občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti z dne
18.11.2018.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil s Poročilom o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Črnomelj z dne 21.11.2018, s Poročilom o izidu volitev župana v občini Črnomelj z dne
5.12.2018 in s Poročilom o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti z
dne 18.11.2018.
K točki 3:
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB IN PRIPRAVO PREDLOGA
POTRDITVE MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli predlog kandidatov za članstvo v navedeni komisiji.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet imenuje tri člansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana (mandatno komisijo) v naslednji sestavi:
 Janez Perušič – predsednik
 Nataša Hudelja – članica
 Dubravko Čengija – član.
Ker je naloga mandatne komisije, da na podlagi poročil volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah, ki so
jih na svet zoper odločitev občinske volilne komisije vložili kandidati in predstavniki kandidatur
oziroma list kandidatov in predlaga potrditev mandatov za člane sveta, je predsedujoči odredil 15 minutni odmor.
Člani mandatne komisije so med tem časom pregledali poročila in potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta ter poročilo in potrdilo o izvolitvi župana.
Po odmoru, ki je trajal od 16.20 do 16.30 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 24 članov sveta, se
je nadaljevalo zasedanje sveta.
K točki 4:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
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Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
Janez Perušič je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o
izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj št. 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in Poročilo
o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj št. 0415/2018-85 z dne 18.11.2018 ter vsa potrdila o izvolitvi za člane občinskega sveta, ki sta jih izdali
Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija in so jih novoizvoljeni člani predložili
pred začetkom seje. Na podlagi navedenih poročil in potrdil o izvolitvi je mandatna komisija
ugotovila:
 da zoper odločitev občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivala na potrditev mandatov, do
pričetka prve seje ni bila na občinski svet vložena nobena pritožba kandidata, predstavnika
kandidature oziroma list kandidatov,
 da nobeden od mandatov članov občinskega sveta ni sporen,
 da so volitve potekale v skladu s predpisi.
Mandatna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o potrditvi mandatov članom
občinskega sveta in sicer tako, da skupaj odloči o potrditvi vseh mandatov, ki niso sporni. Komisija
predlaga občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep: Občinski svet občine Črnomelj na podlagi
Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj št. 04125/2018 z dne, 21.11.2018 in Poročila posebne občinske volilne komisije o izidu volitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti št. 041-572018-85 z dne, 18.11.2018 ter
predloženih potrdil o izvolitvi potrdi mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta
občine Črnomelj: Čengija Dubravko, Birkelbach Jaka, Kump Bernarda, Kmetič Škof Tatjana, Barič
Matjaž, Fabjan Vesna, Kavčič Samo, Kocjan Maja, Misja Štefan, Ivanušič Franc, Bosanac Zalka, Perko
Leopold, Hudelja Nataša, Radojčič Mira, Mravinec Marko, Banovec Matej, Brula Anon, Špec Zoran,
Perušič Janez, Butala Renata, Čemas Stjepanovič Mojca, Fabjan Andrej, Lamut Tadeja, Kosec Henček.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov
Občinskega sveta občine Črnomelj št. 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in Poročila Posebne občinske
volilne komisije o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti št. 041572018-85 z dne 18.11.2018 ter predloženih potrdil o izvolitvi potrdi mandate naslednjim članicam
in članom občinskega sveta občine Črnomelj: Čengija Dubravko, Birkelbach Jaka, Kump Bernarda,
Kmetič Škof Tatjana, Barič Matjaž, Fabjan Vesna, Kavčič Samo, Kocjan Maja, Misja Štefan, Ivanušič
Franc, Bosanac Zalka, Perko Leopold, Hudelja Nataša, Radojčič Mira, Mravinec Marko, Banovec
Matej, Brula Anon, Špec Zoran, Perušič Janez, Butala Renata, Čemas Stjepanovič Mojca, Fabjan
Andrej, Lamut Tadeja, Kosec Henček.
K točki 5:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O MOREBITNIH PRITOŽBAH KANDIDATOV ZA
ŽUPANA TER UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
Janez Perušič je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o
izidu volitev župana v občini Črnomelj št. 041-26/2018 z dne 5.12.2018 ter potrdilo o izvolitvi za
župana, ki ga je občinska volilna komisija izdala novoizvoljenemu županu in ga je predložil pred
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začetkom seje. Na podlagi navedenega poročila in potrdila o izvolitvi je mandatna komisija
ugotovila:
 da zoper odločitev občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivala na izvolitev župana, do pričetka
prve seje ni bila na občinski svet vložena nobena pritožba kandidata ali predstavnika
kandidature in mandat ni sporen,
 da so volitve potekale v skladu s predpisi.
Mandatna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme naslednji sklep: Občinski svet Občine
Črnomelj na podlagi Poročila o izidu volitev župana v Občini Črnomelj št. 041-26/2018 z dne
5.12.2018 in Potrdila o izvolitvi za župana Občine Črnomelj št. 041-26/2018-20 z dne 5.12.2018,
ugotavlja, da je za župana Občine Črnomelj izvoljen Andrej Kavšek, Črnomelj.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj na podlagi Poročila o izidu volitev župana v Občini Črnomelj št. 04126/2018 z dne 5.12.2018 in Potrdila o izvolitvi za župana Občine Črnomelj št. 041-26/2018-20 z dne
5.12.2018 ugotavlja, da je za župana Občine Črnomelj izvoljen Andrej Kavšek, Črnomelj.
Sledil je protokolarni del seje.
Predsedujoči je h govornici povabil novo izvoljenega župana, Andreja Kavška, ki je prebral in
podpisal slovesno prisego ter nagovoril prisotne.
Predsedujoči se je zahvalil županu in zaključil prvo sejo občinskega sveta.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 16.45.

Zapisala:
Antonija Hiti, l.r.

Predsedujoči:
Štefan Misja, l.r.

Številka: 900-119/2018
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OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 3

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v januarju 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva:
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Skladno z določbami 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS,
št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) ima občinski svet Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVI), ki jo imenuje izmed svojih članov.
V skladu s 24. členom Statuta občine Črnomelj in 66. členom Poslovnika občinskega sveta občine
Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/2018) ima Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet najpozneje 30 dni po konstituiranju
sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
 svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
 svetu ali županu daje pobude oz. predloge in mnenja v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve sveta, zakone
in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
 obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.
Izmed članov občinskega sveta župan, po izvedenem usklajevanju s političnimi strankami in listami v
občinskem svetu, predlaga v imenovanje naslednje kandidate in kandidatke za predsednika in člane
oz. članice Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja:
 Zoran Špec – za predsednika,
 Janez Perušič – za člana,
 Renata Butala – za članico,
 Andrej Fabjan – za člana,
 Maja Kocjan – za članico.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednji sestavi:
 Zoran Špec, Črnomelj - predsednik,
 Janez Perušič, Črnomelj - član,
 Renata Butala, Stari trg ob Kolpi - članica,
 Andrej Fabjan, Črnomelj - član,
 Maja Kocjan, Črnomelj - članica.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 4

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v januarju 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva:
Financiranje političnih strank
Skladno z določilom 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpolS (Ur.l. RS, št. 62794, 13/98- od. US,
1/99- ZNIDC, 24/99- odl. US, 70/2000, 51/2002, 94/2002- od. US, 69/2005, 103/2007, 103/2013,
46/2014 in 11/2015) lokalne skupnosti financirajo politične stranke. Pristojni organ občine določi, da
stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi
sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka
pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta in sicer po formuli
(število veljavnih glasov : število mest v
občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank se določi v
proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev v
proračunu za posamezno leto je potrebno upoštevati zakonsko določeno omejitev, da ta ne smejo
presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Občina Črnomelj ima sprejet Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj (Ur.l. RS,
št. 13/2001, 112/2002, 120/2006 in 103/2010) po katerem se stranki, ki je kandidirala svoje
kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj, ob izpolnjevanju
pogojev iz prejšnjega odstavka, dodeli mesečno 0,25 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko. Višino sredstev, ki glede na rezultat na zadnjih volitvah pripadajo posamezni stranki, določi
občinski svet na prvi seji po konstituiranju občinskega sveta oziroma po sprejemu proračuna za
tekoče leto, če občinski svet spremeni prej naveden znesek, ki pripada stranki na glas volivca.
Do prejemanja sredstev iz proračuna Občine Črnomelj je torej skladno z zgoraj navedenim sklepom
občinskega sveta upravičena stranka, ki je kandidirala kandidatke in kandidate na volitvah v občinski
svet 18. novembra 2018 in je prejela najmanj 50 % glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega člana
občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50 : 100). Glede na
izračun
je navedeni prag torej 148 veljavnih glasov, česar ni dosegla samo ena politična
stranka, ki je na zadnjih volitvah kandidirala kandidatke in kandidate v občinski svet Občine Črnomelj
in sicer Levica. Vse ostale politične stranke so prejele več kot toliko glasov in se tudi uvrstile v
Občinski svet Občine Črnomelj.
Na volitvah v občinski svet občine Črnomelj 18.11.2018 je bilo 6.807 veljavnih glasov. Število glasov,
ki jih je prejela posamezna politična stranka je razvidno iz poročila Občinske volilne komisije in je
navedeno v spodnji tabeli. Upoštevaje število glasov, ki jih je prejela posamezna politična stranka na
zadnjih lokalnih volitvah v Občini Črnomelj, je za posamezno politično stranko izračunana tudi
mesečna višina sredstev, do katerih je stranka upravičena iz občinskega proračuna občine Črnomelj,
upoštevaje višino 0,25 EUR na dobljeni glas, kolikor določa veljavni Sklep načinu financiranja
političnih strank v Občini Črnomelj.

Št. glasov
LV - 2018

Ime politične stranke

EUR/mesečno

EUR/letno
skupaj

1.554

Slovenska demokratska stranka

388,50

4.662,00

1.301

Socialni demokrati

325,25

3.903,00

659

Lista Marjana Šarca

164,75

1977,00

610

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

152,50

1.830,00

466

Nova Slovenija – krščanski demokrati

116,50

1.398,00

362

Slovenska ljudska stranka

90,50

1.086,00

96

Levica

0,00

0,00

1.238,00

14.856,00

Skupaj

Skupni letni znesek, ki se glede na zgoraj navedeni izračun iz proračuna Občine Črnomelj nameni
financiranju političnih strank v posameznem letu tako znaša 28,38 % maksimalno dovoljenega
zneska, ki ga Občina Črnomelj v proračunu za posamezno leto lahko nameni za financiranje političnih
strank.
Glede na to, da so bile volitve izvedene 18. novembra 2018, prva konstitutivna seja novega
občinskega sveta pa je bila 20. decembra 2018, se financiranje upoštevaje novi volilni rezultat izvaja
od prvega dne v naslednjem mesecu po potrditvi mandatov, to je od 1.1.2019.

Predlog sklepa:
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah v Občinski svet Občine
Črnomelj dne, 18. novembra 2018, glede na dobljeno število glasov, od 1.1.2019 pripadajo finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj v naslednji višini:
Zap. št.

Ime politične stranke

EUR/mesečno

EUR/letno
skupaj

1.

Slovenska demokratska stranka

388,50

4.662,00

2.

Socialni demokrati

325,25

3.903,00

3.

Lista Marjana Šarca

164,75

1.977,00

4.

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

152,50

1.830,00

5.

Nova Slovenija – krščanski demokrati

116,50

1.398,00

6.

Slovenska ljudska stranka

90,50

1.086,00

1.238,00

14.856,00

Skupaj
2.

Političnim strankam se sredstva navedena v prvi točki tega sklepa iz proračuna Občine Črnomelj
dodeljujejo mesečno.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

