
 

1 

 

 
 
 
Številka: 013-4/2018 
Metlika: 11. 10. 2019 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Metlika, ki je bila dne 10. oktobra 2019, ob 18. uri v sejni 
sobi Občine Metlika. 
 
Sejo je sklical župan Občine Metlika Darko Zevnik, ki je sejo tudi vodil. 
 
Župan je na začetku pozdravil prisotne članice in člane občinskega sveta, sodelavce iz občinske 
uprave ter ostale prisotne.  
 
V sprejem je predlagal dnevni red, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z gradivom ter razširitev 
s 3.a točko »Ugotovitveni sklepi o prenehanju funkcije članov Občinskega sveta Občine Metlika«, 
za katero gradivo so prejeli naknadno.  
 
Razprave o dnevnem redu ni bilo in sprejet je bil naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev prisotnosti na seji, določitev dnevnega reda seje in imenovanje overiteljev zapisnika 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje z dne 4. 7. 2019 in zapisnika 1. izredne seje z  
    dne 8. 8. 2019 
3. Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Metlika z liste SD – Socialni demokrati 
3.a Ugotovitveni sklepi o prenehanju funkcije članov Občinskega sveta Občine Metlika 
4. Poročilo o nalogah Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enote Metlika 
5. Seznanitev z izvedenim projektom v občini Metlika, rezultati o potrebah starejših občanov po  
    socialni oskrbi in podanimi predlogi 
6. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Metlika za obdobje januar – junij 2019 
7. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2019 
8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu  
    ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2019 
9. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika – prva obravnava 
10. Vrnitev koncesije zobozdravstvene dejavnosti Marije Stepinac, dr. dent. med., v Zdravstveni  
     dom Metlika 
11. Seznanitev s pozivom za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 
12. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Metlika v letu 2019 
13. Sklep o dobitnikih priznanj in plaket za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2019 
14. Pobuda za razglasitev leta 2020 za Kambičevo leto v občini Metlika 
15. Premoženjsko pravne zadeve 
16. Kadrovske zadeve 
17. Pobude in odgovori na vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
Predlagani dnevni red z razširitvijo je bil sprejet soglasno, zanj so glasovali vsi prisotni (13) člani 
občinskega sveta. 
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Ad/1 
 

Župan je povedal, da seji ob začetku prisostvuje 13 članov občinskega sveta. Seji so prisostvovali 
naslednji člani in članice občinskega sveta: Martin Videtič, Milan Vidović, Alojz Malenšek, Boris 
Govednik, Barbara Vraničar, Elizabeta Prus, Andrej Videtič, Martina Legan Janžekovič, Andrej Škof, 
Sašo Jeršin, dr. Ana Logar, mag. Igor Vajda in Andreja Draginc.  
 
Odsotnost je opravičila Anita Golobič Prosenjak, odsotnosti ni opravičil Jasmin Hudorovac.  
 
Seji so prisostvovali tudi: 
- Irena Švajger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti ter okolje in prostor, 
- Vesna Malešič, vodja Oddelka za finance, družbene dejavnosti in pravno splošne zadeve,  
- Mateja Simonič, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, 
- Maja Juranić, višja svetovalka za pravno premoženjske zadeve,  
- Duška Brnčić, višja svetovalka za splošne in kadrovske zadeve, 
- Marija Črnugelj, predsednica Občinske volilne komisije Občine Metlika – ob obravnavi 3.  
  točke dnevnega reda, 
- Maja Brnic, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota  
  Metlika – ob obravnavi 4. točke dnevnega reda, 
- Gregor Jevšček, vodja Mladinskega centra Metlika – ob obravnavi 11. točke dnevnega reda, 
- Vanja Vlah, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj za delo na področju športa – ob  
  obravnavi 13. točke dnevnega reda, 
- Verica Marušič, novinarka TV Vaš kanal. 
 
Župan je za overitelja zapisnika predlagal mag. Igorja Vajdo in Martino Legan Janžekovič. 
 
Za predlog je glasovalo 13 članov občinskega sveta in za overitelja zapisnika sta bila imenovana 
mag. Igor Vajda in Martina Legan Janžekovič. 

 
 

Ad/2 
 
Župan je dal v razpravo zapisnik 7. redne seje z dne 4. 7. 2019 in zapisnik 1. izredne seje z dne 8. 
8. 2019. 
 
Razprave o zapisnikih ni bilo in sprejeta sta bila naslednja sklepa 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme zapisnik 7. redne seje z dne 4. 7. 2019. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme zapisnik 1. izredne seje z dne 8. 8. 2019. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ad/3 
 

Marija Črnugelj, predsednica Občinske volilne komisije, je podala uvodna pojasnila k točki in podala 
poročilo o delu Občinske volilne komisije po odstopu Bojana Krajačiča s funkcije člana Občinskega 
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sveta Občine Metlika. Povedala je, da je gospodu Krajačiču mandat prenehal v skladu s 37.a členom 
Zakona o lokalni samoupravi, Občinska volilna komisija pa je opravila postopek ugotovitve prehoda 
mandata na naslednjega kandidata iz liste SD – Socialni demokrati. Naslednja kandidatka na listi 
je Maja Štubljar Fendre, ki jo je Občinska volilna komisija pozvala, da se opredeli, ali sprejema 
funkcijo članice občinskega sveta. Po prejemu izjave o sprejemu funkcije je bil sprejet ugotovitveni 
sklep, da za preostanek mandatne dobe postane članica Občinskega sveta Občine Metlika Maja 
Štubljar Fendre. 
 
Razprave ni bilo in župan je v sprejem predlagal naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Potrdi se mandat članice Občinskega sveta Občine Metlika Maji Štubljar Fendre, roj.  

12. 4. 1982, stanujoči Naselje Borisa Kidriča 5, 8330 Metlika. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 
 

Ad/3a 
 
Uvodna pojasnila k točki je podala Duška Brnčić iz občinske uprave. Povedala je, da so bili člani 
občinskega sveta obveščeni s podano odstopno izjavo treh članov Občinskega sveta Občine Metlika 
z Liste Renate Brunskole. Odstopna izjava Renate Brunskole, Antona Pezdirca in Martina 
Matekoviču je bila županu podana 3. 10. 2019 in v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni 
samoupravi je s tem dnem navedenim trem članom občinskega sveta prenehal mandat. Povedala 
je, da bo Občinska volilna komisija, na podlagi sprejetih ugotovitvenih sklepov, izvedla potrebne 
postopke za prehod mandatov na naslednje kandidate z istoimenske liste.  
 
Razprave ni bilo in sprejeti so bili naslednji ugotovitveni sklepi 
 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P: 
 

• Renata Brunskole, stanujoča Hrast pri Jugorju 1a, 8331 Suhor, rojena 25. 4. 1970, je bila na 
rednih volitvah v Občinski svet Občine Metlika, ki so bile 18. novembra 2018, izvoljena za članico 
Občinskega sveta Občine Metlika. 

 
Renata Brunskole je dne 3. 10. 2019 županu podala odstopno izjavo s funkcije članice 
Občinskega sveta Občine Metlika. 

 
Z dnem podaje odstopne izjave županu je Renati Brunskole, stanujoči Hrast pri Jugorju 1a, 8331 
Suhor, rojeni 25. 4. 1970, na podlagi tretjega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi, 
prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Metlika. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P: 
 

• Anton Pezdirc, stanujoč Primostek 40, 8332 Gradac, rojen 28. 9. 1958, je bil na rednih volitvah 
v Občinski svet Občine Metlika, ki so bile 18. novembra 2018, izvoljen za člana Občinskega sveta 
Občine Metlika. 

 
Anton Pezdirc je dne 3. 10. 2019 županu podal odstopno izjavo s funkcije člana Občinskega 
sveta Občine Metlika. 
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Z dnem podaje odstopne izjave županu je Antonu Pezdircu, stanujočemu Primostek 40, 8332 
Gradac, rojenemu 28. 9. 1958, na podlagi tretjega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Metlika. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P: 
 

• Martin Matekovič, stanujoč Radovica 31, 8330 Metlika, rojen 14. 3. 1984, je bil na rednih volitvah 
v Občinski svet Občine Metlika, ki so bile 18. novembra 2018, izvoljen za člana Občinskega sveta 
Občine Metlika. 

 
Martin Matekovič je dne 3. 10. 2019 županu podal odstopno izjavo s funkcije člana Občinskega 
sveta Občine Metlika. 

 
Z dnem podaje odstopne izjave županu je Martinu Matekoviču, stanujočemu Radovica 31, 8330 
Metlika, rojenemu 14. 3. 1984, na podlagi tretjega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Metlika. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 

 

Ad/4 
 

Maja Brnic, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enote Metlika, 
je uvodoma predstavila metliško enoto Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina ter nekaj 
statističnih podatkov. V nadaljevanju je predstavila izvajanje javnih pooblastil, in sicer naloge na 
področju varstva otrok in družine, naloge na področju varstva odraslih in naloge materialne pomoči. 
Vse naloge je tudi podrobneje predstavila in povedala, koliko primerov so obravnavali v obdobju 
od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019. Brinčeva je povedala, da center izvaja tudi socialnovarstvene storitve, 
kot so prva socialna pomoč, osebna pomoč in pomoč družini na domu.  
 
Župan je podal predlog, da tovrstno poročilo postane stalnica in se obravnava vsako leto, vanj pa 
naj se vključi še primerjava s slovenskim povprečjem. Pomočnico direktorice je vprašal, ali že 
mogoče v tem trenutku razpolaga s kakšnimi primerjalnimi podatki.  
 
Maja Brinc je povedala, da je npr. stanje na področju romske problematike boljše, kot v drugih 
občinah, nasilja v družini je relativno malo v primerjavi s statističnimi podatki drugih občin.  
 
Župan je vprašal, kako se spreminja krivulja rasti romske populacije in kakšno je število Romov v 
naši občini.  
 
Maja Brinc je povedala, da se število Romov povečuje, med drugim tudi na račun priseljevanja iz 
drugih občin.  
 
Boris Govednik je povedal, da nekateri prejemniki socialne pomoči živijo na Hrvaškem, so pa 
državljani Republike Slovenije. Zanimalo, koliko takšnih primerov je registriranih in zakaj se ob 
prijavi teh primerov ne more dobiti podatka, koliko znaša socialna pomoč.  
 
Maja Brinc je pojasnila, da je podatek o višini socialne pomoči javen in za eno osebo znaša 402 
EUR. Povedala je, da so nekaj prijav dobili in jih tudi obravnavali. 
 
Alojz Malenšek je povedal, da poročilo zajema veliko podatkov, ki pa niso z ničemer primerljivi. 
Zanimalo ga je, kakšni so bili posamezni podatki lani, predlani in kaj imamo v planu, da se določene 



5 

 

vsebine zmanjšajo ali povečajo ter kaj bo narejeno, da se socialna slika spremeni na bolje. 
Izpostavil je točko »2.3.1. Pomoč Romom pri socializaciji« in povedal, da iz gradiva ni razvidna 
primerjava, kako se je število Romov spreminjalo, ali obiskujejo šolo ali ne. Bil je mnenja, da iz teh 
podatkov ni razvidno, kaj se dogaja s socialno politiko v naši občini, saj manjka primerjava, na 
podlagi katere bi lahko nekaj zaključili. Predlagal je, da se poročilo obravnava še enkrat s 
primerjalnimi podatki.  
 
Župan je predlagal, da se podatki iz poročila dopolnijo s primerjavo z minulimi leti in tudi s 
slovenskim povprečjem.  
 
Andreja Draginc je predlagala, da se v dopolnitvi poročila zajame tudi dodatna tabela po starostni 
strukturi.  
 
Milan Vidović je vprašal, ali socialno pomoč prejemajo samo tisti, ki imajo stalno prebivališče na 
območju občine, ali tudi tisti z začasnim prebivališčem.  
 
Maja Brinc je pojasnila, da socialno pomoč lahko prejmejo tudi tisti, ki imajo na območju občine 
začasno prebivališče.  
 
Alojz Malenšek je vprašal, ali je pomoč na domu v domeni Centra za socialno delo in kdo presoja 
upravičenost do tovrstne pomoči.  
 
Mateja Simonič iz občinske uprave je pojasnila, da storitev pomoči družini na domu izvaja Dom 
starejših občanov Metlika, delno pa storitev financira tudi Občina. Povedala je, da je to storitev 
potrebno ločiti od dodatka za pomoč in postrežbo, o kateri pa odloča Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije.  
 
Župan je predlagal, da se sprejme sklep o seznanitvi s poročilom, se pa v doglednem času pripravijo 
dopolnitve poročila, ki bi jih posredovali članom občinskega sveta. V kolikor bodo na dopolnjeno 
poročilo še kakšna vprašanja, bomo pomočnico direktorice ponovno poklicali za pojasnila.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Občinski svet Občine Metlika se je seznanil s poročilom o socialnem stanju v občini Metlika in 

nalogah Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enote Metlika. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 
 

Ad/5 
 
Uvodna pojasnila k točki je podala Andreja Draginc, ki je bila vodja projekta »Promocija 
prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu«. Predstavila je sam potek projekta, 
problematiko starejših nad 65 let ter aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta. Draginčeva je 
predstavila primerjavo cen storitev pomoči na domu med občinami ter podala predlog, da se v 
proračunu Občine Metlika za leto 2020 subvencija Občine za storitev pomoči na domu nekoliko 
zviša in se vsaj približa ceni, ki velja v Občini Semič oz. Mestni občini Novo mesto. Predstavila je 
tudi nekaj drugih predlogov, kot so info točka za starejše, dnevno varstvo za starejše, nadaljevanje 
s prostovoljstvom in druge. Draginčeva je predlagala, da se ustanovi tudi odbor za starejše.      
 
Alojz Malenšek je vprašal, kaj bi ta odbor delal in kaj bi bilo njegovo poslanstvo. Bil je mnenja, da 
bi odbor moral delati na tem, da odpravi oz. zmanjša težave, ki so bile izpostavljene, ne pa da bo 
sam sebi namen. Povedal je, da sam vidi problematiko, ni pa nakazanih rešitev. 
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Župan je povedal, da je bilo nekaj ciljev oz. rešitev nakazanih, med drugim dnevni center za 
starejše, kar bi tudi lahko bil eden izmed ciljev delovnega telesa za to področje.   
 
Andreja Draginc je povedala, da je v uvodni predstavitvi navedla rešitve, ki si jih občani želijo. Bila 
je mnenja, da bi morali stopiti skupaj in narediti nekaj v dobro občine.   
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Občinski svet Občine Metlika se je seznanil z izvedenim projektom »Promocija prostovoljstva 

med mladimi za pomoč starejšim na domu« v občini Metlika, rezultati o potrebah starejših 
občanov po socialni oskrbi in podanimi predlogi. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 

 
 

Ad/6 
 
Uvodna pojasnila k polletnemu poročilu o realizaciji proračuna Občine Metlika za obdobje januar – 
junij 2019 je podala Vesna Malešič iz občinske uprave. Povedala je, da je realizacija v prvi polovici 
leta 2019 na strani prihodkov znašala 44 odstotkov, na odhodkovni strani pa je bila realizacija 33 
odstotna. V nadaljevanju je predstavila odhodke za financiranje obveznih nalog občine ter odhodke 
na področju investicij. Malešičeva je podala še nekaj besed o računu financiranja. 
 
Dr. Ana Logar, predsednica Odbora za urejanje prostora in komunalo, je povedala, da na skupni 
seji Odbora za urejanje prostora in komunalo ter Odbora za gospodarstvo, finance in premoženje 
ni bilo posebne razprave pri tej točki. Oba odbora sta podprla predlog polletnega poročila in ga 
predlagala v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Mag. Igor Vajda je povedal, da je realizacija na odhodkovni strani precej nizka, saj znaša zgolj 33 
%. Bil je mnenja, da bi se morali potruditi, da bi bil ta odstotek višji in da bi se investicije v večji 
meri izvajale v prvi polovici leta. Mag. Vajda je imel vprašanje glede postavke za pripravo projektne 
dokumentacije. Zanimalo ga je, zakaj se znesek 120.000 EUR z rebalansom znižuje na 90.000 EUR 
ob dejstvu, de je bilo realiziranih zgolj 12.000 EUR. Bil je mnenja, da bi morali biti ti projekti že 
pripravljeni.  
 
Župan je glede realizacije postavke za pripravo projektne dokumentacije pojasnil, da gre pri tem 
za projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjem letu. Glede realizacije projektov je povedal, da je 
zaradi pritožbe podizvajalca prišlo do zamika pri izvedbi kanalizacije Grabrovec, kar je med drugim 
tudi razlog nižje realizacije v prvem polletju. 
 
Mag. Igorja Vajdo je zanimalo še, kako je s pločnikom Metlika – Svržaki. Vprašal je, ali je za to 
narejen samo projekt in zakaj ni narejen tudi PZI.  
 
Irena Švajger je pojasnila, zakaj je bila omenjena postavka za projektno dokumentacijo ob 
rebalansu znižana. 
 
Alojz Malenšek je vprašal, zakaj je postavka drugi davki v okviru davčnih prihodkov izkazana z 
negativnim predznakom, in sicer v višini -10.000 EUR. 
 
Vesna Malešič je pojasnila, da to evidenco vodi Finančna uprava in večkrat pride do takšne situacije 
dokler namen po sklicu ni razčiščen. 
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Milan Vidović je vprašal, kako bo do konca leta z realizacijo kapitalskih prihodkov, ki so planirani v 
višini 590.000 EUR, trenutno pa je realiziranih 186.000 EUR.  
 
Vesna Malešič je pojasnila, da je tu predvidena tudi prodaja določenih zemljišč v poslovni coni, kjer 
občina delno sofinancira kupnino zemljišča. Povedala je, da naj bi bilo do konca leta 2019 to 
realizirano.   
 
Po razpravi je bil sprejet je bil naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika sprejme Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Metlika 
za obdobje januar – junij 2019.  

 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 
 

Ad/7 
 
Vesna Malešič je podala uvodna pojasnila k točki. Povedala je, da razlog za predložitev rebalansa 
izhaja iz potrebe po uskladitvi proračuna in načrta razvojnih programov, in sicer za projekte, ki so 
sofinancirani na podlagi Zakona o financiranju občin. V nadaljevanju je Malešičeva predstavila 
višino rebalansa tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani in primerjavo s sprejetim 
proračunom. Povzela je tudi ostale večje spremembe. 
 
Dr. Ana Logar, predsednica Odbora za urejanje prostora in komunalo, je povedala, da so predlog 
rebalansa obravnavali na skupni seji Odbora za urejanje prostora in komunalo ter Odbora za 
gospodarstvo, finance in premoženje. Razpravljali so o projektu kanalizacija Grabrovec, odkrili so 
eno številčno napako, druge posebne razprave pa ni bilo. Predlog rebalansa so tako podprli in ga 
predlagali v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Elizabeta Prus, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je predstavila razpravo, ki je potekala 
na seji Odbora za družbene dejavnosti. Člani so imeli nekaj vprašanj, in sicer glede znižanja 
postavke za vzdrževanje otroških igrišč, glede projekta izgradnje optike ter glede sanacije stavbe 
Konzuma. Po zaključeni razpravi je bil sprejet sklep, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlog 1. rebalansa proračuna Občine Metlika za leto 2019 in ga v predloženi obliki predlaga v 
obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Andrej Škof, predsednik Odbora za kmetijstvo, je povedal, da so predlog rebalansa obravnavali tudi 
na seji Odbora za kmetijstvo. Po uvodni predstavitvi s strani občinske uprave in opravljeni razpravi 
je tudi Odbor za kmetijstvo podprl rebalans v predloženi obliki in ga predlagal v obravnavo in 
sprejem občinskemu svetu. Andrej Škof je povedal tudi, da so bile na seji predstavljene aktivnosti, 
ki trenutno potekajo v Hiši kulinarike.  
 
Milan Vidović je povedal, da je zapisnik seje Odbora za kmetijstvo zelo pomanjkljivo napisan in iz 
njega ni razvidne razprave članov odbora.  
 
Župan je pojasnil, da se bo o zapisniku odbora razpravljalo na prihodnji seji odbora in takrat bo 
možno tudi podati pripombe.  
 
Dr. Ana Logar je povedala, da pozdravlja ureditev javne razsvetljave na Radovici in predlagala, da 
se najdejo sredstva tudi za ostale vasi, ki so trenutno brez razsvetljave. Povedala je tudi, da pogreša 
sredstva za zamenjavo potrošnih svetilk z varčnimi.  
 
Župan je pojasnil, da potrošnih svetilk več nimamo, nekaj pa je še takšnih, ki ne ustrezajo Uredbi, 
saj nimajo ravnega dna.  
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Dr. Ano Logar je glede ureditve ceste Metlika – Božakovo skozi Rosalnice zanimalo, kaj zajema 
projektna dokumentacija ter ali sta tu zajeta tudi pločnik in javna razsvetljava.  
 
Irena Švajger je pojasnila, da ima v naslednjem letu Elektro Ljubljana namen obnavljati svojo 
električno napeljavo skozi naselje Rosalnice. Ker bo prišlo do posega v cesto, je bilo dogovorjeno, 
da se sočasno naredi tudi rekonstrukcija ceste. Povedala je, da imamo zagotovilo, da bo država 
zagotovila sredstva za rekonstrukcijo ceste od železniške proge do hiše Jakšatovih, Občina pa bo 
naročila projekt izdelave pločnika. Švajgerjeva je poudarila, da v naslednjem letu sama izgradnja 
pločnika ni predvidena.   
 
Alojz Malenšek je vprašal, kaj zajemajo investicijski transferji, ki so se povečali za 12,5 %. 
 
Vesna Malešič je pojasnila, da so investicijski transferji nakazila javnim zavodom za investicije, pa 
tudi nakazila gasilski zvezi. Povedala je, da je tu vključen tudi nakup reševalnega vozila za 
zdravstveni dom. Mateja Simonič je pojasnila, da je prišlo do povečanja postavke zaradi nakupa 
opreme za učilnico v OŠ Podzemelj, ki pa v proračunu ni bila predvidena.  
 
Martina Legan Janžekovič je podala določena pojasnila glede javne razsvetljave na Radovici. 
Povedala je, da se je v letu 2010 na Radovici pričelo z izgradnjo kanalizacijskega in rekonstrukcijo 
vodovodnega omrežja. Krajevna skupnost Radovica je naslednja tri leta vsa investicijska sredstva 
namenila za to, da so se v obstoječe cestno telo položile potrebne cevi za javno razsvetljavo. Nato 
je bil leta 2018 opravljen pregled te infrastrukture in takrat se je izkazalo, da je zadnji čas za 
ureditev razsvetljave. Povedala je tudi, da je za investicijo zagotovljenih 6.000 EUR sredstev iz 
sredstev Krajevne skupnosti Radovica, 20.000 EUR pa bo prispevek iz občinskega proračuna.  
 
Elizabeta Prus je povedala, da tudi v Metliki določene ulice nimajo javne razsvetljave, in sicer je 
izpostavila Badovinčevo ulico in Vejar. Povedala je, da v zvezi s tem kontaktirala predsednico 
Mestne skupnosti Metlika in dobila pojasnilo, da je to šlo iz načrta investicij ven, saj se gre prihodnje 
leto v ureditev javne razsvetljave v Naselju Staneta Rozmana. Prusova je zato vprašala, kdo nadzira 
izvajanje investicij v Mestni skupnosti Metlika in prosila je za pisno pojasnilo.  
 
Župan je povedal, da se tako mestna, kot tudi ostale krajevne skupnosti samostojno odločajo o 
investicijah.  
 
Elizabeta Prus je imela tudi vprašanje glede optike. Ulica Vejar naj bi bila namreč večkrat prekopana 
zaradi različnih prenov, investicij in vzdrževanj, zato jo je zanimalo, ali se je ob tem postavila tudi 
cev za optiko ali je ureditev le te mišljena kako drugače.  
 
Župan je pojasnil, da cevi za optiko v ulici Vejar niso bile postavljene in bo optika najverjetneje šla 
po zraku. 
 
Mag. Igor Vajda je vprašal, zakaj se je postavka za občinske štipendije iz 7.000 EUR znižala na 
2.000 EUR.  
 
Župan je povedal, da vloge še niso obdelane, štipendije bodo v tem letu podeljene le za nekaj 
mesecev in tako ne bo porabljen celoten znesek.  
 
Mag. Igorja Vajdo je zanimalo, kaj je bil razlog za neuspeh pri prijavi na razpis za trim steze, vprašal 
pa je tudi glede sanacije stavbe Pungart, ki v letu 2019 ne bo realizirana. 
 
Župan je podal obe pojasnili in povedal, da smo pri prijavi na razpis prejeli premalo število točk. 
Glede Pungarta je povedal, da smo imeli v proračunu zagotovljena sredstva za primer morebitnega 
razpisa. S strani ministrstva smo prejeli informacijo, da se bo pričelo z izvajanjem Zakona o 
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kulturnem tolarju in v letu 2021 se bodo sprostila sredstva oz. razpisi za urejanje javne 
infrastrukture na področju kulture in tudi knjižnic.  
 
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa  
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika sprejme Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 
2019. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P 

o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2019 
 

I. 
• S tem sklepom se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 

2019. 
 

II. 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2019 vsebuje Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2019. 

 
III. 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 se načrtuje v orientacijski 
vrednosti 589.050,00 EUR. 

 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 se načrtuje v orientacijski vrednosti 
205.050,00 EUR. 

 
IV. 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2019 vključujeta nepremičnine navedene v prilogi 1 in prilogi 
2, ki sta sestavni del tega sklepa. 

 
V. 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve 1. rebalansa proračuna Občine Metlika za leto 2019. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 

 
Ad/8 

 

Uvodna pojasnila k točki je podala Maja Juranić iz občinske uprave. Povedala je, da se v rebalansu 
poračuna spreminja vrednost postavk, ki predstavljajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem 
in glede na to, je potrebna tudi sprememba skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v 
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Le ta lahko znaša največ 20 % skupne 
vrednosti načrtov ravnanja.  
 
Razprave ni bilo in sprejet je bil naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
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I. 
• Ugotovi se, da skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Metlika za leto 2019, znaša 794.050,00 EUR, in sicer: 
- Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 589.050,00 EUR 
- Pridobivanje nepremičnega premoženja v  orientacijski vrednosti 205.000,00 EUR. 

  
II. 

V primeru spremenjenih prostorskih potreb ali drugih potreb upravljavca stvarnega premoženja, 
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v 
primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Metlika sklepa 
pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 
III. 

Skupna vrednost poslov iz prejšnje točke tega sklepa lahko znaša največ 20% skupne vrednosti 
določene v prvi točki  tega sklepa, skupaj torej 158.810,00 EUR. 

 
IV. 

Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve 1. rebalansa proračuna Občine Metlika za leto 2019. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 12 članov občinskega sveta. Ob glasovanju je bilo prisotnih 12  
članov občinskega sveta. 

 
 

Ad/9 
 
Pojasnila k točki je podala Maja Juranić in povedala, da so razlog za spremembo Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Metlika nenehne pripombe na pisanje zapisnikov, predvsem zapisnikov 
sej delovnih teles občinskega sveta. Povedala je, da se predlaga sprememba 47. člena Poslovnika, 
kjer je podrobneje opredeljena vsebina zapisnikov. Zapisniki naj bi tako po novem vsebovali tudi 
povzetek razprave.  
 
O predlogu sprememb je razpravljala tudi Komisija za statut in poslovnik. Mnenje komisije je podal 
Sašo Jeršin, predsednik komisije. Povedal je, da so na seji komisije podprli predlagano spremembo 
Poslovnika in jo predlagali v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Alojz Malenšek je vprašal, kje v gradivu piše, da bodo po novem zapisniki drugačni, kot so bili do 
zdaj.  
 
Maja Juranić je pojasnila, da je dodan tekst v gradivu označen z rdečo barvo.  
 
Alojz Malenšek je vprašal, ali je kje v Poslovniku zapisano, da lahko določeno število občinskih 
svetnikov zahteva sklic izredne seje.  
 
Župan je povedal, da sklic izredne seje lahko zahteva najmanj ¼ članov sveta, kar predpisuje 22. 
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika.  
 
Glede na to, da na vsebino sprememb in dopolnitev Poslovnika ni bilo konkretnih dopolnitev oz. 
sprememb, je župan predlagal združitev prve in druge obravnave.  
 
V sprejem je predlagal naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika se sprejmejo na isti seji, 
tako da se prva in druga obravnava združita. 
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Občinski svet Občine Metlika sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Metlika.  

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 

 
 

Ad/10 
 
Mateja Simonič iz občinske uprave je podala uvodno pojasnilo. Povedala, da je bila dr. Mariji 
Stepinac podeljena koncesija za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v obsegu enega 
tima. S strani koncesionarke smo na Občino Metlika prejeli obvestilo, da z 31. 12. 2019 koncesijo 
vrača. Simoničeva je pojasnila stališče Ministrstva za zdravje, ki pravi, da se v primeru prenehanja, 
koncesija najprej ponudi javnemu zdravstvenemu zavodu, v primeru, da pa le ta nima pogojev za 
izvajanje programa, pa se razpiše koncesija. Povedala je, da smo o vrnitvi programa že obvestili 
Zdravstveni dom Metlika, kjer že potekajo aktivnosti za prevzem zobozdravstvenega tima.  
 
Elizabeta Prus je predstavila stališče Odbora za družbene dejavnosti. Povedala je, da so po krajši 
razpravi sprejeli sklep, da se koncesija vrne v Zdravstveni dom Metlika, kot je bilo predlagano.  
 
Alojza Malenška je zanimalo, zakaj gre program v zdravstveni dom in ne drugemu koncesionarju. 
Zanimalo ga je, ali obstajajo kakšni kazalci, zakaj smo se tako odločili in ali je bila narejena kakšna 
analiza, kaj bi bilo boljše.  
 
Župan je pojasnil, da se program najprej ponudi zavodu, katerega ustanovitelj je Občina, koncesije 
pa se podelijo le v primeru, ko zavod ne more izvajati neke storitve.  
 
Mateja Simonič je povedala, da smo na ZZZS-ju dobili podatke koliko progama je obdelano in iz 
podatkov je razvidno, da koncesionarka trenutno opravi manj programa, kot ji je bilo dodeljeno. Iz 
tega naslova je zato boljše, da se program vrne v zdravstveni dom.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Koncesija za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih 

na območju Občine Metlika, v obsegu enega zobozdravstvenega tima, ki je bila podeljena Mariji 
Stepinac, dr. dent. med., se po končanju izvajanja pri navedeni koncesionarki, vrne v 
Zdravstveni dom Metlika. 

 
II. 

Zdravstveni dom Metlika je dolžan prevzeti vse paciente dosedanje koncesionarke, ki bodo to 
želeli. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 

 

Župan je ob 19.40 uri odredil krajši odmor in začasno prekinil sejo.  
 
Nadaljevanje seje je pričelo ob 19.55 uri. Ob nadaljevanju seje je bilo prisotnih 13 članov 
občinskega sveta.  
 
 

Ad/11 
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Uvodno predstavitev k točki je podal Gregor Jevšček, vodja Mladinskega centra Metlika. Predstavil 
je certifikat Mladim prijazna občina in kaj pridobitev le tega pomeni za občino. Povedal je, da 
certifikat podeljuje Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, roki za oddajo zahtevkov so vsako leto 
septembra, aktivnosti oz. ukrepi pa se morajo ob prijavi izvajati kontinuirano vsaj pretekli dve leti. 
Povedal je, da ima trenutno certifikat 33 občin v Sloveniji. V nadaljevanju je podrobneje predstavil 
ukrepe ter prednostna področja, ki jih je potrebno izvajati. Po besedah gospoda Jevščka, Občina 
Metlika že izpolnjuje večino kriterijev, potrebnih za pridobitev certifikata, manjka ji le načrtno 
obravnavanje področja mladine ter participacija mladih. Ob koncu je predstavil korake, ki bi jih bilo 
potrebno narediti za pridobitev certifikata.  
 
Elizabeta Prus je povedala, da je bila na to temo na seji Odbora za družbene dejavnosti kar obsežna 
razprava. Člane je zanimalo, ali pridobitev certifikata kakorkoli finančno bremeni Občino in 
pojasnjeno je bilo, da je prijava na razpis brezplačna. Zastavljeno je bilo vprašanje, kaj bi za Občino 
pomenila pridobitev certifikata. Pojasnjeno je bilo, da ima Občina pri kandidiranju na določene 
razpise prednost pri sofinanciranju, saj prejme ob prijavi na ta račun več točk. Člane je tudi 
zanimalo, kaj se trenutno dogaja v mladinskem centru in pojasnjeno je bilo, da se izvajajo določene 
izobraževalne delavnice, dela se na promociji mladinskega centra, opravljena so bila vzdrževalna 
dela, uspeli pa so se prijaviti tudi na dva razpisa. Prusova je povedala, da je prav, da Občina podpira 
politiko razvoja mladih. Na seji odbora je bilo zastavljeno vprašanje, kako napreduje športno 
rekreacijsko park in pojasnjeno je bilo, da se v prihodnjem letu prične s postopki za pridobitev 
projektne dokumentacije. Prusova je podala pobudo za ustanovitev delovnega telesa, ki bi 
sodelovalo z Občino, mladinskim centrom in mladimi. Povedala je, da se je Odbor za družbene 
dejavnosti seznanil s pozivom za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina ter predlagal pričetek 
postopkov ustanovitve delovnega telesa za mladinska vprašanja.  
 
Alojz Malenšek je bil mnenja, da smo lahko mladim prijazna občina tudi brez tega certifikata in tudi 
brez njega lahko izvajamo predlagane ukrepe.  
 
Župan je povedal, da bo mogoče kdaj ravno točka iz tega naslova lahko pripomogla k uspešni 
prijavi na razpis.  
 
Gregor Jevšček je povedal, da certifikat res nima pomena, če se ne izvajajo ukrepi, za katere je 
pridobljen. Občina že zdaj izvaja celo vrsto ukrepov in če dodamo še manjkajoče, se bo temu tudi 
sledilo, kar bo zagotovo imelo tako pozitiven učinek na mladino, kot tudi na ostale občane.  
 
Elizabeta Prus je povedala, da mladi pogrešajo neko organizacijo, ki bi skrbela za razne dogodke 
za mlade. Povedala je, da so pomembni tudi drugi ukrepi, kot so stanovanjska politika in mobilnost 
mladih, zato je sama podprla pobudo za pridobitev certifikata.  
 
Po razpravi je bil sprejet  
 

S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Občinski svet Občine Metlika se je seznanil s pozivom za pridobitev certifikata Mladim prijazna 

občina. 
 

II. 
Občinski svet Občine Metlika predlaga, da se prične s postopki ustanovitve delovnega oziroma 
posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja.            
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 1 član je bil proti.  
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Ad/12 
 
Elizabeta Prus, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvod k točki. Povedala je, da je 1. seja 
Komisije za priznanja potekala 1. 10. 2019. Komisija, ki je zasedala v polni sestavi, je ugotovila, da 
so na razpis za priznanja prispeli štirje pravočasni predlogi. Zaprte ovojnice s predlogi je 
predsednica komisije odprla, in sicer po vrsti po datumu prejema ter prebrala obrazložitve. Prusova 
je povedala, da je OO SLS podal predlog za podelitev plakete Jožetu Pezdircu, Danijela Jamšek je 
podala predlog za podelitev plakete Mojci Košele, Društvo prijateljev mladine Metlika je podalo 
predlog za podelitev plakete Janezu Lahu in Gasilska zveza Metlika je podala predlog za podelitev 
plakete Jožetu Pezdircu. Po opravljeni razpravi se je Komisija za priznanja soglasno odločila, da 
predlaga občinskemu svetu, da se plaketa Občine Metlika v letu 2019 podeli Jožetu Pezdircu. 
 
Dr. Ana Logar je bila mnenja, da bi gospodu Lahu morali podeliti neko nagrado, glede na to, da je 
dedek Mraz že 20 let.    
 
Elizabeta Prus je dodala, da je bil tudi na seji komisije podan predlog, da se Janezu Lahu podeli 
priznanje oz. zahvala na občnem zboru Društva prijateljev mladine Metlika, Mojco Košele pa se za 
njeno požrtvovalno in predano delo pohvali znotraj kolektiva Doma starejših občanov Metlika.  
  
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme sklep, da se plaketa Občine Metlika v letu 2019 podeli 

Jožetu Pezdircu, Krasinec 56, 8332 Gradac. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 
 

Ad/13 
 
Uvod k točki je podal Vanja Vlah, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj in plaket za delo na 
področju športa. Povedal je, da se je komisija sestala dne 1. 10. 2019. Ugotovljeno je bilo, da je 
na razpis prispela ena prijava, to je prijava Lokostrelskega društva Legende Kolpe, ki je za dobitnico 
priznanja za delo na področju športa predlagalo Tio Sopčič, in sicer kot perspektivno športnico. 
Komisija je predlog podrobno obravnavala in se soglasno opredelila, da predlaga občinskemu svetu, 
da se priznanje za delo na področju športa za leto 2019 podeli Tii Sopčič.  
 
Razprave ni bilo in sprejet je bil naslednji 
 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika sprejme sklep, da se priznanje za delo na področju športa v občini 
Metlika za leto 2019 podeli Tii Sopčič, Podzemelj 17a, 8332 Gradac, kot perspektivni športnici. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 

 

 

Ad/14 
 
Pobudo Andreje Brancelj Bednaršek v imenu Belokranjskega muzeja Metlika za razglasitev leta 
2020 za Kambičevo leto v občini Metlika je predstavil župan Darko Zevnik. V letu 2020 namreč 
mineva 100 let od rojstva Vilme Bukovec Kambič in Vinka Kambiča, ki sta Metliki podarila svojo 
umetniško zbirko, Občini Metlika v upravljanje pa tudi rojstno hišo prof. Kambiča. Župan je povedal, 
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da je predlog več kot utemeljen, zato je apeliral na prisotne, da predlog podprejo, hkrati pa 
imenujejo tudi pripravljalni odbor za aktivnosti, ki bi potekale v sklopu Kambičevega leta.  
 
Elizabeta Prus je povedala, da so predlog obravnavali na seji Odbora za družbene dejavnosti in ga 
soglasno podprli.  
 
Druge razprave ni bilo in sprejet je bil naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Občinski svet Občine Metlika razglasi leto 2020 za Kambičevo leto v občini Metlika. 
 

II. 
Za pripravo aktivnosti, ki bi potekale v sklopu Kambičevega leta, se imenuje odbor v sestavi: 
1. Darko Zevnik 
2. dr. Marjetka Pezdirc 
3. Marta Strahinić 
4. Alenka Tomašič 
5. Andreja Brancelj Bednaršek 
6. Anica Kopinič 
7. Boris Govednik 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 

 
 

Ad/15  
 
Župan je pred uvodno predstavitvijo povedal, da se iz obravnave umika premoženjsko pravna 
zadeva, vezana na letališče Prilozje. S strani projektantov in investitorjev smo namreč dobili delno 
spremenjen projekt, ki se še usklajuje in bodo zaradi tega lahko meje drugačne.  
 
V nadaljevanju je Maja Juranić iz občinske uprave podala pojasnila k ostalim premoženjsko pravnim 
zadevam.  
 
Dr. Ana Logar je povedala, da sta premoženjsko pravne zadeve obravnavala tudi Odbor za urejanje 
prostora in komunalo ter Odbor za gospodarstvo, finance in premoženje, ki sta tudi podprla 
predlagane sklepe.  
 
Razprave ni bilo in sprejeti so bili naslednji sklepi  

S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Občinski svet Občine Metlika dovoljuje, da se nepremičnini  
 

parc. št. 1550/2 v izmeri 1561 m2 k.o. 1508 Bojanja vas in 
parc. št. 1547 v izmeri 633 m2 k.o. 1508 Bojanja vas 

 
v lasti Občine Metlika, odprodata po ceni 0,6 EUR/m2, v skladu z določbami Zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 
 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 
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I. 

• Občinski svet Občine Metlika dovoljuje, da se del nepremičnine  
 

parc. št. 1836 v izmeri cca 4000 m2 k.o. 1519 Podzemelj, 
 

v lasti Občine Metlika, odproda po ceni 1,00 EUR/m2 neto.  
 

II. 
Stroške parcelacije ter stroške povezane s pogodbo nosi kupec. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 

 
I. 

• Občinski svet Občine Metlika soglaša z ukinitvijo javnega dobra lokalnega pomena na 
nepremičnini parc. št. 2340/2 k.o. 1507 Grabrovec, pod pogojem prejema pozitivnega mnenja 
sveta Krajevne skupnosti Grabrovec glede ukinitve javnega dobra na tej nepremičnini. 

 
II. 

Občinski svet Občine Metlika soglaša s prenosom lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 
2340/2 k.o. 1507 Grabrovec, pod pogojem prejema pozitivnega mnenja sveta Krajevne 
skupnosti Grabrovec glede ukinitve javnega dobra na tej nepremičnini. 

 
III. 

Vrednost nepremičnine, navedene v prejšnjem odstavku, je določena v višini 1,50 EUR/m2 neto. 
 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 

 
I. 

• Občinski svet Občine Metlika dovoljuje, da se na nepremičnini parc. št. 1572/3 k.o. Dole ukine 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 

 
I. 

• Občinski svet Občine Metlika dovoljuje prodajo parcele, parc. št. 256/30 k.o. 1515 Metlika, v 
poslovni coni »Pri Pildu« v  Metliki. 

 
II. 

Nepremičnina iz prve točke tega sklepa se prodajo na podlagi javnega razpisa – javnega zbiranja 
ponudb in skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni 
list RS, št. 47/16, 39/19), pod sledečimi pogoji: 

 
− Pri prodaji je potrebno upoštevati veljavni OPPN za poslovno cono »Pri Pildu«, s tem da 
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mora vse stroške, ki so povezani s prodajo (davki idr.) kriti kupec. 
− Izhodiščna vrednost zemljišč je določena v višini 25,00 EUR/m2 – neto vrednost. Na neto 

vrednost zemljišč se obračuna 22,00% DDV v  skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost. 

− Občina Metlika subvencionira ceno odkupa zemljišča v višini 50% neto izhodiščne vrednosti. 
− Nepremičnina se odproda na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje pogoje, ki jih določa 

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika. 

− Vsebino razpisa ter podrobnejše pogoje razpisa pripravi Komisija za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika. 

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika kot organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice, kot tudi organ Občine 

Metlika, ki subvencionira ceno odkupa zemljišča, dovoljuje, da se parc. št. 262/11 k.o. 1515 
Metlika in parc. št. 262/12 k.o. 1515 Metlika, v lasti Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., 
odprodata na podlagi javnega razpisa – javnega zbiranja ponudb in skladno z Zakonom o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 
in 79/18) in Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 47/16, 39/19), pod sledečimi 
pogoji: 

 
− Pri prodaji je potrebno upoštevati veljavni OPPN za poslovno cono »Pri Pildu«, s tem da 

mora vse stroške, ki so povezani s prodajo (davki idr.), kriti kupec. 
 

− Izhodiščna vrednost zemljišč je določena v višini 25,00 EUR/m2 – neto vrednost. Na neto 
vrednost zemljišča se obračuna 22,00% DDV v skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost, ki je strošek kupca. 
 

− Občina Metlika subvencionira ceno odkupa zemljišča v višini 50% neto izhodiščne vrednosti. 
 

− Nepremičnini se odprodata na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje pogoje, ki jih določa 
Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika.  
 

− Vsebino razpisa ter podrobnejše pogoje razpisa pripravi Komisija za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika. 

 

Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
 

 

Ad/16 
 
Župan je povedal, da je potrebno tudi pri tej točki določen del potrebno umakniti iz obravnave, in 
sicer imenovanje članov Sveta javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika, saj je predlagani 
kandidat Martin Matekovič po odstopu s funkcije člana Občinskega sveta Občine Metlika sporočil, 
da odstopa tudi od kandidature za člana sveta zavoda Belokranjski muzej Metlika. Ob tem je župan 
apeliral na prisotne, da podajo predloge za manjkajočega člana sveta.   
 
Župan je povedal, da gre pri drugi kadrovski zadevi za imenovanje direktorice Belokranjskega 
muzeja Metlika za mandatno obdobje 2019 – 2024. Povedal je, da je bila dosedanja direktorica 
tudi edina kandidatka, ki se je prijavila na razpis. Odpiranje vlog je opravil skupni organ v sestavi 
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županov vseh treh belokranjskih občin. Župan je povedal, da bodo o zadevi odločali tudi vsi trije 
občinski sveti.  
 
Razprave ni bilo in sprejet je bil naslednji 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Za direktorico javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika za mandatno obdobje 2019 – 2024 se 
imenuje Andreja Brancelj Bednaršek, Tomšičeva 14, 8330 Metlika.  

 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 

 
 

Ad/17 
 
Alojz Malenšek je povedal, da je dve seji nazaj spraševal glede zemljišč med Cesto bratstva 
enotnosti in Ulico Belokranjskega odreda. Z odgovorom, ki ga je prejel, je tudi seznanil tamkajšnjo 
stranko. Povedal je, da zdaj želijo še informacijo, kaj se bo dogajalo s tisto zemljo oz. z odkupom, 
ali se bodo tam delali pločniki in če se bodo vpisovale služnosti. Povedal je, da pričakujejo pisni 
odgovor. Kot drugo zadevo je izpostavil mejni prehod Božakovo, kjer je povedal, da se vsi zavedajo 
nujnosti ureditve, nič pa se na tem ne naredi. Slišati je tudi informacijo, da bo investicija stala 
700.000 EUR. Povedal je, da so krajani Božakova in Rakovca prosili za pisni odgovor. V nadaljevanju 
je gospod Malenšek prebral vprašanja v zvezi z investicijo v poslovni coni Beti, ki jih je prejel v pisni 
obliki. V dopisu je navedeno, da naj župan občinskemu svetu predloži predpogodbo, ki jo je podpisal 
z družbo Beti za tvegano investicijo na njenih parcelah. Prav tako naj obrazloži, zakaj jo je podpisal 
brez predhodnega razkritja njene vsebine občinskemu svetu in tudi kako bo Občina dobila nazaj 
tam investiran davkoplačevalski denar v primeru, da gre Beti v stečaj pred zaključkom projekta. 
Župan naj odgovori tudi na to, kje vidi smisel vlagati v propadajočo industrijsko cono, ko je javno 
znano, da v Beli krajini ni razpoložljive delovne sile, saj je že sedaj v Beti večina delavcev iz Hrvaške. 
Alojz Malenšek je želel tudi pisni odgovor, kaj je bilo narejeno na temo tretje razvojne osi. Želel je 
pojasnilo kje smo trenutno, kaj se dogaja, kaj je v načrtu in kaj je Bela krajina naredila na tem 
področju.  
 
Sašo Jeršin je povedal, da bo Fundacija za šport dan po seji objavila dva razpisa in zanimalo ga je, 
koliko namer oz. vlog za obnovo športnih objektov imamo trenutno na območju občine Metlika.  
 
Sašo Jeršin je vprašal, ali obstajajo za leto 2020 tudi kakšne manjše investicije, in sicer pod 60.000 
EUR. Tukaj bi v poštev prišlo tudi kakšno manjše otroško igrišče, preveriti pa bi bilo tudi potrebe 
po krajevnih skupnostih. Sašo Jeršin je povedal, da bi morali biti proaktivni na tem področju in 
prijaviti čim več projektov, četudi vsi ne bodo odobreni.  
 
Župan je povedal, da se Občina Metlika vsako leto prijavi na razpis Fundacije za šport, tudi v 
letošnjem letu je oddala dve prijavi, in sicer za trim stezo ter za koše v športni dvorani.  
 
Martina Legan Janžekovič se je dotaknila izdaje publikacije Bela krajina srčnih ljudi. Želela je 
odgovore v pisni obliki. Povedala je, da je v Dolenjskem listu zasledila članek na temo določenih 
spodrsljajev pri izdaji omenjene publikacije in zato je želela tudi sama videti izvod publikacije. V 
nadaljevanju je povedala, da je v publikaciji opaziti nekaj napačnih navedb krajev, sliko 
belokranjske pogače brez kumine in soli, sliko Sv. Ane pri opisu Semiča, navedbo napačnih 
telefonskih številk, napačnih dejstev, precej vsebinskih napak, določenih znamenitosti ni niti 
omenjenih in podobno. Glede na to, da so publikacijo izdali RIC Bela krajina, Zavod Metlika in KC 
Semič je Martina Legan Janžekovič želela opozoriti, da do takšnih anomalij več ne bi prihajalo. Ob 
informaciji, da se bo šlo v uničenje omenjene publikacije in izdajo nove, jo je zanimala naklada 
publikacije, kakšna bo odgovornost vpletenih, koliko izvodov je bilo narejenih, koliko so znašali 
stroški izdaje in koliko bodo znašali stroški ob uničenju in ponovni izdaji publikacije. Zanimalo jo je, 
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zakaj ni bil tekst z naše strani recenziran in kateri ukrepi bodo izvedeni, da do takšnih anomalij več 
ne bo prihajalo. 
 
Dr. Ana Logar je vprašala, kaj je bilo na Zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika 
narejeno v času od ustanovitve na področju športa.  
 
Župan je pojasnil, da področje športa še ni del delovanja Zavoda. Ob ustanovitvi je bilo rečeno, da 
se bodo področja priključevala postopoma, najprej je zavod pričel delovati na področju turizma, 
kasneje se je priključilo področje mladine, na področju športa pa zavod še ne deluje.  
 
Elizabeta Prus se je zahvalila podžupanji, ki je izpostavila vprašanja in napake pri izdaji publikacije 
Bela krajina srčnih ljudi. Zdelo se ji je katastrofalno, da poleg vseh inštitucij, ki jih premoremo v 
Beli krajini, pride ven takšna publikacija. Vprašala je, ali ni v Beli krajini ljudi, ki bi bili sposobni 
napisati besedilo za takšno publikacijo. 
 
Župan je povedal, da ta katalog ni namenjen Belokranjcem temveč turistom, ki pridejo v Belo 
krajino, res pa je, da so besedila zgrešena. Povedal je, da so bili s katalogom seznanjeni na enem 
izmed skupnih sestankov županov belokranjskih občin, kjer je bil na vpogled en izvod kataloga, ki 
je zaokrožil med prisotnimi in vsak je imel možnost katalog zgolj prelistati. Povedal je, da so bili z 
njim seznanjeni tudi predstavniki vseh treh TIC-ev, ki so imeli možnost podaje pripomb, vendar 
tudi te niso bile upoštevane. Župan je povedal, da so tudi s strani Zavoda Metlika bile podane 
določene pripombe, ki pa niso bile v celoti upoštevane.  
 
Andreja Draginc je pred sejo občinskega sveta županu posredovala dopis naslovljen na občinski 
svet in na strokovni svet Zdravstvenega doma Metlika vezano na poklicne kompetence in aktivnosti 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Povedala je, da prosi za odgovore do prihodnje seje občinskega 
sveta. V nadaljevanju je podrobneje predstavila vsebino dopisa in povedala, da pričakuje, da 
Zdravstveni dom Metlika stopi na stran znanja v zdravstveni negi in s tem izkaže, da jim je mar za 
paciente in da dosledno upošteva 38. člen novele Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Poklicne 
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ob tem je zaprosila za celovito 
predstavitev razporeditve zaposlenih izvajalcev v zdravstveni negi po službah oz. ambulantah, še 
posebej jo zanima organiziranost službe v pediatrični ambulanti, kardiološki ambulanti, splošnih 
ambulantah in službi nujne medicinske pomoči. V nadaljevanju je navedla vprašanja, na katere želi 
odgovore, in sicer kdaj in kako se bo zavod lotil sprememb v kadrovski strukturi izvajalcev v 
zdravstveni negi, kako bo zavod zaščitil zaposlene zaradi preseganja kompetenc, kakšno po 
postopanje v primeru inšpekcijskega nadzora, kdo bo odgovarjal za strokovne napake, koliko 
tehnikov zdravstvene nege je ZD Metlika v letošnjem letu usmeril v visokošolski študij zdravstvene 
nege ter ali je v vsako dežurstvo razporejen dipl. zdravstvenih oz. diplomirana medicinska sestra 
ob upoštevanju vseh predpisov in zakonov, da je zagotovljena kakovostna in varna obravnava in 
oskrba bolnikov. 
 
Ob 21. uri sta sejo zapustila Boris Govednik in Alojz Malenšek. Prisotnih je bilo 11 članov občinskega 
sveta. 
 
Župan je povedal, da bomo vprašanja posredovali Zdravstvenemu domu Metlika ter z odgovori 
seznanili občinski svet.  
 
Martin Videtič je vprašal, kako je z ureditvijo državne ceste in če ima Občina kakršnekoli informacije 
v zvezi s tem. Predlagal je, da se vsaj v Grmu popravita dve jami. 
 
Župan je povedal, da je država 370.000.000 EUR iz naslova ureditve cest preusmerila na postavko 
za socialne pomoči in zato bomo na nekatere investicije morali še počakati.  
 
Milan Vidović je vprašal, v kakšni fazi so dogovori vezani na cesto pri pokopališču v Metliki.  
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Župan je pojasnil, da bomo šli v postopek razlastitve, če po še enem pozivu ne pride do dogovora.  
 
Mag. Igor Vajda je prosil, da se pri odgovoru vezanem na 3. razvojno os, vezano na poroštveni 
zakon, pojasni tudi do kje so prišli dogovori za relacijo Novo mesto – Metlika.  
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo in župan je sejo zaključil ob 21.05 uri.  
 
 
  
              Darko Zevnik 
        župan Občine Metlika 
 
      
 
     Overitelja zapisnika: 
      
 
     Mag. Igor Vajda 
 
 
     Martina Legan Janžekovič 
 
 
 
 


