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OBČINA ČRNOMELJ          K točki 5 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za  sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v januarju 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zadeva:   KADROVSKE ZADEVE 
 

1.  Imenovanje Nadzornega odbora občine Črnomelj   
 

Skladno z določili 32. a 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 37. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 
24/2014  in 66/2016) imenuje člane nadzornega odbora občinski svet  in sicer najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. Predsednika in člane  nadzornega odbora 
imenuje občinski svet  izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane 
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI). Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, 
člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske 
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem 
razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. 
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno 
prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega 
odbora. Po določbi 26. člena statuta občine tudi članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini. 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih 
organov, občinske  uprave,  svetov  ožjih  delov  občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
Politične stranke, Lista za razvoj in predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu so bili povabljeni, 
da KMVI evidentirajo kandidate za predsednika in člane nadzornega odbora občine. KMVI je prejete 
predloge obravnavala na 1. seji, 14. 1. 2019 in sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga 
imenovanje nadzornega odbora občine v naslednji sestavi: Stanislava Majerle za predsednico in za 
člane Andreja Matkoviča, Alojza Hudeljo, mag. Andreja Beličiča in Miroslava Rožmana. Vsi predlagani 
izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe in izkušenj, Miroslav Rožman, pa je podal tudi izjavo, 
da bo odstopil kot član sveta KS Adlešiči, v kolikor bo imenovan v nadzorni odbor občine, ker sta 
funkciji nezdružljivi.  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Nadzorni odbor Občine Črnomelj v naslednji sestavi:   
1. Stanislava Majerle, 8342 Stari trg – predsednica,  
2. Andrej Matkovič, 8340 Črnomelj – član, 
3. Alojz Hudelja, 8340 Črnomelj – član, 
4. mag. Andrej Beličič, 8340 Črnomelj – član,  
5. Miroslav Rožman, 8341 Adlešiči – član.  
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2.  Imenovanje delovnih teles občinskega sveta  
 

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in 
komisija: 

- Odbor za družbene dejavnosti, 
- Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, 
- Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti, 
- Odbor za turizem in varstvo okolja, 
- Statutarno - pravna komisija.  

Odbori in komisija štejejo predsednika in štiri člane. Skladno z določili Poslovnika občinskega sveta 
komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja, v skladu s poslovnikom in aktom o 
ustanovitvi, obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Komisija in 
odbori občinskega sveta obravnavajo in predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali 
v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana. Komisije in odbori obravnavajo 
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju svojega delovanja, ki so 
svetu predlagani v sprejem, oblikujejo o njih svoje mnenje in svetu podajo svoje stališče s predlogom 
odločitve. Obravnavo je komisija ali odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je 
sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predloge  pisno predložiti županu, 
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor 
predložiti najkasneje do začetka obravnave splošnega akta. Komisija ali odbor lahko predlaga svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti. Predsednika in člane odborov in komisij imenuje 
svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, treh članov občinskega sveta 
ali župana izmed svojih članov in  največ polovico članov izmed drugih občanov. Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo kandidate tudi zainteresirane organizacije v občini in 
občani.  Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov. Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
 
Skladno z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/07) se v občini ustanovi 
tudi stalno delovno telo občinskega sveta in sicer:  

- Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti.  
 
Politične stranke, Lista za razvoj in predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu so bili povabljeni, 
da KMVI evidentirajo kandidate za predsednika in člane  navedenih delovnih teles. KMVI je vse prejete 
predloge obravnavala na 1.  seji,  14. 1. 2019 in odločila, da predlaga imenovanje odborov  v sestavi 
kot je razvidno v nadaljevanju.  
 

a)  Odbor za družbene dejavnosti  
 

Odbor za družbene dejavnosti  opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega sveta na področjih 
otroškega varstva, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture, športa in rekreacije, 
občinskih javnih služb (zavodi). Po obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu 
predlaga imenovanje Odbora za družbene dejavnosti v naslednji sestavi:  Vesna Fabjan  – za 
predsednico ter Marjetka Žunič, Jure Kuhar, Mojca Čemas Stjepanovič in Anton Brula -  za člane. 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za družbene dejavnosti v naslednji sestavi:    
1. Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – predsednica,   
2. Marjetka Žunič, 8340 Črnomelj – članica,   
3. Jure Kuhar, 8340 Črnomelj – član,    
4. Mojca Čemas Stjepanovič, 8340 Črnomelj – članica,   
5. Anton Brula, 8340 Črnomelj – član. 
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b)  Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo  
 

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo opravlja naloge določene s poslovnikom 
občinskega sveta na področjih  gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, lokalne gospodarske 
infrastrukture, gospodarskih javnih služb, urbanizma, prometa in zvez, gospodarjenja s premoženjem  
in naloge na stanovanjskem področju. Po obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da 
občinskemu svetu predlaga imenovanje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo v 
naslednji sestavi:  Samo Kavčič  – za predsednika ter Branko Butala, Nataša Hudelja, Stanislav Malerič 
in Matej Banovec -  za člane. 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo v naslednji 
sestavi:    
1. Samo Kavčič, 8340 Črnomelj – predsednik, 
2. Branko Butala, 8340 Črnomelj – član, 
3. Nataša Hudelja, 8344 Vinica – članica,  
4. Stanislav Malerič, 8343 Dragatuš – član, 
5. Matej Banovec, 8340 Črnomelj – član. 

 
 

c)  Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti  
 

Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega 
sveta na področjih kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterine in dopolnilnih dejavnosti. Po 
obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu predlaga imenovanje Odbora za 
kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v naslednji sestavi:  Andrej Fabjan  – za predsednika ter Tatjana 
Kmetič Škof, Leopold Perko, Uroš Vranešič in Marko Mravinec  - za člane.  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v naslednji 
sestavi:    
1. Andrej Fabjan, 8340 Črnomelj  – predsednik,  
2. Tatjana Kmetič Škof, 8340 Črnomelj – članica,  
3. Leopold Perko, 8343 Dragatuš – član,  
4. Uroš Vranešič, 8340 Črnomelj – član,  
5. Marko Mravinec, 8344 Vinica – član.  

 
 

č)   Odbor za turizem in varstvo okolja  
 

Odbor za turizem in varstvo okolja opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega sveta na 
področjih turizma in varstva okolja. Po obravnavi prejetih predlogov  je KMVI sklenila, da občinskemu 
svetu predlaga imenovanje Odbora za turizem in varstvo okolja v naslednji sestavi: Zalka Bosanec  – za 
predsednico ter Anica Želježnjak, Renata Butala, Bernarda Kump in Boštjan Domitrovič -  za člane.   
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za turizem in varstvo okolja v naslednji sestavi:    
1. Zalka Bosanac, 8344 Vinica – predsednica, 
2. Anica Želježnjak, 8340 Črnomelj – članica, 
3. Renata Butala, 8342 Stari trg – članica, 
4. Bernarda Kump, 8340 Črnomelj  - članica, 
5. Boštjan Domitrovič, 8341 Adlešiči  - član. 
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d)  Statutarno -  pravna komisija  
 

Statutarno – pravna komisija opravlja naslednje naloge, ki so določene s poslovnikom občinskega 
sveta:  
- obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, 
- po sklepu sveta obravnava predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov 

ter oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z 
ustavo, zakoni in statutom občine in glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine, 

- predlaga svetu v sprejem obvezno razlago določb splošnih aktov občine, 
- med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, razlaga poslovnik 

sveta. 
Po obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu predlaga imenovanje 
Statutarno – pravne komisije v naslednji sestavi:  Mira Radojčič  – predsednica ter Tadeja Lamut, 
Štefan Misja, Marjanca Grenc in Marica Prijanovič Tonkovič  - za člane.  
 

Predlog sklepa:  

Občinski svet občine Črnomelj imenuje Statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi:    
1. Mira Radojčič, 8344 Vinica – predsednica,  
2. Tadeja Lamut, 8340 Črnomelj -  članica,  
3. Misja Štefan, 8340 Črnomelj – član, 
4. Marica Prijanovič Tonkovič, 8340 Črnomelj – članica,  
5. Marjanca Grenc, 8342 Stari trg – članica.  
 
 

e)  Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti  
 

V skladu s 7. in 8. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 33/2007 – 
ZRomS-1) se v občinah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika 
romske skupnosti v mestni oziroma občinski svet (v nadaljnjem besedilu: občinski svet),  v občinskem 
svetu ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Delovno telo je 
sestavljeno iz najmanj šestih članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član), od katerih je največ 
polovica prebivalk oziroma prebivalcev občine, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa večina 
pripadnikov romske skupnosti. Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je po svoji funkciji 
član tega delovnega telesa. Delovno telo se ustanovi v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. 
Delovno telo zlasti: 
- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti; 
- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske 

skupnosti in njihove pravice; 
- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa 

pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v 
samoupravni lokalni skupnosti; 

- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture; 
- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.  
Po obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu predlaga imenovanje 
Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti  v naslednji sestavi:  Zoran Špec 
– za predsednika ter  Henček Kosec, Vesna Fabjan, Janez Perušič, Anton Hudorovac, Franc Hudak in 
Marjetka Papež – za člane. 
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Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske 
skupnosti  v naslednji sestavi:    
1. Zoran Špec, 8340 Črnomelj - predsednik,  
2. Henček Kosec, 8340 Črnomelj – član,   
3. Vesna Fabjan, 8340 Črnomelj – članica,  
4. Janez Perušič, 8340 Črnomelj -  član, 
5. Franc Hudak, 8340 Črnomelj- član,  
6. Anton Hudorovac, 8340 Črnomelj – član,  
7. Marjetka Papež, 8340 Črnomelj – članica.  

 
 

3.  Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda RIC Bela krajina  
 

Svet javnega zavoda RIC Bela krajina ima skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojno informacijskega 
centra Bela krajina  (Ur.l.  RS, št.  79/2009, 98/2013, 36/2014 in 23/2015) 7 članov, od tega  štiri 
predstavnike ustanoviteljice, enega predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj, enega 
predstavnika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in enega predstavnika delavcev zavoda. 
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet. Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica 
Dolenjske in Bele krajine imenujeta vsaka po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili. 
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda. Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga 
izberejo člani sveta izmed sebe. Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Naloge sveta zavoda so:  
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda s soglasjem ustanoviteljice,  
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,  
- določa s soglasjem ustanoviteljice finančni načrt zavoda,  
- sprejema zaključni račun,  
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,  
- na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,  
- opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge. 
Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je 
sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta. 
Po obravnavi prejetih predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu v svet javnega zavoda RIC Bela 
krajina predlaga imenovanje naslednjih kandidatov: Zvonko Ivanušič, Jaka Birkelbach, Ana Marija 
Blažič in Jože Mrzljak.  
 
Predlog sklepa:  
V svet javnega zavoda RIC Bela krajina se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:  

 Zvonko Ivanušič, 8340 Črnomelj,  

 Jaka Birkelbach, 8340 Črnomelj,  

 Ana Marija Blažič, 8340 Črnomelj, 

 Jože Mrzljak, 8340 Črnomelj . 
 
 

4.  Imenovanje treh članov -  predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega 
člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu Javnega zavoda 
Knjižnica Črnomelj  
 

Svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Črnomelj (Ur.l. RS, št. 6/2004 in 75/2008) sestavlja pet članov in sicer trije predstavniki 
ustanoviteljice Občine Črnomelj, en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet, predstavnika 
delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti imenuje občinski svet izmed aktivnih članov knjižnice.  
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Mandat članov sveta traja pet let. Naloge sveta zavoda so:  
- nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,  
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,  
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,  
- ocenjuje delo direktorja,  
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 

mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav, investicij oziroma investicijsko-
vzdrževalnih delih in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,  

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev, 
- odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev knjižnice, 
- daje soglasje k ustanovitvi novih enot knjižnice, 
- imenuje in razrešuje direktorja, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
- opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala kandidate za tri predstavnike 
ustanovitelja in za enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Po obravnavi prejetih 
predlogov je KMVI sklenila, da občinskemu svetu v svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj predlaga 
naslednje kandidate: Jasna Banovec, Jelena Šikonja in Andreja Verderber – kot predstavnice 
ustanoviteljice in Jurij Matkovič  - kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.  
 
Predlog sklepa: 
1. V svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj se kot predstavnice ustanoviteljice občine Črnomelj 
imenujejo:  

 Jasna Banovec, 8340 Črnomelj, 

 Jelena Šikonja, 8340 Črnomelj, 

 Andreja Verderber, 8340 Črnomelj.  
 
2. V svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj se kot predstavnik  uporabnikov oz. zainteresirane javnosti 
imenuje:  

 Jurij Matkovič, 8343 Dragatuš. 
 
 
 
Pripravila:  
Slavica Novak Janžekovič, OU 

      Predlagatelj:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

              Predsednik Zoran Špec, l.r.       


