Številka: 900-30/2022
Datum: 12. 5. 2022
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

SKLIC 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19)
SKLICUJEM
28. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 19. maja 2022, ob 17. uri
v konferenčni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj,
Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj
DNEVNI RED:
1.
Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2.
Sprejem dnevnega reda
3.
Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4.
Razprava in sklepanje o zapisniku 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5.
Razprava in sklepanje o zapisniku 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6.
Razprava in sklepanje o zapisniku 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
7.
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021
8.
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021
9.
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021
10. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021
11. Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021
12. Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021
13. Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021
14. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele
krajine za leto 2021
15. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2021
16. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021
17. Informacija o poslovnem poročilu z zaključnim računom javnega podjetja Komunala,
d.o.o. Črnomelj za leto 2021
18. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
19. Predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
20. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj

21.
22.
23.
24.

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
Premoženjsko pravne zadeve
Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
Vprašanja in pobude članov sveta
Andrej Kavšek, l.r.
župan občine Črnomelj

Vabljeni:
 Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto (k točki 7)
 Miroslava Abazović, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. (k točki 8)
 Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj (k točki 9)
 Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj (k točki 10)
 Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (k točki 11)
 Stanislav Dražumerič, ravnatelj Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš (točki 12)
 Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine (k točkama 14 in 15)
 Občinska uprava občine Črnomelj
 Predstavniki medijev
Obveščeni:
 Politične stranke v Občinskem svetu občine Črnomelj
 Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

Projekti

NAZIV PROJEKTA

VIR SOFINANCIRANJA
OZ. SKLAD

VREDNOST PROJEKTA /
OCENJENA VREDNOST
PROJEKTA

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

GOSPODARSTVO
Ekonomsko poslovna
infrastruktura v PC TRIS
Kanižarica - 1. del, faza II

Ekonomsko poslovna
infrastruktura v PC TRIS
Kanižarica - 3. del: ceste D1,
G1 in G

NE

Sklad za okrevanje in
odpornost

V okviru projekta se bo dokončala gradnja ceste F1 v dolžini 190 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2
Dela so izvedena. Potrebno je dokončati PID-e in
Ocenjena vrednost projekta (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna
na UE Črnomelj vložiti vlogo za uporabno
512.694,36 € razsvetljava. V l. 2021 bo izvedena izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovod, ostalo bo sledilo
dovoljenje.
v l. 2022.

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje.
4.5.2022 je bila na MGRT podana vloga na Javni
Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica.
razpis Podpora inovativnim ekosistemom
To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini
1.435.982,83
ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v
330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela
okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike
se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.
Slovenije za za sofinanciranje izgradnje vseh treh
cest in potrebne infrastrukture. Čakamo odločitev.

PROMET

Regionalna kolesarska
ESRR;
povezava Črnomelj - Kanižarica Proračun RS

Investicijski projekti na
državnih cestah

DRSI

Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti
Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od
centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene
940.435,00 €
Dela so v teku. Predviden zaključek del julij 2022.
kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in
Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS
ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica.

Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove
ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI:
- 3. razvojna os
- Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi
- Prometna ureditev naselja Dobliče - projektiranje
- Prekategorizacija odseka državne ceste v Črnomlju v LC - zaključeno
- Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici)
- Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici
- Obnova ceste Vrhgora - Rokan - dela so zaključena
- Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - delno izvedeno (cca 700 m)
- Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas - izbran je izvajalec.
- Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - PN je izdelana in v pregledu na DRSI.
- Obnova Mostu v Sodevcih in cesta Kot – Sodevci - zaključeno.
- Obnova ceste in vodovoda do MP Sodevci - zaključeno
- Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM DRSI izdelal projektno nalogo.
- Preplastitev ceste na pododseku Tribuče - Bedenj - Izvedena je preplastitev 2,5 km odseka na cesti Tribuče
– Dolenjci. Izvedena tudi preplastitev cca 700 m Dolenjci - Purga.
- Obnova ceste na pododseku Marindol-Žuniči - Dela so zaključena.
- Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih
- Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v 2022
- Obnova ceste Purga - Adlešiči - izvedeno
- Sanacija podpornih zidov Podklanec - Izvedeno
- Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v 2022
- Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - izbran izvajalec izvedbe.
- Obnova cestišča regionalne ceste od Doblič do "Dobličkega ovinka" - zaključeno
- Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu

~ Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi delno izvedeno (cca 700 m)
~ Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda
Deskova vas - izbran je izvajalec del. Dela se bodo
predvidoma pričela junija 2022.
~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi projektna naloga je izdelana in v pregledu na DRSI.
~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez
Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s
parkiriščem in VIM - DRSI izdelal projektno nalogo.
~ Obnova ceste Purga - Adlešiči - izvedeno
~ Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v
2022
~ Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v
2022
~ Prometna ureditev in preplastitev od centra
Vinice do OŠ in vrtca - izbran izvajalec izvedbe.
Planiran čas del poletje 2022.
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NAZIV PROJEKTA

VIR SOFINANCIRANJA
OZ. SKLAD

Kolesarska pot do Kolpe skozi
Kočevski rog in Gorjance DRSI
Državne kolesarske povezave

VREDNOST PROJEKTA /
OCENJENA VREDNOST
PROJEKTA

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

DRSI je na Občino Črnomelj poslal v pregled
Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v
projektni nalogi za Odsek Ručetna vas - Črnomelj
še ni opredeljena nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, in Črnomelj - Vinica. Nalogi sta bili pregledani in
ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah.
potrjeni. DRSI bo sedaj na podlagi nalog izvedel
javno naročilo za projektiranje.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Gozdna cesta Cirnik-Banova
Rupa

Ministrstvo za
kmetijstvo

174.891,47 € Gre za izgradnjo cca 2 km gozdne ceste na območju med Ziljami in Adlešiči.

21.4.2022 prejeli odločbo o sofinanciranju. V
kolikor bo Občini uspelo zagotoviti sredstva za
celotno investicijo z rebalansom 2022, se bo šlo v
izvedbo del v letu 2022.

IZOBRAŽEVANJE

futurREscue - Virtualno
usposbljanje gasilcev ZALAGAMO SREDSTVA

NORVEŠKI FINANČNI
MEHANIZEM

Projekt »Skupaj za varni jutri« EKSRP
defibrilatorji

Vrtec Loka

Gradnja OŠ Loka

EKO sklad

EKO sklad;
Min. za izobr., znanost
in šport

Celotna vrednost projekta:
871.645,00 €
Vrednost projekta za GZ
Črnomelj: 284.000,00 €

Celotna vrednost projekta:
135.184 €
Vrednost projekta za Občino
Črnomelj: 32.000,60 €

Z uvedbo virtualne resničnosti in simulatorjev v usposabljanje gasilcev za vodenje intervencij, gašenje
notranjih požarov in laikov za gašenje začetnih požarov bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal
kontinuirano izvajanje usposabljanj brez stranskih učinkov na okolje, katere povzroča gorenje. Z izšolanim
kadrom, ki bo znal pravilno izkoriščati prednosti tehnologije virtualne resničnosti in simulacije, bomo
izkušnjo gašenja prenašali na različne deležnike, od vodij gasilskih intervencij, gasilcev in laikov. Poseben
pozitiven vidik pa uporaba virtualnih tehnologij v namene gasilstva odpira na področju dela z mladimi, kjer
jim bo delo gasilca v nevarnih okoliščinah približano v prvo osebni obliki, kar bo za njih posebna izkušnja. S
tem pristopom jih bomo vzpodbujali k prostovoljstvu in njihovemu aktivnemu vključevanju v delovanje
družbe kot celote. Prijavljeno na Norveški finančni sklad.

Ni sprememb. Podana je bila prijava na razpis.
Prejeli so dopolnitve in jih tudi izvedli. Čaka se
odločitev, ki bo predvidoma maj 2022.

Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije.
Prijavitelj je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo
mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno.
Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85%
V teku so izobraževanja temeljnih postopkov
upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni oživljanja - prvi del izveden. Defibrilatorjev so bili
zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem
nameščeni po lokacijah..
temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja
občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in
ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. Izvajanje v obdobju od 2021 do 2023.

Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega
vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020
je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju
4.153.117,00 €
2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. Le ta bo zaključena
julija 2022. S tem bo občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale
spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.

V teku so dela v notranjosti objekta - strojna in
elektro dela, montaža oken v 1. nadstropju ter
mavčno - kartonskih sten z glajenjem. Na zunanji
strani objekta se polaga izolacija - kamena volna.
Pričela se je tudi zunanja ureditev.

Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen
investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka,
kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo
Ocenjena vrednost projekta
Izveden je bil prvi usklajevalni sestanek. V pripravi
prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za
12.125.452,00 €
je terminski plan.
izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša
funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne
pogoje v stavbi.
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NAZIV PROJEKTA

VIR SOFINANCIRANJA
OZ. SKLAD

Dograditev OŠ Dragatuš - 2.
faza

EKO sklad;
Min. za izobr., znanost
in šport

Sanacija stavbe bivšega
dijaškega doma

Ministrstvo za kulturo

VREDNOST PROJEKTA /
OCENJENA VREDNOST
PROJEKTA

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti
Ni sprememb. Javno naročilo za izbiro izvajalca
Ocenjena vrednost projekta:
porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in del je v teku. Pogodba za sofinanciranje investicije
2.561.519 €
hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.
z MIZŠ je podpisana.
Vrednost projekta 1. faza: Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo stavbe do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo
793.435,79 € sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.

V teku je izvajanje del.

ŠPORT
Idejna zasnova športnega parka pri SŠ Črnomelj s katero se je umestilo atraktivno in privlačno sodobno
športno opremo za otroke in mladino (fitnes naprave, stret workout naprave, plezala, odbojkarsko igrišče
pumptrack,…) je izdelana. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi
učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole. Izvedba investicije je odvisna od javnih razpisov
namenjenih za izgradnjo športne infrastrukture. Projekt je razdeljen na več faz.

Ureditev športnih površin v
Loki

Izgradnja plezalne stene v
Črnomlju

NE

1. faza - Zunanja samostoječa plezalna stena je namenjena za pridobitev osnovnega znanja športnega
plezanja, športno rekreacijo, vadbe v sklopu programov osnovnih šol (v neposredni bližini Športno
Ocenjena vrednost projekta
rekreacijskega centra Loka Črnomelj, bližini SŠ Črnomelj ter OŠ Loka Črnomelj), vadbe izvajanja programov
50.000,00 €
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport kot tudi za vadbe in treninge
Športno plezalnega odseka Planinskega društva Črnomelj.

Kolopark Loka

Fundacija za šport

Ocenjena vrednost projekta
2. faza - Izgradnja koloparka v Loki na parcelni številki 992/12 k.o. Loka.
50.000,00 €

NE

Mladi v občini Črnomelj dolgoročno nimajo večnamenskega prostora za izvajanje mladinskih aktivnosti
(programi neformalnega izobraževanja in prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking,
izvedba kulturnih prireditev, prostor, kjer bi se mladi počutili dobrodošle, ne glede na status). V sklopu
projekta se bo uredil Center mladih Črnomelj. Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje Trenutno se urejajo prostori z opremo. V planu je
Ocenjena vrednost projekta
aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo pridobitev ponudbe za dokumentacijo za gradbeno
2.000.000,00 €
projekte, ki prispevajo k njihovemu razvoju in k razvoju občine. Razvijajo občutek za pomen domačega dovoljenje.
okolja in pripadnost kraju z širšo okolico. Glavni namen projekta je, da so vse dejavnosti na enem mestu za
spodbujanje tako mladih kot medgeneracijskega sodelovanja. Center mladih je prostor kamor se lahko
mladi zatečejo za razvijanje svojih obšolskih, ob študijskih dejavnosti in kompetenc.

V aprilu 2022 smo prejeli odločitev, da Občini
Črnomelj niso bila odobrena sofinancerska
sredstva.

Izbran je izvajalec del za 2. fazo - kolopark.
Čakamo še odločbo o sofinanciranju s strani
Fundacije za šport.

MLADI

Kreativni center mladih
Črnomelj

OKOLJE IN PROSTOR

Oživimo vaško središče in
povežimo generacije - Rožič
vrh - ZALAGAMO SREDSTVA

CLLD - EKSRP

Operacija sledi strateškemu cilju Strategije lokalnega razvoja bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti
kvaliteto življenja za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Z operacijo se sledi ukrepu oblikovanje in
izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih, saj je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem
domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij. Na novih
večnamenskih površinah bodo potekale raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo
44.948,26 € različne ciljne skupine pridobivale nova znanja in izkušnje. Z aktivnostmi izvajanja delavnic – osveščanje in PGD Talčji vrh je v postopku izbire izvajalca del.
izobraževanje lokalnega prebivalstva o zdravi prehrani, pomenu gibanja za zdravje, izvajanjem športnih
dejavnosti, požarne varnosti in nudenju prve pomoči bo zagotovljena tudi večja skrb za zdravo življenje in
krepitev zavesti o pomembnosti medsebojne pomoči in solidarnosti. S srečanjem krajanov Krajevne
skupnosti Talčji Vrh in tekmovanjem generacij bo utrjeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, dosežen pa bo
tudi pozitiven vpliv na krepitev vaške identitete in pripadnosti kraju ter socializacije tako starejših kakor tudi
mlajših generacij.
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NAZIV PROJEKTA

VIR SOFINANCIRANJA
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VREDNOST PROJEKTA /
OCENJENA VREDNOST
PROJEKTA

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

VODOVOD

Vodovod Špeharska dolina;
Mavrlen in Črešnjevec

Načrt za okrevanje in
odpornost

1.015.091,00 €

Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevc Ni sprememb. Čakamo odločitev.
Knežina 1.525 m vodovoda.

OPN in OPPN-ji

Projekt celovite ureditve naselij
NE
KS Petrova vas - SD OPN

V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje
stroški še niso v celoti
Pridobljena so vsa pozitivna mnenja razen MKGP,
prostora, smotrnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročnost prostorskega
opredeljeni
s katerim se Občina Črnomelj še usklajuje.
razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.

Sprememba OPPN TRIS

NE

stroški še niso v celoti Sprememba OPPN TRIS Kanižarica - pobuda prišla s strani podjetja Svetlo sonce, Tehnodiesel, Lovskega
opredeljeni društva, …

V pripravi je gradivo za pridobivanje 2. mnenj NUP.

Sprememba OPPN TRIS Romski del

NE

stroški še niso v celoti Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je
opredeljeni romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov.

Izbran je izvajalec priprave OPPN TRIS Romski del.

OPPN Majer – stanovanjski del NE

stroški še niso v celoti
Izdelava OPPN Majer - stanovanjska soseska na pobudo občanov.
opredeljeni

V pripravi je gradivo za pridobivanje 1. mnenj NUP.

OPPN Drenovec

NE

stroški še niso v celoti
Priprava OPPN Drenovec na pobudo občanov.
opredeljeni

Zaključeno.

Priprava OPPN za sanacijo
nelegalnih in neskladnih
gradenj

NE

V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in
stroški še niso v celoti
neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD
opredeljeni
OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog 80.

Izbran je izvajalec priprave akta. Sledi sestanek s
pobudniki sanaciej nelegalnih in neskladnih
gradenj in pripravljalcem akta.

SD ZN Danfoss - 1. faza (prej je
bil naziv OPPN zahodna cona
NE
Akrapovič Polycom)

financira pobudnik Podjetje Akrapovič je podalo pobudo za izdelavo novega prostorskega akta na območju njihovega podjetja. V pridobivanju so 2. mnenja NUP.
Akrapovič d.o.o.

METERORNA KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija Kvasica NE

Izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz
predvidenih malih komunalnih ČN pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica. Padavinske vode bodo po
166.069,18 € kanalizacijskem sistemu speljane do Selskega potoka, kjer je predviden izpust vanj. S predvidenim posegom Dela so zaključni fazi.
se bo izboljšalo odvajanje padavinskih vod, in sicer preko kanalizacijskega sistema v pritok Selskega
potoka. S tem se zmanjša vplive človeka na okolje, izboljša se varnost in kakovost bivalnega prostora.

FEKALNA KANALIZACIJA

Kanalizacija in ČN Dobliče, Grič

Načrt za okrevanje in
odpornost

Predvidena je izgradnja 4,1 km gravitacijskih kanalov premera DN 200 in 412 m tlačnih vodovod ter dveh
črpališč za odpadne vode v jaških, teh je skupaj 205. Kanalizacija se zaključuje z novo čistilno napravo ČN
Ocenjena vrednost projekta: Dobliče zmogljivosti 2 x 300 PE (populacijskih enot). Fekalna kanalizacija za naselji Dobliče in Grič pri
1.618.252,00 € Dobličah se delno gradi na območju aglomeracije ID 5806 Dobliče, na vodovarstvenem območju
najpomembnejšega vodnega vira Bele krajine – izvir Dobličice in na območju habitata endemita črne
človeške ribice.

Ni sprememb. Čakamo odločitev. PZI je izdelan.
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NAZIV PROJEKTA

VIR SOFINANCIRANJA
OZ. SKLAD

Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Kolpe - Občina Kohezijski sklad;
Črnomelj
Proračun RS

Kanalizacijski sistem Vinica

VREDNOST PROJEKTA /
OCENJENA VREDNOST
PROJEKTA

KRATEK OPIS PROJEKTA

Vrednost projekta Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 %
2.898.986,00 € pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.

700.000,00 €

STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

Dela so izvajanju na območju pod gradom
Črnomelj in pod ulico Na bregu, na Ulici Pod
gozdom, ulici Nova Loka, na Grajski ulici ter Čopovi
in Marentičevi ulici.

Izdelana projektna dokumentacija v l. 2006 (PHARE SI-HR) za katero je potrebna dopolnitev projektne
dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja.

4.660,40 € z DDV za izdelavo Projekt zajema izgradnjo 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2022). Pred tem je potrebna še izvedba
projektne dokumnetacije arheoloških raziskav.

Ni sprememb. Glede na zahtevo po dodatnih
arheoloških raziskavah so le te zaključene.
Čakamo na novo soglasje ZVKDS.

Kanalizacija Ogulin

NE

Kanalizacija Sečje Selo

NE

Ocenjena vrednost projekta
Projekt zajema izgradnjo 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v l. 2023).
841.080,00 €

Ni sprememb. V pridobivanju so ponudbe za
novelacijo PD.

Izgradnja kanalizacije Vinica dokončanje

NE

čakamo ocenjeno vrednost

Služnosti za dograditev kanalizacije v kraju Vinica
so pridobljene. Potrebno je vložiti vlogo za
gradbeno dovoljenje.

TURIZEM, KULTURNA
DEDIŠČINA IN KULTURA
TURIZEM

Po poteh skrivnostnega
obiskovalca

KOLESARSKA VERIGA NA
PODEŽELJU

Sklad za okrevanje in
odpornost

CLLD - ESRR

Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične
infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje
funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij
turistov.
Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna Dne 20.4.2022 je bila oddana vloga na MGRT na
450.745,15 €
in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje
javni razpis za sofinanciranje projekta.
staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih
znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi
vsebinami,…); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo
netopirjev,…); označeni objekti kulturne dediščine (12 objektov).

Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske
skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige
na podeželju. Prijava je bila uspešna na 5. javni razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz
naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa
razvoja podeželja RS 2014-2020. Sofinanciranje stroškov projekta je v višini 85% upravičenih stroškov (DDV
ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bomo
zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko
V izdelavi je celostna grafična podoba za opremo
povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in
36.801,3 € - Občina Črnomelj
postaje za kolesa. V usklajevanju je izbira izvajalca
posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski
za vzdrževanje in vzpostavitev sistema izposoje.
del to je dobavo in montažo sistema za izposojo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja in 3
električna kolesa). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana
enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter
izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne
delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11
LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in
večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.
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STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

KULTURNA DEDIŠČINA
Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile
tudi javne sanitarije. Dela se bodo izvajala v skladu z zmožnostmi proračuna.

Obnova gradu Črnomelj

Obnova velike kleti in hodnika v
Ministrstvo za kulturo
pritličju gradu

Predvidena je zamenjava kompletnega poda v kleti, hodnikih in vhodnih veži. Odstrani se vse, skozi različna
obdobja naložene sloje tlakov v pritličju: tlak obodnega hodnika z obodnim zidcem zasteklitve, zasteklitvijo
ter mavčnim stropom, rušitev talne linijske inštalacijske kinete na celotnem obodnem hodniku. Vse
navedeno je med seboj po(z)vezano. Izvede se poglobitve terena za izvedbo novih tlakov komplet z
154.869,40 € zaključenim robom, ki se ga obdela s hidro in toplotno izolacijo, kar je predvideno v hodniku pritličja,
Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
vključno do izvedbe talnega gretja (podložni beton, HI premaz, TI, talno gretje v estrihu). Zaradi zamenjave
tlaka v kleti in znižanja tlaka na obodnem hodniku je potrebno rušenje dvojih vrat v klet, ki se jih nadomesti z
novimi. V kleti se odstrani novodobni tlak z vgrajenim sistemov talnega vpihovanja zraka ter se izdela nov
tlak s talnim gretjem in opečnim tlakovcem.
V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore
gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko
komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe.
Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed
najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti
1.982.459,15 €
V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.
turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu
Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in
turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj;
Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in
turistične ponudbe.

Branilci krone in meja

Ministrstvo za kulturo

Obnova pritličja

Ministrstvo za kulturo

zajeto v projektu Branilci
To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo fasade in zunanje ureditve.
krone in meja

V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Zunanja ureditev s fasado
objekta

Ministrstvo za kulturo

zajeto v projektu Branilci
To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo pritličja.
krone in meja

V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Urejanje prireditvenega
prostora - Jurjevanska draga

NE

Ocenjena vrednost
dokumentacije: 51.700 €
Ocenjena vrednost izvedbe:
1.600.000 €

Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega
in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti
izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen
prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za
Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomaljce
postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo
Čakamo gradbeno dovoljenje.
deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje,
pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni
kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče…). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi
potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz.
Projekt je vključen v skupen projekt v RRP 2021-2027 - Trajnostni razvoj mest in mestnih naselij.
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STANJE NA PROJEKTU do maja 2022
Opis za 28. sejo Občinskega sveta

ROMSKA INFRASTRUKTURA
Javna razsvetljava v naselju
Jama

Romski denar

čakamo ocenjeno vrednost Izvedba javne razsvetljave od ceste Kanižarica-Blatnik do naselja Jama.

V pripravi je popis del in pridobivanje ponudbe.
Izvedba JR je planirana v letu 2022.

DOKUMENTACIJA
Izdelava projektne
dokumentacije za Kanalizacijo NE
Dobliče in Grič

Celovit pristop k ureditvi
območja v Beli krajini Črnomelj z namenom
NE
varovanja ogrožene črne
človeške ribice - dokumentacija

SODELOVANJE NA PODROČJU
REVITALIZACIJE ČEZMEJNE
ŽELEZNIŠKE INFRASTUKTURE
NE
LJUBLJANA- GROSUPLJETREBNJE-NOVO MESTOMETLIKA-KARLOVEC-ZAGREB

23.607,00 € Projekt zajema izdelavo projektne dokumentacije za ČN Dobliče in kanalizacijo Dobliče in Grič.

Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija
Ocenjena vrednost 90.000,00
izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za
€
nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.

V skladu s sprejetim sklepom
bodo občine plačevale letno
članarino. Znesek za Občino
Črnomelj 4.200,00 €.

Čakamo odločitev MOP glede prijave na razpis. PZI
je izdelan.

Ni sprememb. V uskaljevanju in izdelavi je
geodetski posnetek, idejna zasnova in študija
izvedljivosti.

Ni sprememb. S strani RC NM smo 3. 12. 2021
prejeli sporočilo z obvestilom, da so prejeli Sklepe
Maja 2018 je bil med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje,
o pristopu k Evropskemu združenju za teritorialno
Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji
sodelovanje od občin: Škofljica, Grosuplje, Ivančna
čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac –
Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Mestna občina Novo
Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesle na RC NM s podpisom
mesto, Semič, Črnomelj in Metlika. V kratkem
Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenjske železnice za obdobje 2019-2021
pričakujemo še sklep o pristopu s strani
(junij 2019). V letu 2021 bo vse aktivnosti prevzel na novo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno
Slovenskih železnic. Mestna občina Ljubljana se je
sodelovanje (EZTS).
odločila, da k Evropskemu združenju za teritorialno
sodelovanje ne bo pristopila.

v izvajanju
zaključeno
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Številka: 900-13/2022

K točki 4

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18
in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel
ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 7. 4. 2022, ob 17. uri
Člani sveta so se sestali v konferenčni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Ulica
21. oktobra 10, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov sveta. Odsotni so
bili: Tadeja Lamut, Vesna Fabjan, Samo Kavčič (vsi opr.) in Nataša Hudelja (prišla pri točki 7).
Seji so prisostvovali predstavniki medijev in občinska uprava.
K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA SEJE
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 25. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 26. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote
urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu
7. Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2021
8. Letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2021
9. Letno poročilo Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2021
10. Letno poročilo Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2021
11. Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2021
12. Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2021
13. Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2021
14. Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2021
15. Informacija o aktivnostih glede obnove Kulturnega doma Črnomelj
16. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021
17. Predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov
tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj
1

18. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2022
19. Izdaja soglasja k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke
Šobar Nataše Črnomelj
20. Izdaja soglasja k delovni uspešnosti ravnateljev/direktorjev na področju izobraževanja,
kulture in zdravstva za leto 2021
21. Izdaja soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 iz
naslova povečanega obsega dela
22. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
23. Premoženjsko pravne zadeve
24. Informacija glede bioplinarne Lokve pri Črnomlju
25. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
26. Vprašanja in pobude članov sveta
K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Uvodoma župan pojasni, da so sklepi 26. redne seje OS, ki je bila 22. 2. 2022 realizirani in
objavljeni na spletni strani občine Črnomelj, akt – Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju
cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj je
objavljen v Uradnem listu RS. Tabela, iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani
postopki ter aktivnosti le-teh je priložena gradivu. Prisotne informira o aktivnostih glede
obnove črnomaljskega gradu, gradnje OŠ Loka, dograditve OŠ Dragatuš, gradnje regionalne
kolesarske povezave Črnomelj-Kanižarica, idejne zasnove projekta »Vrt poetov« .
K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 27. 1. 2022 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ČRNOMELJ
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 22. 2. 2022 se sprejme v
predloženi vsebini.
K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA
DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DRE_2 V DRENOVCU
Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja
prostora DRE_2 v Drenovcu se sprejme v predloženi vsebini.
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Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu spremeni v Predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja
prostora DRE_2 v Drenovcu se spremeni v Predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v
Drenovcu se sprejme v predloženi vsebini.
Na sejo je prišla Nataša Hudelja, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 20 članov sveta.
K točki 7:
LETNO POROČILO BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja
Metlika.
Maja Kocjan: V poročilu je zapisano, da v javnem zavodu Belokranjski muzej Metlika veliko
pozornost usmerjajo v obnovo metliškega gradu. Kako je s pridobitvijo evropskih oz. državnih
sredstev za obnovo gradu? Ali potekajo aktivnosti za pridobitev le-teh?
Andreja Brancelj Bendaršek je pojasnila: Obnova gradu se je začela sredi leta 1999. Takrat je
bilo zamenjano celotno ostrešje in kritina gradu, vsi stropi in stavbno pohištvo prvega
nadstropja, saniran je bil del električne napeljave. V letu 2013 je bilo urejeno še veliko
podstrešje, potem pa so obnovitvena dela žal zastala. Na dvigalo (projekt je pripravljen)
čakamo že dvajset let, zato smo še vedno »neprijazni« do gibalno oviranih obiskovalcev. Za
Belokranjski muzej Metlika, ki domuje v gradu, to predstavlja vse večji problem, saj ne more
uresničevati načrtovanih dolgoročnih razvojnih ciljev, zapisanih v Strateškem načrtu
Belokranjskega muzeja Metlika, 2021 – 2026, zato si želimo, da bi bili z oddano vlogo za
sofinanciranje projekta uspešni na javnem razpisu MGRT.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 8:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE LOKA ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica Osnovne šole Loka Črnomelj, ki je
uvodoma predstavila poročilo OŠ Loka Črnomelj za leto 2021.
Bernarda Kump: Ali je že znano koliko učencev OŠ Loke Črnomelj se bo vpisalo v Srednjo
šolo Črnomelj?
Damjana Vraničar: V Srednjo šolo Črnomelj program gimnazije se bo vpisalo 9 devetošolcev,
5 v program strojni tehnik, za program ekonomski tehnik se ni odločil nobeden.
Matej Banovec: V prostorih OŠ Loka se nahaja kar nekaj likovnih del in eksponatov. Ali bodo
le-ti dobili mesto v novi šoli, kam se jih bo shranilo do takrat?
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Župan: Glavna slika šole, ki je na steni v jedilnici šole, bo ustrezno razstavljena in arhivirana
ter nato umeščena na primerno mesto v novi stavbi šole. V času projektiranja nove šole se
bodo dorekle tudi takšne zadeve. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V
kratkem bo organizirana javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 9:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj.
Marko Mravinec: Vse prisotne ravnatelje osnovnih šol prosi za podatek o vpisu v srednjo
šolo.
Boris Mužar: V gimnazijo Črnomelj naj bi se vpisalo 5 učencev OŠ Mirana Jarca Črnomelj,
prav toliko v gimnazijo Novo mesto.
Renata Butala: Kakšne so rešitve glede porasta nasilja na šoli? Kako bo oz. ali je šola že
pristopila k temu problemu, saj so nekateri starši že nestrpni, kar kažejo objave v medijih.
Boris Mužar: Gre za nekaj staršev, ki meni tako in so zelo glasni ter se zelo trudijo, da pride to
v medije. Dejanska slika ni takšna. Na šoli je 400 otrok, smo ena redkih šol v Sloveniji, ki nima
garderobnih omaric. Kraj ni, mogoče ena ali dve na leto. Po hodnikih imamo rože, inventar ni
poškodovan. Razvojno logično je, da med otroci pride tudi do konfliktov v določenem
razvojnem obdobju, temu se ne da izognit.
Andrej Fabjan: Ne dolgo nazaj je eden izmed slovenskih županov sprožil tako imenovano
»afero kantic«. Vse prisotne ravnatelje današnje seje zato sprašuje na kakšen način je v šoli
organizirana tržna dejavnost – iznos kosil.
Boris Mužar: Zunanjih najemnikov kosil na OŠ Mirana Jarca Črnomelj je 15, dnevno jih kosilo
za domov nosi od 8 do 10 oseb. Od 65 zaposlenih jih 21 občasno nosi hrano iz šole.
Damjana Vraničar: V OŠ Loka Črnomelj je iznos kosil zaposlenih na tedenski ravni od 2 do 8.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 10:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE STARI TRG OB KOLPI ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Mojca Butala, ravnateljica Osnovne šole Stari trg ob Kolpi.
Renata Butala: V lanskem letu sem pri obravnavi letnega poročila OŠ Stari trg ob Kolpi
izpostavila problematiko glede menjave ostrešja in oken na stavbi šole. Pri sanaciji po toči se
je komaj nabralo takšnih in podobnih strešnikov. Moramo spet čakati kakšna neurja?
Župan: Obnova strehe na stavbi OŠ Stari trg ob Kolpi je planirana v proračunu 2022.
Mojca Butala: Ponudbe za obnovo strehe šole so zbrane in bodo posredovane strokovni
službi OU.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 11:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VINICA ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Ines Žlogar, ravnateljica Osnovne šole Vinica.
Zalka Bosanac: Vse pohvale za dobro sodelovanje in delovanje OŠ Vinica, kar je izrazno v
okolju v katerem deluje šole. Na eni izmed preteklih sej sem razpravljala o prostorski stiski, s
katero se srečujejo v vrtcu Vinica. Prejela sem odgovor OU, danes pa za pojasnilo prosim še
prisotno ravnateljico šole, predvsem v smeri iskanja rešitev.
Ines Žlogar: Devetošolci OŠ Vinica se za vpis v Srednjo šolo Črnomelj niso odločili. Zaposleni
domov ne nosijo obroka, pojejo ga znotraj šole, cena kosila je višja od cene kosila za učence,
skoraj za polovico. Vrtec Vinica je bil zgrajen za največ štiri oddelke, trenutno je v vrtcu 70
otrok. Že nekaj časa se nam dogaja, da vseh otrok ne moremo sprejeti v varstvo. Trenutno so
takšni otroci trije. Vedno oblikujemo skupine tako, da so otroci v vrtec sprejeti z novim
šolskim letom, s septembrom. Trenutno imamo v vrtcu prostor, ki bi ga lahko preuredili v
dodatno igralnico, v kolikor bi bilo otrok, ki bi potrebovali varstvo več na seznamu.
Župan: V lanskem letu je bila v času poletnih počitnic urejena nova kuhinja in jedilnica v šoli
Vinica, za kar mora pohvaliti ravnateljico šole, Ines Žlogar, za suvereno vodenje zadev.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 12:
LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Stanka Kure, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
Maja Kocjan: Pohvala vodstvu in zaposlenim v vrtcu Črnomelj za dobro delo, kljub oteženim
razmeram, ki so bile posledica covidnih razmer.
Stanka Kure: Za vpis otrok v vrtec imamo za novo šolsko leto 70 novih vlog, opazen je porast
vpisa otrok za prvo starostno obdobje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 13:
LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Točki je prisostvoval Andrej Matkovič, direktor Zdravstvenega doma Črnomelj, ki je uvodoma
predstavil aktivnosti glede dozidave Zdravstvenega doma Črnomelj (nujno potrebna sta
urgenca in laboratorij). Vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD je neprimeren, gre za del
glavnega vhoda v zdravstveni dom, kar povzroča težave (mešanje nujnih in ostalih pacientov,
dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD). Novi prostori bi bili locirani poleg ZD, s tem bi
bil zagotovljen povsem ločen vhod v urgenco. Nad urgenco bi uredili laboratorij. Projekt
dozidave ZD Črnomelj smo za sofinaciranje prijavili na javni razpis v februarju, vendar smo
bili neuspešni.
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Župan: Ponoven razpis, na katerega bomo prijavili projekt dozidave ZD Črnomelj,
pričakujemo jeseni.
Mojca Čemas Stjepanovič in Leopold Perko: S kakšnimi kadrovskimi težavami se srečujete v
ZD Črnomelj?
Andrej Matkovič: Največje tveganje na katerega nimamo velikega vpliva je pomanjkanje
zdravnikov družinske medicine in zobozdravnikov. Gre za sistemski problem, na katerega
opozarja večina zdravstvenih domov. Na kadrovskem področju smo nadaljevali zastavljeno
proaktivno kadrovsko politiko. Iščemo nove kadre, da bi razbremenili obstoječi kader in tako
lahko ponudili našim uporabnikom boljše storitve in bili bolj dostopni. Kadre iščemo po
Sloveniji in tudi v tujini, predvsem v bivših republikah Jugoslavije, sedanjih samostojnih
državah. V decembru se nam je na razpis prijavila pediatrinja iz Novega mesta, ki se bo pri
nas zaposlila v maju 2022. Imamo tudi tri specializantke, eno družinske medicine in dve
pediatrije, od tega eno, ki specializira za ZD Črnomelj in se bo tako po zaključeni specializaciji
zaposlila kot specialistka v zavodu. Pridobili smo psihologinjo, potrebovali bi zdravnika za
urgenco. S 1. 5. 2022 bomo pridobili fizioterapevta, zaposlili smo fiziologa za polovični
delovni čas. Trenutno pomanjkanje zobozdravnikov v ZD Črnomelj pokrivamo z
zobozdravniki iz ZD Metlika in pogodbenimi zobozdravniki. S 1. 4. 2022 smo zaposlili
zobozdravnico, ki dela v ZP Vinica.
Del te proaktivne politike ni samo iskanje kadrov, ampak tudi delo s potencialnimi bodočimi
kadri. V septembru smo organizirali že tretje srečanje s študenti medicine in dentalne
medicine s področja Bele krajine. Imamo štipendistko – študentko medicine, ki želi ostati v
domačem kraju. Tudi v letu 2021 smo razpisali štipendije, vendar se ni nihče od študentov
odločil za prijavo na štipendijski razpis.
Tudi v letu 2021 je epidemija predstavljala veliko tveganje za odstopanje pri izvajanju
načrtovanega programa dela. Izvajali so se vsemogoči ukrepi za preprečitev prenosa okužb.
Organizirale so se cepilne akcije, množična testiranja, delo od doma….. V skladu z odredbo
pristojnega ministrstva smo ustavili izvajanje določenih dejavnosti. Kader smo prerazporedili
na druga delovišča v zavodu.
Zalka Bosanac: Delo s potencialnimi bodoči kadri, mladimi študenti je vsekakor pozitivno in
pohvalno. Krka d.d. je zdravstvenim domovom donirala 50 diagnostičnih aparatov za
ambulanto družinske medicine, tudi ZD Črnomelj?
Andrej Matkovič: ZD Črnomelj aparata ni dobil, ga že ima. Kar se tiče opreme je ZD Črnomelj
dobro oz. nadpovprečno opremljen. V letošnjem letu se je za študij družinskega zdravnika
odločilo 54 študentov, kar je porast glede na prejšnja leta.
Leopold Perko: Ali ima ZD Črnomelj ultrazvok in rentgen za zobe?
Andrej Matkovič: Ultrazvok imamo, rentgen pa le za posamezni zob. Na koncu bi pohvalil
kolektiv, saj smo dokazali, da se znamo prilagoditi in delati v različnih kritičnih razmerah.
Zahvala tudi občini Črnomelj za dobro sodelovanje.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
K točki 14:
LETNO POROČILO RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA ZA LETO 2021
Točki je prisostvovala Barbara Papež Lavrič, direktorica Razvojno informacijskega centra
Bela krajina.
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Bernarda Kump: Kakšno je stališče Razvojno informacijskega centra Bela krajina do pobude
glede ureditve kolesarske povezave med Črnomljem in Vinico? Zakaj na letošnjem sejmu
Alpe-Adria ni bila predstavljena destinacija Bela krajina? Kako daleč so aktivnosti glede
turističnega produkta Presta pot? Kako in s čim nagovarjati , vabiti goste v Belo krajino?
Barbara Papež Lavrič: Tako v Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kot tudi v zavodu
za področje promocije turizma take pobude pozdravljamo in se z njimi strinjamo, saj
vsakršna nadgradnja turistične ponudbe destinacijo samo obogati. Predstavniki RIC-a Bela
krajina smo bili prisotni na sejmu Alpe-Adria (dežurstvo, informatorstvo na sejmu).
Destinacija Bela krajina je bila na sejmu predstavljena v sklopu predstavitve Združenja
zgodovinskim mest Slovenije, katerega članica je v letošnjem letu postala tudi Občina
Črnomelj. Destinacijo želimo predstaviti z minimalnimi stroški po različnih poteh, kanalih.
Predhodno ocenimo potencial, učinkovitost in stroške sejma. Predstavitve na sejmih delamo
skupaj z Zavodom Metlika in KC Semič. RIC Bela krajina v destinaciji deluje kot vodilna
destinacijska organizacija za management in promocijo ter koordinator med različnimi
turističnimi ponudniki v destinaciji ter belokranjskimi zavodi na področju turizma. Ob podpori
vseh treh belokranjskih občin ter v sodelovanju z obema belokranjskima zavodoma na
področju turizma (Zavod Metlika in KC Semič) je RIC Bela krajina uspešno kandidiral na
javnem razpisu Slovenske turistične organizacije za promocijo vodilnih turističnih destinacij.
S sredstvi, pridobljeni iz javnega razpisa smo med drugim izvedli digitalno oglaševanje na
domačem in tujih trgih. V Beli krajini želimo nagovarjati zelenega obiskovalca. Gre za gosta,
ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi. V turizmu se je potrebno
vprašati koga želiš nagovoriti, ne s čim nagovarjaš ljudi. Odgovorit je potrebno na vprašanje
kakšnega gosta želiš pridobiti, na kakšen način se mu približati in s čim. Nagovarjamo s
tistim, kar obiskovalca zanima. Tu ni enoznačnega odgovora. Če želimo npr. pridobiti
obiskovalce v KP Lahinja, želimo pridobiti družine. Pri tem so odločevalci otroci, katerim je
potrebno ponuditi dogodivščino, staršem pa možnost, da se lahko odpočijejo.
Z izvedbo doživetja Presta pot (gre za animiran in voden ogled po kulturni dediščini
Črnomlja) še nismo pričeli. Trenutno smo zelo aktivni in vpeti v pripravo in oddajo prijav na
javne razpise.
Župan: Pripravlja se nova finančna perspektiva, pišejo novi programi, definirajo nove vsebine,
zato želimo biti zraven. V jeseni pričakujemo črpanje sredstev EU.
Barbara Papež Lavrič: RIC Bela krajina je zelo aktiven in angažiran pri pripravah strategij,
programov. Tudi kot razvojna agencija smo zelo vpeti v pripravo razvojnega programa za JV
Slovenijo, ki ga pripravlja Razvojni center Novo mesto. Problem, na katerega smo opozorili in
se zavzemamo za rešitev le-tega je beg možganov in opuščanje oz. degradiranje vasi. Skozi
različne ugodnosti, stimulacije bi lahko zajezili beg možganov in tudi omogočili, da mladi
ostanejo na podeželju, ruralnih območjih. Zavedamo se, da gre za kompleksen predlog,
vendar če ne opozarjamo nismo uslišani.
V drugi polovici letošnjega leta se bo pripravljala novelacija Strategije razvoja turizma v
destinaciji Bela krajina, ki bo sledila strategiji slovenskega turizma.
Leopold Perko: Podpira predlog stimulacij za obnovo, oživitev zapuščenih vasi, saj gre za
pereč problem. Ne samo na državni ravni, tudi na lokalni ravni bi lahko nekaj naredili v tej
smeri, npr. delno oprostili plačilo komunalnega prispevka za obnovo obstoječih, starih
objektih in ne samo za novogradnje.
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Župan: Pritiskamo na pristojne državne organe, da v nove strateške programe umestijo tudi
programe, sredstva za oživljanje propadajočih vasi. Tako bi ohranili obstoječe stavbe, vrnili
življenje v ruralna območja, ohranili več zelenih površin, ker bi bilo novogradenj manj.
Nataša Hudelja: Pomembno je, da se ustvarjajo okoliščine, na podlagi katerih bodo mladi
želeli ostati v ruralnem okolju in pri tem je zelo pomembna tudi opremljenost teh krajev z
internetnim omrežjem. Znotraj RIC-a Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela
krajina, ki deluje dobro in je ena svetla točka. Kako bo organiziran v prihodnje, kakšne so
nadaljnje aktivnosti?
Barbara Papež Lavrič: Namen Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, ki deluje znotraj zavoda
RIC Bela krajina, je zagotavljanje podpornega okolja, ki prispeva k povečanju števila
novoustanovljenih podjetij ter prispeva k povečanju stopnje preživetja novoustanovljenih
podjetij. Nudi podporo tako v predinkubacijski fazi (podpora procesu poslovne ideje –
preverba in plan uresničitve poslovne ideje) kot tudi v inkubacijski fazi (podpora rasti in
razvoj 'start up' podjetij). V letu 2021 je Podjetniški inkubator Bela krajina deloval in opravljal
svoje aktivnosti skozi projekt SIORIC BK 2020—2022 Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo Republike Slovenije in s podporo sofinanciranja vseh treh belokranjskih občin.
Projekt se v letošnjem letu zaključuje, želimo ga nadaljevati. Aktivnosti inkubatorja potekajo v
skladu s sprejetim planom, kadrovsko področje še ni dokončno rešeno.
Andrej Fabjan: RIC Bela krajina v naši občini deluje že dobrih 20 let, kar pomeni, da smo se
takrat prav odločili. V današnji razpravi je bilo rečeno, da se pripravlja novelacija Strategije
razvoja turizma v destinaciji Bela krajina. Ob tem želim opozoriti na demografsko sliko. V Beli
krajini imamo veliko zaščitenih kmetij. Prostorski akti omejujejo razvoj podjetništva, turizma
na teh kmetijah, pa tudi na območju ob reki Kolpi, Lahinji, mestnem jedru Črnomlja, ipd..
Nujno potrebno je na tem področju nekaj spremeniti, saj si vsi želimo večjo dodano vrednost
prostora, v katerem živimo.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2021 kot zaključno
poročilo o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu se sprejme kot informacija.
K točki 15:
INFORMACIJA O POSTOPKIH ZA OBNOVO KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ
Direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj Nada Žagar je predstavila aktivnosti
v zvezi s celovito obnovo Kulturnega doma Črnomelj. V uvodu je predstavila pomen stavbe,
predvsem v luči začetkov slovenske državnosti in delovanja slovenskega narodnega
gledališča v letih 1944-1945, ko je bil Črnomelj in Bela krajina osvobojeno ozemlje.
Izpostavila je tudi glavna sporočila: zavedanje in ponos, da imamo v Črnomlju kulturni
spomenik državnega pomena, ki je središče kulturnega dogajanja, kakor tudi dobro
sodelovanje med Ministrstvom za kulturo (lastnik stavbe), Zavodom za varstvo kulturne
dediščine (odgovorno konzervatorstvo) in Občino Črnomelj (ustanoviteljica ZIK-a, upravljavca
stavbe). Ministrstvo za kulturo je v letih 2014-2020 vložilo v kulturni spomenik 261.803,00
EUR, Občina Črnomelj pa 50.000,00 EUR v letih 2020-2021 (za razstavo Domovina je kultura
in nujna popravila za varnost ter ohranjanje spomenika).
Začetek postopka celovite obnove Kulturnega doma Črnomelj za programsko obdobje 20222026 predstavljajo že narejeni dokumenti: kulturno-varstveni pogoji, idejna zasnova obnove
in dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). DIIP je pogoj za uvrstitev projekta
celovite obnove Kulturnega doma Črnomelj v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Ko bo
Ministrstvo za kulturo potrdilo, da je KD Črnomelj primeren izbor za financiranje, se s
sklepom o potrditvi DIIP-a lahko odpre NRP (načrt razvojnih programov) in naroči z javnim
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naročilom potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. Načrt finančne konstrukcije
predvideva naslednje vire financiranja: Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki
črpa iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost – RRF (angleško Recovery and
Resilience Facility) v znesku 2.607.204 EUR brez DDV, Ministrstvo za kulturo v znesku
4.636,00 EUR z DDV (za projektanta) in 573.585,00 EUR (za DDV od RRF) ter Občina Črnomelj
4.000,00 EUR (za DIIP). Celotna finančna konstrukcija celovite obnove Kulturnega doma bi po
načrtih znašala 3.189.425,00 EUR.
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z aktivnostmi glede obnove Kulturnega doma
Črnomelj.
Po premoru, ki je trajal od 19.25 do 19.35 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 20 članov
OS, se je nadaljevalo zasedanje sveta.
K točki 16:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
Maja Kocjan: Iz zaključnega računa občine so razvidne številne investicije, projekti, ki se in se
bodo izvajale v kratkem, za kar gre pohvala občinskemu vodstvu in upravi ter ostalim
sodelavcem, je tudi izraz dobrega sodelovanje z zavodi, ministrstvi, idr.
Zalka Bosanac: Pohvala zaključnemu računu in investicijam na območju občine Črnomelj.
Tudi občani obmejnih krajev, vasi si želimo in pričakujemo začetek in dokončanje že začetih
investicij.
Župan: Za investicije na ruralnih območjih se pripravljajo LAS projekti. Uspešen projekt, ki je v
izvajanju in je sofinanciran iz CLLD – EKSRP je projekt »Oživimo vaško središče in povežimo
generacije - Rožič vrh«. Z operacijo se sledi ukrepu oblikovanja in izvajanja programov ter
manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, saj
je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem
domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij.
Projekt je pripravilo PGD Rožič Vrh, občina je partner v projektu. Tudi nekatere druge KS
pripravljajo projekte za prijavo na razpise CLLD.
Mira Radojčič: Poslovanje občine v letu 2021 je bilo dobro, ker ni nastal proračunski
primanjkljaj, kot je bilo to planirano v proračunu, evidentiran je presežek v znesku 259.000
EUR. Proračun je realiziran v višini 15,4 mio EUR, kar je za 7 % manj od veljavnega proračuna,
ob tem se je občina dodatno zadolžila za 2,6 mio EUR, zaradi odplačil kreditov se je
zadolženost povečala za 1,7 mio in znaša 57 % realiziranega proračuna. Zanima me, do
katere višine se lahko občina v letu 2022 še dodatno zadolži? V tabeli dolgoročnih kapitalskih
naložb v skupni vrednosti 870.696 EUR so naložbe v delnice 67.625 EUR. Zanima me od kdaj
so naložbe in za katere delnice gre. Obrazložitev zaključnega proračuna je zelo podrobna in
dobro obrazložena, v primerjavi s preteklimi leti je veliko več pojasnil.
Marina Klevišar, OU: Med dolgoročnimi finančnimi naložbami so izkazana sredstva v višini
870.696 EUR, predstavljajo pa kapitalske naložbe v TV Vaš kanal Novo mesto, CeROD d.o.o.,
JP Komunala d.o.o. Črnomelj, CERO-DBK d.o.o. Novo mesto in naložbe v delnice. Delnice
občina pridobi na podlagi postopka omejitve dedovanja pri pokojnih občanih, katerim smo
doplačevali institucionalno varstvo.
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sklep o odpisu osnovnih sredstev za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 17:
PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
IN OBJEKTOV TRADICIONALNE TIPOLOGIJE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Gradivo je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki predlaga, da se v 5. členu doda nov
peti odstavek, ki naj se glasi: »Prosilci se lahko v posameznem letu z istim objektom prijavijo
na razpis le na eden od razpisanih ukrepov.« Dosedanji peti in šesti odstavek pa postaneta
šesti in sedmi odstavek.
Župan je pojasnil, da je Občina Črnomelj do sedaj sofinancirala obnovo kulturnih spomenikov
in objektov registrirane dediščine na območju občine Črnomelj na podlagi Pravilnika o
postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj, obnovo objektov ter izvedbo drugih ureditev v
mestnem jedru Črnomlja pa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in
drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja. S sprejemom tega pravilnika bomo
poenotili pristop in izvedbo združili z enotnim javnim razpisom in postopkom vodenim s
strani ene komisije. Obnovo objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj
Občina do sedaj ni sofinancirala. Glede na večkrat izražene interese in v cilju ohranjanje
identitetne tradicionalne tipologije objektov na območju občine pa s predmetnim pravilnikom
na novo uvaja tudi to možnost. Sofinanciranje obnov se bo izvajalo skladno s tem
pravilnikom in z vsakokratnim letnim razpisom po posameznih ukrepih (ukrep št. 1 – obnova
kulturnih spomenikov in objektov registrirane dediščine na območju občine Črnomelj, ukrep
št. 2 – obnova objektov ter izvedba drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja in ukrep št. 3 –
obnova objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj).
Mojca Čemas Stjepanovič: Na Odboru za družbene dejavnosti, katerega članica je, je bilo
postavljeno vprašanje ali se lahko prosilec v posameznem letu prijavi na razpis z istim
objektom na vse tri ukrepe. Po razpravi je bil odbor mnenja, da se lahko prosilec v
posameznem letu z istim objektom lahko prijavi na razpis le na enega od razpisanih ukrepov.
Če sredstva na kateremu od ukrepov ostanejo neporabljena, se le-ta razporedijo na druge
ukrepe razpisa.
Leopold Perko: Kakšna je višina sofinanciranja posameznega projekta?
Župan: V 8. členu pravilnika je zapisano: »Višina sofinanciranja je sorazmerna z doseženim
številom točk, ki jih doseže posamezen projekt v skladu z merili iz prejšnjega odstavka, pri
čemer odobreni znesek ne sme presegati 50% celotne vrednosti obravnavanega projekta.«
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne
tipologije na območju občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA
LETO 2022
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2022 se sprejme v predloženi
vsebini.
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K točki 19:
IZDAJA SOGLASJA K PRAVILOM JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ
Matjaž Barič se je izločil pri glasovanju.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke
Šobar – Nataše, Črnomelj.
K točki 20:
IZDAJA SOGLASJA K DELOVNI USPEŠNOSTI RAVNATELJEV/DIREKTORJEV NA PODROČJU
IZOBRAŽEVANJA IN ZDRAVSTVA ZA LETO 2021
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Mojce Butala za leto
2021. Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
2. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
soglaša z določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Matjaža
Bariča za leto 2021. Ravnatelj je dosegel 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače
za delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njegove osnovne plače.
3. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj soglaša z določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice
Nade Žagar za leto 2021. Direktorica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje
dela plače za delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo
redne delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
4. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Dragatuš soglaša z določitvijo
višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Stanislava Dražumeriča za leto
2021. Ravnatelj je dosegel 95 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5 % letne mase njegove osnovne plače.
5. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Vinica soglaša z določitvijo višine
dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Ines Žlogar za leto 2021. Ravnateljica
je dosegla 95,40 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za
leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni
5 % letne mase njene osnovne plače.
6. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
soglaša z določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Stanke
Kure za leto 2021. Ravnateljica je dosegla 96,47 % vrednosti meril za ugotavljanje dela
plače za delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo
redne delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
7. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Borisa Mužarja za
leto 2021. Ravnatelj je dosegel 88 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
8. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Silvestra Mihelčiča za
leto 2021. Ravnatelj je dosegel 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
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delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
9. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Loka Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Damjane Vraničar
za leto 2021. Ravnateljica je dosegla 97 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
10. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Anje Panjan Trgovčić
za leto 2021. Direktorica je dosegla 87 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
11. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Eve Čemas za leto
2021. Direktorica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače in sicer sorazmerno glede na čas
trajanja mandata v letu 2021.
12. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost v. d. direktorja Gabrijele Plut za
leto 2021. V. d. direktorja je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne
delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače in sicer sorazmerno
glede na čas trajanja mandata v letu 2021.
13. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Andreja Matkoviča za
leto 2021. Direktor je dosegel 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplačilo redne delovne
uspešnosti nameni 5 % letne mase njegove osnovne plače in sicer sorazmerno glede na
čas trajanja mandata v letu 2021.
14. Občina Črnomelj kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj soglaša z
določitvijo višine dela plače za redno delovno uspešnost pomočnice direktorja Danice
Milkovič za leto 2021. Pomočnica direktorja je dosegla 100 % vrednosti meril za
ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da
se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.
K točki 21:
IZDAJA SOGLASJA K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE
JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA OBDOBJE OD
1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 iz naslova
povečanega obsega dela.
K točki 22:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 se sprejme v predloženi vsebini.
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K točki 23:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
1. Premik javne poti in izvedba geodetske odmere na javnem dobru ter odprodaja zemljišča
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 4820/1 k.o. 1539 Mavrlen se izvede geodetska izmera v
izmeri cca 130 m2; in sicer za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 1427/5
in parc. št. 1427/1, obe k.o. 1539 Mavrlen. Hkrati se izvede tudi postopek premika poti in
izvedbe geodetske odmere nove obstoječe poti, vse v skladu z zapisnikom Občine Črnomelj
št. 478-203/2021 z dne 12.10.2021 (ogled terena). Po opravljeni geodetski odmeri se na
novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski
svet. Vse stroške v zvezi s premikom poti in v nadaljevanju s sklenitvijo ustreznih pravnih
poslov za ureditev lastninskih razmerij za novo nastale nepremičnine krijejo zainteresirane
stranke, vse v skladu z zapisnikom ogleda terena št. 478-203/2021 z dne 12.10.2021.
2. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnin parc. št. 4679/7 in parc. št. 4679/8, obe k.o. 1550 Dragatuš v izmeri cca
340 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc.
št. 364/5 in 4679/4, obe k.o. 1550 Dragatuš. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo
nastalih parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet.
Hkrati z izvedbo geodetske izmere se izvede tudi izmera kategorizirane občinske javne poti,
ki poteka po zemljišču parc. št. 364/5, k.o. 1550 Dragatuš. Vse stroške v zvezi z izvedbo
geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup
zemljišča, razen stroške parcelacije kategorizirane občinske javne poti, katere krije občina.
3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2362/9 k.o. 1538 Dolenja Podgora v izmeri cca 600 m2 se
izvede geodetska izmera v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnino parc. št. 1870 k.o.
1538 Dolenja Podgora. Pri parcelaciji se upošteva odmik od javne poti, ki poteka v
neposredni bližini. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo
geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup
zemljišča.
4. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 5154/5 k.o. 1552 Adlešiči v izmeri cca
530 m2 se izvede v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnine parc. št. 4062/2, parc. št.
4337, parc. št. 4333/3 in parc. št. 4338, vse k.o. 1552 Adlešiči; pri odmeri se upošteva
ustrezen odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni geodetski odmeri
se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal
občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo
pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.
5. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
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Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2463/17 k.o. 1541 Loka v izmeri cca 130 m3, se izvede
geodetska izmera v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnine parc. št. *330, parc. št.
1934/2, parc. št. 1933/1, vse k.o. 1541 Loka. Pri parcelaciji se upošteva odmik od javne poti,
ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št.
ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v
zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije
interesent za nakup zemljišča.
6. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 2313/4 k.o. 1559 Radenci (ID: 7232008), se izbriše status
javnega dobra. Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini vpiše lastninska
pravica v korist in na ime Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. :
5880254000 do celote (1/1). Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi
v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v
Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2313/4 k.o. 1559 Radenci in vknjižbi lastninske pravice v korist in ime občine se slednja
s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda lastniku nepremičnine parc. št. 903/5 k.o.
1559 Radenci v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
7. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 1160/20 k.o. 1535 – Črnomelj (ID 5832918) se izbriše status
javnega dobra Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini vpiše lastninska
pravica v korist in na ime Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. :
5880254000 do celote (1/1). Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi
v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v
Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
1160/20 k.o. 1535 – Črnomelj in vknjižbi lastninske pravice v korist in ime občine se
slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda lastniku nepremičnine parc. št.
131/85 k.o. 1535 Črnomelj v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
8. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc št. 5342/3 k.o. 1536-Talčji Vrh se ukine status javnega dobra (grajeno
javno dobro lokalnega pomena). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 5342/3 k.o. 1536-Talčji Vrh, se
to nepremičnino odproda.
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9. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc št. 5340/6 k.o. 1536-Talčji Vrh se ukine status javnega dobra (grajeno
javno dobro lokalnega pomena). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 5340/6 k.o. 1536-Talčji Vrh, se
to nepremičnino odproda.
10. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v
predloženi vsebini.
11. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi v povezavi z 48. členom Zakona o
gasilstvu (ZGas) k sklenitvi ustreznega pravnega posla, na podlagi katerega Prostovoljno
gasilsko društvo Dragatuš, Dragatuš 19, 8343 Dragatuš neodplačno pridobi lastninsko
pravico na del stavbe št. 9, v stavbi št. 38, k.o. 1550 – Dragatuš.
K točki 24:
INFORMACIJA GLEDE BIOPLINARNE LOKVE PRI ČRNOMLJU
Gradivo sta obravnavala Odbor za turizem in varstvo okolja in Odbor za Odbor za kmetijstvo
in dopolnilne dejavnosti.
Glede na sprejeti sklep s 23. redne seje OS, vezan na bioplinarno Lokve pri Črnomlju, je
Občina Črnomelj pridobila odgovore družbe Petrol d.d. na zastavljena vprašanja članov sveta
na 23. redni seji OS in so priloženi gradivu.
Župan je dodatno pojasnil: Na zadnjem sestanku s članom uprave Petrol d.d., kateri pokriva
področje bioplinarn, je bilo pojasnjeno, da bioplinarna Lokve od lanskega oktobra ne obratuje,
v njej se izvajajo vzdrževalna dela. Bioplinarna ima dovoljenje oz. bo subvencijo za
proizvedeno električno energijo prejemala do julija 2023. Še pred iztekom tega obdobja bodo
potrebna investicijska vlaganja za namen pridobitve nadaljnjih dovoljenj in tega se v Petrolu
zavedajo. O začetku postopka za pridobitev novega okoljevarstvenega dovoljenja nas bodo
obvestili, občina bo stranka v postopku.
Z 20 glasovi za 0 in proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj je seznanjen z informacijami v zvezi z delovanjem bioplinarne
Lokve pri Črnomlju in podpira aktivnosti župana in strokovnih služb OU v vseh pridobivanjih
informacij in prizadevanjih za rešitev te problematike.
K točki 25:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Predstavniki Občine Črnomelj v svetih javnih zavodov smo s strani občine prejeli
obvestilo o sodelovanju predstavnikov občine v svetih javnih zavodov z občinsko upravo.
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Zaprosili ste nas, da vam pred vsako sejo sveta javnega zavoda v seznanitev posredujemo
dnevni red in gradivo za sejo ter zapisnik prejšnje seje. Na prejšnji seji OS sem predlagala, da
vam prej navedeno gradivo posreduje javni zavod, ki sklicuje sejo, s čimer ste se strinjali. Naj
bo to zapisano.
Maja Kocjan:
1.
Odgovor glede dokončanja javne razsvetljave v Hrastu pri Vinici sem posredovala
krajanom. Le-ti imajo težavo s predsednikom KS Vinica, ki je neodziven na njihove klice, zato
predlagajo, da postopek dokončanja JR prevzame občina.
Župan je pojasnil, da sta bila dva predstavnika vasi pri njemu na sestanku, na katerem so se
dogovorili o nadaljnjih postopkih dokončanja JR v Hrastu pri Vinici.
K točki 26:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Bernarda Kump:
1.
V Tribučah imajo zelo slabo internetno povezavo, optike nimajo.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Občinska uprava naj pristopi k ureditvi meje na Viniški cesti 1 v Črnomlju in odgovori
na vprašanja in pobude občanke, ki jih je podala v decembru 2021.
2.
Pred leti so si vse tri belokranjske občine prizadevale za ureditev dializnega centra v
Beli krajini. Načrtovan je bil v prostorih nekdanje lekarne na Kolodvorski cesti v Črnomlju,
pozneje pa so v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB Novo mesto) odločili, da ga bodo uredili v
Domu starejših občanov Črnomelj. Postopki so bili pripeljani že zelo daleč, vendar se je
število dializnih bolnikov zmanjšalo na 3 ali 4, zato SB Novo mesto ni pristopila k realizaciji,
ker naj bi šlo za predrage storitve zdravniškega tima, ki bi prihajal v Črnomelj. Trenutno
imamo cca 20 dializnih bolnikov, zato bi v prvi vrsti morali prisluhniti njim. Name se je obrnil
tudi lastnik prostorov, kateri je občini ponudil prostor za dializni center. Sam je tudi že
navezal stike z nekaterimi podjetji, posamezniki, ki so pripravljeni sofinancirati potrebno
opremo. Tako županja Občine Semič, kot tudi župan Občine Metlika podpirata navedeni
projekt. Zakaj Občina Črnomelj ni za to zadevo? Ali se v bodoče namerava ureditev
navedenih prostorov za potrebe dializnega centra?
Renata Butala:
1.
Kal Radenci je bil urejen v sklopu projekta »Viri življenja«. V okolici so bile postavljene
učne table in didaktični pripomočki. Uredila se je tudi okolica kala in z veseljem so ga
uporabljali pri svojih vsebinah CŠOD Radenci, pa tudi OŠ Stari trg ob Kolpi. Kmalu po tem
smo opazili, da vode ni dovolj in smo pričeli opozarjati na občino, vendar se ni pravočasno
uveljavljala bančna garancija in je vse skupaj propadlo. V lanskem letu se je spet pričelo s
sanacijo kala, a tudi do danes ni urejeno. Zanima me kdaj bo kal končno urejen, da bodo
otroci lahko uporabljali to učno pot kot je bil prvotni namen?
2.
Prometna varnost je eden izmed temeljnih dejavnikov človeškega življenja, , še
posebej v današnjem času vsesplošnega hitenja, kar se odraža tudi na cestah, zato me
zanima ali bo v Sodevcih še pred sezono urejeno cestišče, da se končno odstranijo znaki, ki
ovirajo promet? Prometna varnost je na prvem mestu. Če bodo poleti spet turisti iskali
bližnjice za čez mejo, tu ni najbolj pregledna cesta, saj ne veš ali bi vozil po asfaltu ali po
makadamu. Od stopnje varnosti prometa pa je odvisna kakovost življenja krajanov. Vsi vemo,
da se prometnim nesrečam ni moč v celoti izogniti, potrebno pa je storiti vse, da se jih v čim
večji meri prepreči.
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3.
Vstopno-izstopna mesta so bila urejena preko projekta Curs Colapis. Že lansko leto je
bilo govora, da se bodo uredila igrala, za katere je tržna inšpekcija na vseh lokacijah, kjer so
igrala postavljena prepovedala uporabo le-teh dokler se ne sanirajo, saj so neustrezna, pa od
tega ni bilo nič. Pri vstopno-izstopnem mestu Gorenji Radenci pa je še vedno problem s
kanalizacijo. Kdaj bo to urejeno?
Matej Banovec:
1.
Izgradnja 3. razvojne osi proti Beli krajini: Potrebno je vršiti pritisk na odgovorne, da
bodo zadeve stekle, če ne bomo »agresivni« tako kot so Korošci, bomo zadnji na vrsti.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.50.

Zapisali:
Darja Vukčevič in Antonija Hiti

Andrej Kavšek
župan
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Številka: 900-12/2022
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in
65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel
ZAPISNIK
8. DOPISNE SEJE OBČISNKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Osma dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013, 4/2018 in 65/2019) v zadevi: »Mnenje
o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj« izvedena v pisni obliki, v dneh od 25. 4. do
3. 5. 2022.
Svet Srednje šole Črnomelj je dne 14. 4. 2022, na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev
mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj. V zakonsko
določenem roku je prispela ena prijava na razpisano delovno mesto ravnatelja in sicer
kandidatke Alenke Lukan Kulovec, za katero je svet zavoda ugotovil, da ustreza zakonsko
določenim pogojem za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda si je moral pred odločitvijo o izbiri
kandidatke za ravnateljico, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Glede na prvi odstavek 28.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo za nujno zadevo zaradi posredovanja
mnenja Svetu Srednje šole Črnomelj. Sprejeti sklep OS je Občina Črnomelj posredovala
navedenemu svetu zavoda dne 4. 5. 2022, ko se je iztekel 20 dnevni zakonski rok, v tem času pa
ni bilo predvidenega sklica redne seje OS.
Članom občinskega sveta je bilo dne 25. 4. 2022 gradivo s predlogom sklepa in postavljenim
vprašanjem (glasovnico) posredovano po e-pošti in objavljeno na tabličnih računalnikih.
Izpolnjeno glasovnico so člani sveta morali vrniti do 3. 5. 2022, do 10. ure po e-pošti na naslov:
obcina.crnomelj@siol. net ali v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Predlog sklepa se je glasil: »Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k
imenovanju kandidatke Alenke Lukan Kulovec, 8351 Straža, za ravnateljico Srednje šole
Črnomelj.
Prijavljena kandidatka ustreza predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in je
predložila tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja zavoda Občinski
svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k njenemu imenovanju.«
Vprašanje, na katerega so morali člani sveta odgovoriti, se je glasilo: "Ali glasujete ZA ali PROTI
predlaganemu sklepu?"
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so do
zgoraj navedenega roka vrnili glasovnico in na postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je
razvidno iz seznama:

Priimek in ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Barič Matjaž
Špec Zoran
Kavčič Samo
Čengija Dubravko
Butala Renata
Hudelja Nataša
Ivanušič Franc
Birkelbach Jaka
Perušič Janez
Kocjan Maja
Radojčič Mira
Kump Bernarda
Brula Anton
Kmetič Škof Tatjana
Fabjan Vesna
Misja Štefan
Fabjan Andrej

Odgovor na vprašanje
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Vzdržana
Za
Za
Za
Za
Za

Po roku je prispel še en odgovor, in sicer:
1.

Bosanac Zalka

Za

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele odgovore, sodelovalo 17 članov
občinskega sveta.
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Alenke Lukan
Kulovec, 8351 Straža, za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.
Prijavljena kandidatka ustreza predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in je
predložila tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja zavoda Občinski
svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k njenemu imenovanju.
Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-33/2022
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in
65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel
ZAPISNIK
9. DOPISNE SEJE OBČISNKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Deveta dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013, 4/2018 in 65/2019) v zadevi: »Mnenje
o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj« izvedena v pisni obliki, v dneh od 10. 5.
do 11. 5. 2022.
Svet Osnovne šole Loka Črnomelj je 26. 4. 2022 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev
mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj. V določenem
razpisnem roku je svet zavoda prejel dve popolni vlogi na razpisano delovno mesto ravnatelja, in
sicer Andreje Miketič in Boštjana Papeža. Svet zavoda si je moral pred odločitvijo o izbiri
kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne
skupnosti. Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo
za nujno zadevo zaradi posredovanja mnenja lokalne skupnosti Svetu OŠ Loka Črnomelj v
zakonsko določenem 20 dnevnem roku, v tem času pa ni bilo predvidenega sklica redne seje OS.
Članom občinskega sveta je bilo dne 10. 5. 2022 gradivo s predlogom sklepa in postavljenim
vprašanjem (glasovnico) posredovano po e-pošti in objavljeno na tabličnih računalnikih.
Izpolnjeno glasovnico so člani sveta morali vrniti do 11. 5. 2022, do 12. ure po e-pošti na naslov:
obcina.crnomelj@siol. net ali v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Predlog sklepa se je glasil: »Občinski svet Občine Črnomelj je seznanjen s prijavami kandidatov
za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj, in sicer s prijavo mag. Andreje Miketič, 8340 Črnomelj
in prijavo Boštjana Papeža, 8340 Črnomelj.
Glede na izkušnje in predložene programe vodenja zavoda Občinski svet Občine Črnomelj za oba
kandidata podaja pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj.«
Vprašanje, na katerega so morali člani sveta odgovoriti, se je glasilo: "Ali glasujete ZA ali PROTI
predlaganemu sklepu?"
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so do
zgoraj navedenega roka vrnili glasovnico in na postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je
razvidno iz seznama:

Priimek in ime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Čengija Dubravko
Špec Zoran
Hudelja Nataša
Kocjan Maja
Perušič Janez
Bosanac Zalka
Lamut Tadeja
Barič Matjaž
Butala Renata
Ivanušič Franc
Čemas Stjepanovič Mojca
Kavčič Samo
Kmetič Škof Tatjana
Brula Anton
Misja Štefan

Odgovor na
vprašanje
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele odgovore, sodelovalo 15 članov
občinskega sveta.
S 15 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj je seznanjen s prijavami kandidatov za ravnatelja Osnovne šole
Loka Črnomelj, in sicer s prijavo mag. Andreje Miketič, 8340 Črnomelj in prijavo Boštjana
Papeža, 8340 Črnomelj.
Glede na izkušnje in predložene programe vodenja zavoda Občinski svet Občine Črnomelj za oba
kandidata podaja pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj
Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

K točki 7
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva:

Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2021

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :
Občinski svet Občine Črnomelj vsako leto obravnava Poročilo o izvajanju garancijske sheme
za Dolenjsko (GSD). Poročilo pripravi izvajalec sheme, t.j. Razvojni center Novo mesto (v
nadaljevanju: RC Novo mesto).
Tudi v letu 2021 je RC Novo mesto razpisal posojila in garancije iz sredstev garancijske
sheme za Dolenjsko (GSD). Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega
gospodarstva poleg ugodne obrestne mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje
stroške odobritve posojila in možnost koriščenja garancije, s katero se podjetjem omogoča
lažje zavarovanje posojila pri bankah. RC Novo mesto vsa leta nudi tudi strokovno
svetovanje podjetnikom glede pridobivanja finančnih sredstev iz navedenega instrumenta,
kot iz drugih finančnih shem.
Podatki glede črpanja sredstev za Občino Črnomelj za leto 2021 so naslednji:
- za območje občine je bilo razpisanih za 175.638,00 EUR posojil GSD, realiziranih
posojil je bilo v višini 49.500,00 EUR,
- realizacija garancij je znašala 39.600,00 EUR,
- strošek delovanja GSD za občino Črnomelj pa je znašal 3.042,17 EUR.
Za območje občine Črnomelj je bil v letu 2021 odobren in realiziran 1 kredit GSD.
Odobrena in realizirana je bila 1 garancija.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da Poročilo o izvajanju garancijske sheme
za Dolenjsko (GSD) za leto 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani
vsebini.
Obrazložitev pripravila:
Tanja Peteh, OU
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Poročilo o izvajanju Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto
2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga,
da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

POROČILO

GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO
(GSD)
ZA LETO 2021

Predsednik nadzornega odbora: Miloš Primc

Novo mesto, 25. marec 2022
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UVOD
Leto 2021 je bilo za Garancijsko shemo za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) uspešno.
Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter
garancije za dana posojila. Po drugi strani želimo zagotoviti obrestno mero za dane depozite, ki bo
zagotavljala ohranjanje vrednosti sredstev sheme.
Podjetnikom smo ponudili variabilno obrestno mero vezano na 6 mesečni Euribor. Tržne obrestne
mere za podjetniška posojila se gibljejo od 3 % do 5 % in več. Z bankami smo dogovorili zelo ugodne
obrestne mere s pribitkom na 6 mesečni Euribor od 1,50 % do 1,55 %. Obrestne mere na depozitni
strani so se znižale, vendar so še pozitivne. Banke zaračunavajo obresti od vezanih depozitov, saj
zaradi presežkov sredstev v bankah le-te plačujejo obresti Banki Slovenije.
Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne obrestne
mere nudi malim podjetjem in podjetnikom nižje stroške odobritve posojila in možnost garancije,
s katero omogočamo lažje zavarovanje posojila pri bankah. Pri odobritvi posojila je ravno
zavarovanje posojila bankam pogosto največji problem, saj ima podjetnik dobro idejo, ki pa je
zaradi premajhnega lastnega premoženja, ki bi ga banka vzela za zavarovanje posojila, ne more
realizirati. Z izdano garancijo je posojila enostavneje realizirati oziroma so dostopnejša malim
podjetnikom in začetnikom.
Nezanemarljiva ostaja svetovalna pomoč, katere so podjetniki deležni preko Garancijske sheme za
Dolenjsko. Svetovalna pomoč vsebuje informiranje glede pridobivanja finančnih sredstev iz GSD in
drugih finančnih shem. S podjetniki opravimo razgovore ter jim svetujemo pri zapiranju finančnih
konstrukcij njihovih investicij oziroma pri reševanju problemov povezanih s poslovanjem. Če je bil
za realizacijo določene investicije podjetnika primernejši drug vir, smo ga usmerili nanj, ter mu
pomagali pri pripravi dokumentacije oziroma svetovali kako pripraviti dokumentacijo ali pa smo
ga usmerili na za to usposobljene svetovalce. Ravno tako vsebuje komuniciranje direktno s
potencialnimi posojilojemalci in z bankami s ciljem čim boljše realizacije posojil in garancij iz GSD.
Posojila, odobrena iz sredstev GSD in sredstev ostalih razpisovalcev na nacionalnem nivoju, si v
večjem delu niso konkurenčna, ampak se med seboj dopolnjujejo.
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I.

VSEBINSKI DEL

1 IZVAJANJE SHEME
Aktivnosti s pripravo poročila, plana dela in novega razpisa so potekala vse do konca marca 2021.
Sledila je objava Javnega razpisa garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021
katerega smo objavili na spletni strani www.rc-nm.si, dne 1. 4. 2021. Objavili smo tudi dve spremembi
razpisa zaradi povečanja razpisne mase dveh občin.
Skozi celo leto smo izvajali aktivnosti na področju informiranja in promocije sheme za boljšo
prepoznavnost. Razpis smo objavili na spletni strani www.rc-nm.si, na podstrani finančne spodbude,
kjer se dobi pomembne informacije o shemi in njenem delovanju. Informacijo o objavi razpisa smo
objavili tudi v radijskih oddajah, občine pa so razpis objavile na svojih spletnih straneh in v občinskih
glasilih. Sestali smo se z bankami, s katerimi sodelujemo, z namenom boljšega sodelovanja in
povezovanja.
Svetovanje ter podeljevanje posojil in garancij obsega pretežni del dela. Svetovanja podjetjem in
podjetnikom obsegajo svetovanja glede razpisa, razpisne dokumentacije in ostalih postopkov v zvezi s
pridobitvijo sredstev. Svetovanj smo izvedli preko 200, kljub temu, da je bilo v razpisu 2021 do 31. 12.
2021 realiziranih 34 posojil in garancij. Od vseh vlog smo skoraj vsem pomagali pri izpolnjevanju in
pridobivanju dokumentacije, kar je bilo pri nekaterih ključno za odločitev o sodelovanju v shemi. Veliko
je bilo komunikacije z banko glede vlog, kandidatov in zavarovanj posojil. K večjemu številu podeljenih
kreditov in garancij prispeva tudi obravnava vlog, ki se izvaja večkrat na mesec oziroma po potrebi
strank.
V pogodbi o izvajanju GSD, podpisani med RC NM in sodelujočimi bankami, je dogovorjen način
obveščanja banke RC NM o poravnavanju pogodbenih obveznosti posojilojemalcev. Banke nas
mesečno obveščajo o stanju dolga posameznih neplačnikov. Kljub temu, da izvaja banka izterjavo
pogodbenih obveznosti do leta 2015 tudi za RC NM, se le-ta aktivno vključuje v razreševanje težav še
preden se začne postopek izterjave dolga in tudi potem.
Veliko je individualnega poročanja občinam. Udeležili smo se vseh odborov za gospodarstvo in sej
občinskega sveta, na katere smo bili povabljeni. Pripravljali smo različne podatke in informacije, za
katere smo bili pozvani k posredovanju.

1.1 UNOVČENE GARANCIJE
V letu 2021 smo imeli eno novo unovčeno garancijo v Občini Trebnje, vendar jo je dolžnica v roku 4
mesecev v celoti poravnala. Še vedno imamo eno v rednem obročnem odplačevanju in dve v sodni
izterjavi. Unovčena garancija podjetja VSV d.o.o. je bila odpisana skladno s sklepom občine in
Nadzornega odbora GSD.
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Tabela: seznam unovčenih garancij na dan 31. 12. 2021
Dolžnik

Datum
podeljene
garancije

Datum
unovčitve

Koračin
gradbeništvo
d.o.o.

8.12.2010

Korasa
s.p.

Valerija

Tine Jančar s.p.

11.5.2012

Znesek
unovčene
garancije v
EUR
70.134,07

Znesek dolga glavnice
na dan 31.12.2021v
EUR (brez obresti in
stroškov)
53.065,09

4.6.2010

18.1.2012

2.500,00

451,15

23.10.2009

3.12.2015

2.710,37

249,54

Izvedene aktivnosti (postopki)

Terjatev smo takoj znižali za 17.068,98 EUR z unovčenjem poroštva KZ Metlika z.o.o., ki
je bilo dano za zavarovanje kredita in garancije. Preostanek je bil priglašen v stečajno
maso podjetja. Stečaj je bil leta 2017 zaključen. Poplačila ni bilo. Iz naslova osebnega
stečaja Branka Koračina, kateri je bil zaključen leta 2019, tudi ni bilo dovolj sredstev za
poplačilo vseh dolžnikov, med katerimi smo bili tudi mi.
Dogovor z banko, da bo po odplačilu svojega dela dolga poskrbela še za odplačilo dolga
iz naslova garancije. Kasneje je banka pojasnila, da tega ne more storiti, ker se s
poplačilom garancije in preostalega dolga terjatev do stranke zapre. Zato smo se odločili
in z go. Korasa leta 2018 sprejeli pisni dogovor o obročnem odplačilu dolga, katerega
redno obročno poplačuje v višini 30 EUR/mesec.
Dolžnik se po unovčeni garanciji ni odzival na pozive k poplačilu dolga, zato smo s
pomočjo odvetnika vzpostavili sodno izterjavo in vzpostavili rubež na nepremičnine,
katere ima dolžnik v lasti. Po izvedenem ogledu na terenu je dolžnik vzpostavil stik z
nami. Podpisali smo sporazum o obročnem odplačilu dolga, katerega bi moral poravnati
v celoti najkasneje do 31. 5. 2020. Podjetnik je dolg deloma poravnal, vendar ker ni bil
v celoti poplačan, se je odlog na sodišču prekinil in se sodna izterjava nadaljuje.
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1.2 DELO NADZORNEGA IN GARANCIJSKEGA ODBORA
Nadzorni odbor je imel 2 seji, in sicer korespondenčno sejo na kateri so člani Nadzornega odbora
potrjevali poročilo GSD za leto 2020 in načrt dela GSD za leto 2021 ter redno sejo na kateri so potrjevali
nove člane garancijskega in nadzornega odbora ter potrdili spremembe Pravil delovanja GSD.
V sklopu razpisa 2021 je bilo sklicanih 28 korespondenčnih (razpis 2020 – 18 korespondenčnih) sej
garancijskega odbora GSD na katerih so obravnavali 41 predlogov (razpis 2020 – 31 predlogov).

II.

FINANČNI DEL

V finančnem delu so predstavljeni finančni podatki, ki se navezujejo na vsebinski del poročila in
izkazujejo stanje sredstev GSD ter kazalnike realizacije v letu 2021.

1 SREDSTVA GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO
Skladno z zahtevami Ministrstva za finance smo naredili pregled vseh vloženih sredstev in ostalih
pripisanih sredstev za obdobje od 1998 do 2020 leta. Usklajeno stanje sredstev GSD na dan 31. 12.
2020 se je usklajevalo vse do konca februarja 2021 in je znašalo 4.093.676,21 EUR. Vsa sredstva so
vezana pri poslovnih bankah v obliki dolgoročnih oziroma kratkoročnih depozitov. Še vedno je največ
sredstev pri NLB d.d., zaradi največje realizacije posojil. Zaradi presežka sredstev pri bankah v letu
2021 za kredite nismo vezali depozitov. Prosta sredstva smo vezali pri bankah, ki so v danem trenutku
ponudile najvišjo obrestno mero. Sredstva GSD na dan 31. 12. 2021 so po pripisu obresti in provizij
znašala 4.114.506,07 EUR.

Tabela 1: Kapitalska vrednost GSD po občinah (v eur)
OBČINA
MO Novo mesto
Občina Črnomelj
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Kostel
Občina Loški Potok
Občina Metlika
Občina Mirna
Občina Mirna Peč
Občina Mokronog-Trebelno
Občina Semič
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
SKUPAJ

SREDSTVA GSD NA DAN 31.12.2021
1.468.485,91
203.230,85
206.566,31
209.725,82
4.015,33
22.369,59
200.432,93
51.810,36
146.763,91
60.436,37
144.373,20
225.866,79
363.652,20
48.648,79
145.460,97
146.128,18
221.522,47
245.016,09
4.114.506,07

Povečanje sredstev predstavljajo provizije od izdanih garancij in obresti od vezanih kratkoročnih in
dolgoročnih depozitov. Zmanjšanje pri nekaterih občinah je posledica pregleda vlaganj v preteklih 23
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letih in uskladitev knjiženja z dokumenti. Pri nekaterih občinah sredstva niso bila evidentirana skladno
s pogodbo oziroma nakazili, kar je vplivalo na znižanje mase GSD pri nepovratnih vložkih občin.
Povratni sistem financiranja GSD s sproščanjem vplačanih depozitov v polletnih obrokih omogoča
sprotno zagotavljanje sredstev za izvajanje projekta. S tem so razbremenjeni občinski proračuni. V
dvaindvajsetih letih delovanja sheme se je iz direktnih prilivov zbralo dovolj sredstev za kontinuirano
delovanje sheme, brez prekinitev delovanja zaradi porabe sredstev. V zadnjih treh letih je bilo
podeljenih posojil več, kar se je začelo odražati pri razpisovanju nižjih zneskov za kredite pri
posameznih občinah.

2 SODELOVANJE BANK IN POSOJILNI POGOJI
Pri razpisu posojil in garancij GSD so sodelovale tri banke: NLB d.d., Delavska hranilnica d.d. in
Hranilnica LON d.d. Obrestne mere so znašale 6 mesečni Euribor + 1,50 % in 1,55 %. Ostali pogoji
(sproščanje depozita...) so ostali nespremenjeni.
Tabela 2: Pregled obrestnih mer za posojila in depozite po bankah v letu 2021

Obrestna mera za posojila
6M Euribor +
1,55 %

Obrestna mera za depozite
letno nominalno
Brez depozita

Delavska hranilnica d.d.

1,55 %

Brez depozita

Hranilnica LON d.d.

1,50 %

0,10 %

Banka
NLB d.d.

Ostali pogoji posojil in depozitov v letu 2021:
Znesek posojila:

od 5.000 EUR do 120.000 EUR (odvisno od linije)

Stroški posojila pri banki:

v skladu s tarifo banke

Stroški obdelave vloge pri RC:

25,00 EUR + DDV (v primeru, ko je posojilo brez garancije)

Odplačilna doba:

od 1 do 7 let (odvisno od linije) z možnostjo moratorija

Način črpanja:

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo

Način odplačila posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih

Zavarovanje posojila:

možnost garancije GSD RC do 80 % odobrenega posojila ali po
pogojih banke

Strošek garancije RC GSD:

0,5 % od vrednosti garancije

Sproščanje vezanega depozita:

polletno, prvič po 12 mesecih (v primeru vezave)

2.1 RAZPISANA SREDSTVA in REALIZACIJA DO 31. 12. 2021
Dolgoročnih posojil smo razpisali v skupnem znesku 4.162.747 EUR iz naslednjih virov: neporabljena
sredstva razpisa 2020, predvideni sproščeni dolgoročni depoziti v letu 2021, provizija za odobrene
garancije v letu 2020, obresti kratkoročnih in dolgoročnih depozitov in prenosi sredstev med razpisi.
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Razpis GSD 2021 je odprt do konca marca 2022. V letu 2021 (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) je bilo
realiziranih 42 posojil z ali brez garancije (30 – razpis 2021 in 12 - razpis 2020) v skupni višini 2.080.450
EUR (leta 2020 – 1.532.347 EUR) in garancij v skupni višini 1.402.160 EUR (leta 2020 – 1.021.378 EUR).
Spodnji graf prikazuje realizacijo 2021 v primerjavi s preteklim letom.

Realizacija kreditov in garancij v letu 2021 v
primerjavi z letom 2020
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2020

2021

Višina podeljenih kreditov

višina podeljenih garancij

Spodnja tabela prikazuje razpisana sredstva po občinah ter realizacijo podeljenih kreditov in garancij
na nivoju razpisa v primerjavi z letom 2020.

Tabela 3: Realizacija posojil po občinah v primerjavi s preteklim letom

OBČINA

RAZPISANA
POSOJILA
2020

POSOJILA GSD – REALIZACIJA

2020 (v €)

2021 (v €)

GARANCIJE GSD – REALIZACIJA

INDEKS
2020 (v €)
´21/20

2021 (v €)

INDEKS
´21/20

MO Novo mesto

778.133

587.100

686.900

117

426.680

525.320

123

Občina Črnomelj

175.638

74.262

49.500

67

59.410

39.600

67

Občina Dolenjske
Toplice

328.066

25.000

10.000

40

15.000

8.000

53

Občina Kočevje

356.279

60.000

70.000

117

48.000

56.000

117

Občina Kostel
Občina Loški Potok
Občina Metlika
Občina Mirna

8.052
17.599
125.656
78.304

78.000

55.400

8

Občina Mirna Peč

166.964

236.500

40.000

17

170.700

24.000

14

Občina MokronogTrebelno

68.454

69.600

68.400

98

55.680

54.720

98

Občina Semič

160.542

Občina Straža

296.140

150.985

185.000

123

120.788

134.000

111

Občina Šentjernej

540.678

107.000

190.000

178

48.600

42.000

86

Občina Šentrupert

75.984

125.000

100.000

Občina Škocjan

270.043

Občina Šmarješke
Toplice

239.724

31.000

40.000

129

24.800

24.000

97

Občina Trebnje

230.814

240.000

90.000

38

130.000

72.000

55

Občina Žužemberk

372.648

89.450

157.000

176

71.560

52.600

74

1.795.897 1.726.800

96

1.271.218 1.137.240

89

SKUPAJ

4.289.718

62.000

49.600

2.2 STROŠKI DELOVANJA GSD
Sredstva za delovanja v višini 61.405,14 EUR so zagotovile občine, članice garancijske sheme.
Sredstva krijejo:
 Stroške dela: informativni pogovori, izdaja in sprejem vlog, pomoč pri pripravi in obdelava vlog,
svetovanja pri pripravi in zapiranju finančne konstrukcije, priprave predlogov za obravnavo na
kreditnem odboru, koordinacijo z občino in banko, pripravo dokumentacije za izvajanje
projekta, sodelovanje z ministrstvi (MGRT, SPIRIT…), sodelovanje s Slovenskim podjetniškim
skladom (SPS), Javnim skladom RS za regionalni razvoj v Ribnici, Združenjem regionalnih
razvojnih agencij (RRA GIZ), z bankami in obrtnimi zbornicami, računovodsko in finančno
spremljanje projekta, delo z občinami (občinski sveti);
 Informiranje: objava razpisa, oglaševanje, informiranje preko glasil zbornic, predstavitve na
delavnicah in srečanjih z gospodarstveniki;
 Posredne stroške: poslovni in materialni stroški (ogledi, amortizacija, izobraževanje, materialni
stroški, poštni stroški, vodenje TRR …),
 Druge stroške: stroški zunanjih sodelavcev (komisija GO GSD), pravna svetovanja in izvršbe idr.
Stroški delovanja po občinah so izračunani skladno z drugo alinejo 4. člena Pravil delovanja GSD.
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III.

ZAKLJUČEK

Kljub negotovim razmeram (COVID 19, delno zaprtje gospodarstva…) je v letu 2021 realizacija danih
garancij dosegla rezultat preteklega leta. Podeljenih je bilo 42 kreditov z ali brez garancije v skupni
višini 2.080.450 EUR. Nekaj je bilo kreditov za namen obratnih sredstev za premostitev med epidemijo.
V manjših občinah, kjer je investiranje podjetij večje kot pretekla leta, je hitro prišlo do podelitve vseh
razpoložljivih sredstev, zato smo skladno z razpisom pri nekaterih razpisali dodatna sredstva. V zadnjih
letih opažamo prepoznavnost sheme pri društvih, ki se v vse večji meri obračajo na nas in najemajo
kredite preko GSD. Vsako leto se povečuje obseg svetovalnih storitev (več kot 200 na leto) podjetjem
glede različnih možnosti financiranja in pomoči pri izpolnjevanju dokumentacije za kredit preko GSD.
Prednosti garancijske sheme pred ostalimi razpisi ugodnih posojil:
 enostavnejša dokumentacija (ni potreben investicijski elaborat, poenostavljen obrazec
Predstavitev projekta);
 hitrejše reševanje vlog posojilojemalcev (obravnave po potrebi tudi večkrat na mesec);
 neposredni stik z investitorji – svetovanje pri načinu zapiranja finančne konstrukcije investicije
ter pripravi dokumentacije (pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, fotokopiranje…);
 upravičen strošek investicije so tudi nakup vozila in rabljene opreme – neupravičene investicije
po pogojih SPS in Javnega regionalno razvojnega sklada,
 na razpis se lahko prijavijo tudi fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, društva,
zavodi, zadruge in socialna podjetja.
Slabost garancijske sheme je v omejeni količini razpoložljivih sredstev za posamično občino.

Za uspešno izvajanje projekta iz Garancijske sheme za Dolenjsko si bomo prizadevali tudi v prihodnje.
Naše poslanstvo je nudenje svetovalnih storitev malim podjetnikom, zlasti začetnikom. Le-ti so
najpomembnejša ciljna skupina Razvojnega centra Novo mesto, ker še ne poznajo razmer na trgu,
zaradi česar so ranljiva ciljna skupina. Z ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest bo regija
dosegla znižanje stopnje brezposelnosti in omogočila dvig kakovosti življenja v regiji. Z odpiranjem
novih podjetij pa večjo razpršenost in manjšo odvisnost od velikih podjetij.

Pripravila:
Miljana Balaban

Franci Bratkovič, direktor
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K točki 8
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto kot informacijo.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021 se sprejme kot informacija.
Številka: 476-4/2022
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021 se sprejme kot informacija.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

LETNO POROČILO DOLENJSKIH LEKARN
ZA LETO 2021

Poročilo pripravili:

mag. Miroslava Abazović, Meta Štupar - Poslovno poročilo
Romana Markovič - Računovodsko poročilo

Direktorica: mag. Miroslava Abazović

Novo mesto, dne 28. 02. 2022
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I.

UVOD

1. NAGOVOR DIREKTORICE
Leto 2021 je bilo tako kot leto 2020 zaznamovano z epidemijo koronavirusa, zato so bila potrebna
številna prilagajanja v organizaciji dela, poslovanju in načrtovanju aktivnosti. Vlada je sprejemala
številne ukrepe, ki smo jih dosledno upoštevali. Svojim zaposlenim smo še naprej zagotavljali vso
potrebno zaščitno opremo ter razkužila za zaposlene in paciente. Zaradi čakanja na delo od doma,
bolniških odsotnosti, varovanja otrok, številnih karanten in izolacij smo občasno skrajševali odpiralne
čase v nekaterih lekarnah in res izjemoma za kakšen dan zaprli eno od manjših lekarn. Ves čas smo tudi
zagotavljali 24-urno dežurno službo.
V letu 2021 so bile vse naše aktivnosti usmerjene k izpolnjevanju našega poslanstva, to je preskrbe
prebivalcev Dolenjske in Bele krajine z zdravili in drugimi izdelki za krepitev in ohranjanje zdravja.
Pacientom smo bili na voljo za posvet in pomoč tudi v primeru, ko niso uspeli priti do svojega zdravnika
in do receptov za zdravila. Tako kot v letu 2020 smo jim omogočali tudi dostavo zdravil na dom s
pomočjo prostovoljcev oziroma civilne zaščite.
Izvajanje novih kognitivnih storitev je bilo zaradi epidemioloških razmer še zmeraj oteženo, smo pa brez
zapletov nadaljevali z izvajanjem farmacevtskega svetovanja v ambulanti farmacevta svetovalca v
Zdravstvenem domu Črnomelj, ki pokriva še področje Zdravstvenega doma Metlika.
Nenehno skrbimo tudi za razvoj Galenskega laboratorija, strokovna vodja laboratorija s svojim timom
poleg uvajanja novih galenskih izdelkov skrbi za povezovanje s strokovnjaki iz drugih javnih zavodov z
namenom izboljšanja kvalitete izdelkov in posodabljanja proizvodnje. V letu 2021 smo nabavili nekaj
novih strojev, izboljšali nekatere tehnološke procese in dali v prodajo dva nova izdelka. Pomembna
izboljšava pa je bila tudi reorganizacija dela, saj je vplivala tako na storilnost kot razpoloženje v
kolektivu.
V letu 2021 smo odprli drugo lekarno v Trebnjem, kar je bil tako organizacijsko kot stroškovno velik
zalogaj za naš zavod. Smo pa na to lekarno zelo ponosni, saj je prva od naših lekarn, ki ima robota za
skladiščenje in dostavo zdravil in tretja lekarna v Sloveniji z možnostjo drive in prevzema zdravil in
drugih izdelkov.
Čeprav je bila večina energije vodstva usmerjena v zagotavljanje kadra za optimalno delovanje lekarn,
smo javni lekarniški zavodi nadaljevali s pripravo javnega razpisa za zdravila, saj nam tisti v letu 2019 ni
uspel. Žal je tudi javni razpis za zdravila, ki smo ga objavili maja 2021, padel. Lekarniška zbornica
Slovenije je sicer nadaljevala z aktivnostmi na pristojnih ministrstvih glede izločitve zdravil in drugih
izdelkov v lekarnah za nadaljnjo prodajo iz javnega naročanja, vendar do konca leta ni bilo pozitivnih
rezultatov. Nasprotno, štirje javni lekarniški zavodi smo se zaradi tega jeseni 2021 znašli na sodišču. Gre
za sistemsko težavo, zato je nedopustno, da javni lekarniški zavodi v skrbi, da na trgu ne pride do
pomanjkanja zdravil, plačujemo kazni zaradi neizvedenih javnih naročil blaga za nadaljnjo prodajo, ki bi
bilo za javni zavod še celo zelo negospodarno, saj pri dobaviteljih ne bi dosegli ugodnosti kot jih imamo
sedaj in nam dejansko omogočajo pozitivno poslovanje.
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Dolenjske lekarne še zmeraj nimamo sprejetega novega Odloka o ustanovitvi zavoda, saj se mora glede
njega uskladiti kar petnajst občin na področju Dolenjske in Bele krajine. Vsekakor želimo, da občine
sprejmejo odlok, ki nam bo omogočal uspešno delovanje še naprej.
Dolenjske lekarne smo v letu 2021 kljub številnim negotovostim zaradi epidemije uspešno poslovale in
uresničevale strateške cilje poslovanja zavoda. Moram poudariti, da je uspešnost posledica strokovnega
in predanega dela zaposlenih, konstruktivnega sodelovanja s člani sveta zavoda ter dobrega sodelovanja
z ustanovitelji.
Ob upoštevanju vseh pogojev in okoliščin poslovanja in na podlagi pregleda poslovanja v primerjavi z
zastavljenimi cilji lahko povzamemo, da smo uspešno uresničili letne cilje in tudi razvojne cilje zavoda,
to je zagotoviti dolgoročno stabilno in uravnoteženo poslovanje zavoda ter zagotavljati sredstva za
razvoj lekarniške dejavnosti.
Leto 2021 je bilo, tako kot leto pred tem, resničen izziv za vse državljane, še posebej pa za zaposlene v
zdravstvu. Zato se tudi na tem mestu zahvaljujem vsem svojim sodelavcem, da so vseskozi nesebično,
strokovno in predano opravljali svoje delo v teh izjemnih okoliščinah. Ves čas so opogumljali paciente,
jim nudili moralno oporo in skrbeli za njihovo popolno oskrbo z zdravili, izdelki za ohranjanje in krepitev
zdravja ter jim strokovno svetovali.
Na koncu se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da so Dolenjske lekarne prepoznaven
in uspešen javni zavod na področju Dolenjske in Bele krajine ter tudi širše.

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
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2. PREDSTAVITEV DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO
Ime pravne osebe:
Sedež:
Telefon:
E- pošta:
Podračun pri UJP:
Matična številka:
Davčna številka:
Zastopnik:
Dejavnost:

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
07/393 2 900
tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
01285-6030275522
5198984
32984375
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica
47.730 Dejavnost lekarn

Nastanek
Zavod je nastal leta 1978, ko je prišlo do združitve do takrat samostojnih občinskih lekarn na območju
Dolenjske in Bele krajine.
Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti
ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.
Dejavnost in organiziranost zavoda
Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja
nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in obsega izdajo
zdravil na recept, izdajo zdravil brez recepta in magistralno izdelavo zdravil. Poleg tega opravlja še
preskrbo z medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo
veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil, galenskih izdelkov in kozmetičnih
izdelkov, zdravstveno vzgojno in izobraževalno (mentorsko) dejavnost, izvajanje kognitivnih lekarniških
storitev, kot so dodatna svetovanja o pravilni, varni in racionalni uporabi zdravil, in komercialno
neodvisno farmakoinformativno dejavnost za strokovno javnost.
Lekarniška dejavnost: osnovna dejavnost zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju
Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 21 lekarn in podružnic,
od tega je 15 lekarn oziroma podružnic v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za
območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano
stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto
ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.
Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje
zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s
sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. Zavod
ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del izobraževanja,
prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso. Izvajamo tudi kognitivne lekarniške storitve,
kot so dodatna svetovanja o pravilni, varni in racionalni uporabi zdravil, in komercialno neodvisno
farmakoinformativno dejavnost za strokovno javnost.
Organiziranost zavoda
Zavod dejavnost opravlja v svojih organizacijskih enotah, to je v enajstih lekarnah, štirih lekarniških
podružnicah, Galenskem laboratoriju in Kontrolno-analiznem laboratoriju ter Upravi. Lokacije lekarn in
podružnic so naslednje: Novo mesto – Kandijska cesta 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin,
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Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Drive in Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica),
Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta (podružnica).
Organi zavoda
Direktor
Zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Direktor je odgovoren za poslovno in strokovno delo zavoda
in mora imeti visoko izobrazbo. Na podlagi javnega razpisa ga za obdobje petih let ob soglasju
ustanoviteljic imenuje svet zavoda. Direktor odgovarja za zakonitost dela zavoda. V pravnem prometu
zastopa in predstavlja zavod neomejeno. Zakoniti zastopnik zavoda je mag. Miroslava Abazović,
direktorica zavoda, v letu 2020 imenovana za mandatno obdobje petih let, to je od 1. januarja 2021 do
31. decembra 2025.
Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga 12 članov, ki se imenujejo za obdobje petih let.
Štiri člane izvolijo delavci zavoda neposredno na internih volitvah, 4 člane imenujejo ustanoviteljice, štiri
člane pa imenuje ZZZS kot predstavnike uporabnikov lekarniških storitev.
Strokovni svet
Strokovni svet je posvetovalni kolegijski organ za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
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II.

POSLOVNO POROČILO

1. USMERITVE ZA POSLOVANJE ZAVODA
Poslanstvo
Dolenjske lekarne posredujemo uporabnikom storitev, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem
najsodobnejša spoznanja, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja
ter izboljšanje kakovosti življenja.
Univerzalne zdravstvene in lekarniške vrednote
Dostopnost lekarniške oskrbe z geografskega, časovnega in finančnega vidika za vse uporabnike
Učinkovitost, varnost, kakovost izdelkov in storitev
Zaupanje med uporabniki in izvajalci
Solidarnost in odgovornost
Diskretnost
Strokovnost
Poslovna načela Dolenjskih lekarn
Osredotočenost na uporabnike
Kompetentnost in etičnost
Timsko delo, sodelovanje in spoštovanje
Usmerjenost na cilje
Učinkovitost in ekonomičnost
Odprta komunikacija
Lojalnost
Vizija Dolenjskih lekarn
Smo prvi strokovni svetovalci za zdravje in zdravljenje in najbolj dostopen partner uporabnikom
zdravstvenih storitev in jim omogočamo možnost izbire ter njim prijazne storitve.
Naš razvoj gradimo na znanju in kakovosti izvajanja storitev, uvajamo osebno lekarniško obravnavo in
smo ključni partner uporabnikom pri ohranjanju zdravja in učinkovitega varnega in kakovostnega
zdravljenja z zdravili.
Naši zaposleni so motivirani in ambiciozni. Vključujemo strokovnjake s področja farmacije in tudi drugih
strok.
Z znanjem in proaktivnostjo zagotavljamo ustanovam in posameznikom farmakoterapevtsko in
farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil.
Razvijamo partnerske odnose z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki za uresničevanje
poslanstva Dolenjskih lekarn.
Z ustvarjanjem dodane vrednosti za uporabnike si zagotavljamo ekonomsko blagostanje in razvoj
poslovanja.
Prispevamo k družbenemu blagostanju skozi svoje kakovostne zdravstvene storitve.

8

Letno poročilo 2021

Uvrščamo se med vodilne lekarne po širini in kakovosti ponudbe izdelkov in storitev.
2. MAKROEKONOMSKI OKVIRI POSLOVANJA
Dogodki, ki so zaznamovali leto 2021
Če se je leto začelo v upanju, da nas bo cepivo izvilo iz primeža novega koronavirusa, je konec leta
različica omikron jasno pokazala, da vsaj še nekaj časa ne bo tako, saj je precepljenost po svetu
prenizka, virus pa je mutiral.
Ker je novi koronavirus postal del naše vsakdanjosti, se je svet začel, s takšnimi in drugačnimi ukrepi,
vrteti po ustaljenih tirnicah: odpovedane prireditve in konference, kot sta bili, recimo, podnebna
konferenca, Evrovizija in Olimpijske igre v Tokiu, so se ob strogih zaščitnih ukrepih znova začele.
Med ključnimi dogodki leta ne moremo mimo zamenjave oblasti v ZDA, januarja je po novembrski zmagi
v Beli hiši Donalda Trumpa zamenjal Joe Biden, še prej pa je svet v nejeveri opazoval vdor v Kapitol. Ob
koncu leta pa je Evropa dobila najslavnejšo upokojenko: po 16 letih se je poslovila nemška kanclerka
Angela Merkel.
Jesenska napoved gospodarskih gibanj
Tabela 1: Pomembnejši makroekonomski kazalniki razvoja Republike Slovenije:
realne stopnje rasti v % (kjer ni drugače navedeno)
2021
2019
2020
napoved
BRUTO DOMAČI PROIZVOD
3,3
-4,2
6,1
Inflacija, povprečje leta , merilo indeks cen življenjskih potrebščin
1,6
-0,1
1,4
Zaposlenost po nacionalnih računih
2,5
-0,6
0,8
Produktivnost (BDP na zaposlenega)
0,8
-3,7
5,3
Bruto plača na zaposlenega
2,7
5,9
4,3
Izvoz proizvodov in storitev
4,5
-8,7
10,9
Uvoz proizvodov in storitev
4,7
-9,6
12,6
Saldo tek. računa plačilne bilance (delež v DBP v %)
6,0
7,4
4,6
Zasebna potrošnja
4,8
-6,6
5,6
- delež v BDP v %
52,4
50,2
50,1
Državna potrošnja
2,0
4,2
1,8
- delež v BDP v %
18,3
20,6
20,5
Investicije v osnovna sredstva
5,5
-8,2
10,0
- delež v BDP v %
19,6
18,9
20,0
Vir podatkov: SURS, BS, Eurostat in UMAR (napoved)

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) so v Jesenski napovedi za leto 2021,
objavljeni septembra 2021, predvideli 6,1-odstotno rast bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju
BDP). Po globokem lanskem padcu aktivnosti (4,2 %) se v letu 2021 nadaljuje okrevanje dejavnosti,
vpetih v mednarodno menjavo. Ugodna so gibanja v izvozu in uvozu, med investicijami se krepijo zlasti
naložbe v opremo in stroje. S postopnim sproščanjem omejitvenih ukrepov raste trgovina, krepi se
zasebna potrošnja. Poleg rasti razpoložljivega dohodka je spodbudno tudi delno sproščanje prihrankov,
ki so se leta 2020 močno povečali. Stopnja varčevanja prebivalstva bo tudi v prihodnjih letih presegala
raven iz leta 2019. V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu ter povezanih storitvah bo raven
aktivnosti iz leta 2019 večinoma dosežena že v letu 2021, podobno velja tudi za investicije in
mednarodno menjavo. Ostale storitve in zasebna potrošnja, ki jih je epidemija bolj prizadela, pa bodo
svojo predkrizno raven večinoma dosegle leta 2022, z izjemo storitev povezanih s turizmom, kjer bo ta
raven dosežena pozneje. Z gospodarskim okrevanjem se izboljšujejo razmere na trgu dela, negativne
posledice koronakrize pa tudi letos blažijo vladni ukrepi. Letos pričakujemo 0,8-odstotno rast
zaposlenosti in 11-odstotno znižanje povprečnega števila brezposelnih, ki bo tako le še 2 % večje kot
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leta 2019. Gospodarsko okrevanje se bo v naslednjih dveh letih nadaljevalo. Tudi razmere na trgu dela
se bodo še naprej izboljševale, okrepile pa se bodo omejitve, povezane z razpoložljivostjo delovne sile.
Epidemične razmere ostajajo negotove, s tem pa so povezana tudi največja tveganja za uresničitev
napovedi. Zato bo pomembno prilagajanje ukrepov za blaženje posledic epidemije epidemičnim in
gospodarskim razmeram, vedno bolj pa tudi krepitev razvojnih vsebin ob podpori sredstev Načrta za
okrevanje in odpornost ter večletnega finančnega okvira. To so ključne ugotovitve Jesenske napovedi
gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).
Medletna povprečna rast cen v letu 2021 je bila po podatkih Statističnega urada 1,9-odstotna (v letu
2020 pa -0,1–odstotna).
Ukrepi za omejitev negativnih posledic epidemije
Vlada je v letu 2021 sprejela in objavila 89 predpisov za zajezitev posledic epidemije. Med njimi tudi
predpise (protikoronske pakete, v nadaljevanju PKP) z vrsto ukrepov za omejitev negativnih posledic
epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo ter za njegovo hitrejše okrevanje.
Osmi paket ukrepov
Osmi protikoronski zakon prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v
zaostrenih razmerah epidemije Covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.
Deveti paket ukrepov
Deveti protikoronski zakon prinaša dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije bolezni Covid-19 na
področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture, spreminja tudi nekatere določbe
interventnih zakonov, med drugim nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ter
nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas.
Deseti paket ukrepov
Deseti paket ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic
Covida-19 ob solidarnostnih dodatkih prinaša tudi odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri
cepljenju ter povračilo stroškov hitrih testov podjetjem. Podaljšana je bila veljavnost turističnih bonov
2020.
Zdravstvena politika in zdravstvena blagajna
Prioritete Ministrstva za zdravje so ostale nespremenjene:
 Krepitev javnega zdravstva, upoštevaje njegovo finančno vzdržnost, s poudarkom na ohranitvi s
pravicami čim bolj polnega obveznega zdravstvenega zavarovanja in jasnejše ločitve izvajanja
javne in zasebne zdravstvene dejavnosti (ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).
 Zagotovitev finančne vzdržnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja ob bolj solidarni prispevni
obremenitvi zavarovancev in čim večji ohranitvi obstoječih pravic.
 Uveljaviti pregleden in enoten sistem javnega naročanja v zdravstvu in s tem doseči učinkovito
naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in druge opreme za potrebe v zdravstvu.
 Na novo urediti vodenje, poslovanje ter nadzor javnih zdravstvenih zavodov ter povečati
odgovornost direktorjev ter svetov zavodov.
V letu 2016 je bila sprejeta Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva za obdobje 2016 –
2025. Gre za strateški načrt za upravljanje in razvoj sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. Strategija
predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji v naslednjih desetih letih ter za pripravo in sprejetje
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ustreznih predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter ohranja vizijo
kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.
Konec leta 2016 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je stopil v veljavo v
začetku leta 2017.
Krovni zakon na področju zdravstva, to je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
konec januarja 2020 ni dobil podpore večine poslancev. Prav tako ni bila sprejeta ostala zdravstvena
zakonodaja.
Odhajajoča vlada Marjana Šarca tako kot vlada pred njo ni izpeljala napovedane zdravstvene reforme.
Od 13. 3. 2020 smo dobili novo 14. Vlado, ki jo sestavlja koalicija strank Slovenska demokratska stranka
(SDS), Stranka modernega centra (SMC), Nova Slovenija – Krščanski demokrati (NSi) in Demokratična
stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in ki jo vodi predsednik vlade Janez Janša. Predsednik vlade
Janez Janša je opravljal od 18. decembra 2020 do 23. februarja 2021, tudi funkcijo ministra za zdravje.
Februarja 2021 je funkcijo ministra za zdravje prevzel Janez Poklukar.
V koalicijski pogodbi so vladne stranke med temeljne cilje uvrstile tudi kakovostno in vsem dostopno
javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema med ukrepi za dosego tega cilja pa:
- zagotovitev dodatnih sredstev iz javnih in drugih virov za dolgoročno finančno vzdržno in
stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe;
- ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh
kadrovskih virov;
- sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim
kadrovskim načrtom;
- zajezitev korupcije s postavitvijo sistema evropsko primerljivih cen, javno dostopnimi pogodbami
z dobavitelji ter povečanjem nadzora nad porabo sredstev;
- prenova ZZVZZ s spremembo delovanja in upravljanja ZZZS, jasno opredelitvijo pravic iz naslova
OZZ in s preoblikovanjem DZZ;
- izboljšanje delovnih pogojev, možnosti strokovnega in osebnega napredovanja in stimulativno
plačilo zdravstvenih delavcev za opravljeno delo in s tem zmanjšanje odhajanja iz sistema in v
tujino;
- koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni
v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca;
- vzpostavitev sodobnega načina izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči v okviru Uprave
RS za zaščito in reševanje;
- povečanje precepljenosti prebivalcev in
- ustanovitev agencije za kakovost zdravstvenih storitev ter vrednotenje, uvajanje in opuščanje
zdravstvenih storitev in tehnologij.
Splošni dogovor za leto 2021
Vsako leto se predstavniki izvajalcev (zbornice, združenja), Ministrstva za zdravje in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije pogajajo in dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih
storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni.
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V splošnem dogovoru so ob upoštevanju globalnih ekonomskih možnosti opredeljeni skupni obseg
programov zdravstvenih storitev, prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za
vrednotenje storitev.
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 ni prinesel sprememb v kalkulativnih elementih lekarniške
točke. Za lekarniško dejavnost so bile bistvene sprememba višine regresa za letni dopust (skladno z
Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti z dne 10. 7. 2020) in sprememba višine
premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne
premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence). Učinek obeh sprememb ni imel
zadostnega učinka, da bi vplival na zvišanje vrednosti lekarniške točke, zato je ostala nespremenjena in
je znašala 3,43 EUR.
Spremenjena UMAR napoved za leto 2021 je bila razlog za dvig vrednosti točke na 3,44 EUR za točko.
Ker je UMAR-jeva napoved veljala od 1. 1. 2021, je bil v zadnjem tromesečju leta izveden poračun za
nazaj. Povečana vrednost točke je znašala 3,47 EUR. Učinek poračuna bo prenehal s 1. 1. 2022.
Varčevanje na področju zdravil
Nadaljevalo se je varčevanje na področju zdravil. Čeprav samo prihranki pri zdravilih ne bodo rešili
zdravstva in njegovih težav glede financiranja. Po podatkih ZZZS so odhodki za zdravila iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja v letu 2020, ki zajemajo tudi delo lekarn, znašali 388,6 mio EUR oziroma 11,6
% vseh odhodkov ZZZS. Odhodki ZZZS za delo lekarn znašajo slab procent vseh odhodkov ZZZS. ZZZS je v
letnih poročilih prenehal objavljati ta podatek.
Da bi zajezil rast stroškov zdravil, obenem pa omogočil slovenskim bolnikom enak dostop do vseh novih
in dragih zdravil, je ZZZS že leta 2003 uvedel sistem medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano
vrednostjo, oktobra 2013 pa je uvedel še sistem najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine
zdravil. Terapevtska skupina zdravil je skupina, ki vključuje vsa zdravila (vključno z medsebojno
zamenljivimi) z enako terapevtsko indikacijo. To torej niso medsebojno zamenljiva zdravila z enako
aktivno učinkovino, pač pa so si med seboj le podobna, saj so namenjena za zdravljenje iste bolezni.
Najvišjo priznano vrednost za terapevtske skupine zdravil določa ZZZS na ravni cene zdravila z
najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja. Če je zdravilo vključeno v skupino
medsebojno zamenljivih zdravil in terapevtskih skupin zdravil, se kot njegova najvišja priznana vrednost
določi nižja najvišja priznana vrednost med obema. Najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine
zdravil in medsebojno zamenljiva zdravila se določajo praviloma enkrat na dva meseca s 14 dnevnim
prehodnim obdobjem.
Zakon o zdravilih omogoča ZZZS-ju, da znižuje cene zdravil tudi tako, da se kot plačnik pogaja s
farmacevtskimi družbami in sklepa dogovore, s katerimi doseže dogovorjene cene zdravil, ki so nižje od
njihovih najvišjih dovoljenih cen.
Med varčevalnimi ukrepi na področju zdravil ne smemo pozabiti še na razvrščanje zdravil na liste.
Kljub varčevalnim ukrepom so se odhodki za zdravila v zadnjih petih letih (petletno povprečje 2016 –
2020) nominalno zvišali 6,8 % letno, realno pa 5,9 % letno. (Vir: Poslovno poročilo ZZZS za leto 2020).
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Na nivoju lekarniške dejavnosti in zavoda
Medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske skupine zdravil
Leta 2011 je bilo uvedeno spreminjanje (zniževanje) cen zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih
zdravil, v letu 2013 se mu je pridružil še seznam terapevtskih skupin zdravil. V letu 2021 sta bila
seznama objavljena šestkrat.
eRecept in obnovljivi recept
Uvedba eRecepta je prinesla za farmacevte nove obremenitve (pacienti pridejo v lekarno prej kot prispe
eRecept, kličejo v lekarno, da naj farmacevt preveri, ali že lahko dvignejo zdravila, itd.). Težave se
pojavijo tudi ob spremembi terapije, ko zdravnik ni zaključil predhodno predpisanega obnovljivega
recepta in tudi ni obvestil farmacevta, zato obstaja nevarnost, da pacient uporablja preveč zdravil, kar
lahko vodi v resne neželene učinke. Administrativne napake in ostale strokovne napake pri
predpisovanju na eRecept pa ostajajo in jih farmacevti tudi beležijo. V zadnjih dveh letih opažamo, da
pacienti v lekarne prinašajo večje količine neporabljenih zdravil, saj jih v lekarni dvignejo tudi če jih
potem ne jemljejo (zdravnik vidi, če so jih dvignili v lekarni).
Serializacija zdravil
V začetku leta 2019 je bilo s strani Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja
uvedeno preverjanje avtentičnosti zdravil. Postopek izdaje zdravil, ki zahteva optično branje kode na
vsaki škatlici zdravila, je zelo upočasnil postopek izdaje zdravil in osredotočenost farmacevta s pacienta
še bolj preusmerilo na računalnik. Čeprav nekateri proizvajalci zdravil še zmeraj nimajo kod na zdravilih
ali te niso čitljive, smo v lekarnah 1. novembra 2019 morali pristopiti k obveznemu branju kod, saj smo
sicer podvrženi inšpekcijskim sankcijam. Imamo težave s ponovno aktivacijo storniranih, neizdanih
zdravil, zato občasno prihaja do odpisa zdravil, saj jih ne moremo izdati, čeprav je z njimi vse v redu.
Kognitivne storitve
V zavodu sta projekta osebne kartice zdravil in pregled uporabe zdravil zaradi epidemioloških razmer
zastala, z delom pa je nadaljeval naš farmacevt specialist v ambulanti farmacevta svetovalca v
Zdravstvenem domu Črnomelj. Zdravniki napotijo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s
polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike, za katere menijo, da so njihove težave
lahko povzročene z zdravili.
Izdaja COVID potrdil in testov
Običajnemu programu dela se je julija pridružilo tiskanje COVID-19 potrdil in konec avgusta še izdajanje
testov za samotestiranje na COVID-19. To je pomenilo dodatne obremenitve naših strokovnih delavcev.
Inšpekcijski nadzori
V letu 2021 smo imeli številne nadzore s strani tržnih inšpektorjev, inšpektorjev za delo in drugih. Pri
nobenem od teh nadzorov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Interni strokovni nadzori s svetovanjem
Izvedli smo šest internih strokovnih nadzorov s svetovanjem in sicer v Lekarni Škocjan, Lekarni Bršljin,
Lekarni Trebnje, Lekarni Ločna, Lekarniški podružnici Šmarjeta in Lekarni Novo mesto. Večje število
pomanjkljivosti oziroma možnosti za izboljšave smo ugotovili v Lekarni Trebnje. Večina je bila
odpravljenih do konca leta 2021.
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V letu 2021 je bilo s strani Lekarniške zbornice Slovenije v naših lekarnah opravljenih kar pet rednih
Internih strokovnih nadzorov s svetovanjem, saj je bilo treba nadoknaditi nadzore, ki so izpadli v letu
2020 zaradi epidemije. Strokovni nadzori s strani Lekarniške zbornice Slovenije so bili izvedeni v Lekarni
Semič, Lekarni Škocjan, Lekarni Ločna, Lekarniški podružnici Šmarjeta in v Lekarni Novo mesto. Večjih
nepravilnosti niso ugotovili, manjše pa smo takoj odpravili. Ostaja samo težava s strokovnim kadrom, saj
težko pridobimo novega magistra farmacije, izpad (predvsem zaradi večjega števila porodniških
dopustov) delno nadomeščamo s farmacevtskimi tehniki in letečo farmacevtko.
3. POROČILO O REALIZACIJI CILJEV IN REZULTATIH
3.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA
Pri svojem delu mora zavod uporabljati naslednje predpise:
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnitvami),
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo z dopolnitvami),
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, s spremembami),
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo z dopolnitvami),
• Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21),
• Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 in 5/20)
• Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
• Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list
RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 - ZZdr-2),
• Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS,
št. 57/14),
• Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 – ZZdr-2),
• Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja (Uradni list RS, št. 87/15),
• Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
• Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami),
• Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, s spremembami),
• Zakon o varstvu potrošnikov Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami,
• Zakon o varstvu okolja Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami,
• Zakon o varstvu pred požarom Uradni list SRS, št. 2/76 s spremembami,
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
• Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo),
• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami)
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami,
• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami),
• Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94, s
spremembami)
• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, s spremembami)
• Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami),
• Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 s spremembami),
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami in dopolnitvami),
• Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, s spremembami),
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• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
• Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
• Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, s spremembami)
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19,
61/20 – ZDGLPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)
• Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17),
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 51/06 s spremembami,
• Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, s spremembami),
• Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16),
• Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah Uradni list RS, št. 62/16 s spremembami,
• Zakon o kemikalijah Uradni list RS, št. 110/03 s spremembami,
• Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami Uradni list RS, št. 108/99 s spremembami,
• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z
njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
• Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18)
• Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/2017)
• Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 33/11),
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16
in 80/19)
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, 46/03),
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 108/13),
• Odlok o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski dolenjski list št. 9/91),
• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Uradni list
RS, št. 108/03),
• Statut javnega zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto,
• Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2021,
• Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 z aneksi,
• Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS.

15

Letno poročilo 2021

3.2. DOLGOROČNI CILJI
3.2.1. Na strokovnem področju
-

biti nosilec razvoja in zagotavljanja nemotene in varne preskrbe z zdravili ter medicinskimi
pripomočki na Dolenjskem in v Beli krajini;
razvoj in izvajanje sodobnih kognitivnih lekarniških storitev, ki lahko pomembno prispevajo k
zadovoljstvu in zdravju naših občanov;
ozaveščanje laične javnosti o zdravem načinu življenja, pravilni in varni uporabi zdravil;
razvijanje poslovanja, ki temelji na znanju in vključevanju visoko usposobljenih strokovnjakov
različnih strok;

3.2.2. Na pedagoškem področju
-

izvajanje obveznega praktičnega usposabljanja dijakov za poklic farmacevtski tehnik in za
študente farmacije;
pomoč dijakom in študentom pri izdelavi raziskovalnih nalog;
organizacija in izvajanje strokovnih predavanj vzgojno-varstvenim ustanovam, društvom in drugi
zainteresirani javnosti;

3.2.3. Na raziskovalnem področju
-

vključevanje v raziskovalne projekte na občinskem, državnem ali mednarodnem nivoju;
razvijanje svojih projektov za izboljšanje delovanja lekarniškega sistema;

3.2.4. Na področju kadrov in kariere
-

zagotavljati pogoje in možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih;
povečevanje kariernih možnosti in vsestranski razvoj zaposlenih na osnovi doseženih rezultatov;

3.2.5. Na področju proizvodnje galenskih izdelkov
-

posodabljanje proizvodnje;
razvoj novih izdelkov;
širitev ponudbe kakovostnih galenskih izdelkov;

3.2.6. Na področju poslovanja in financiranja
-

doseganje vsakokratnega letnega načrtovanega obsega dela;
iskanje novih virov za zaslužek;
graditev celovitega upravljanja kakovosti kot del naše poslovne kulture;

3.2.7. Na področju prostorske ureditve in opreme (izgradnje)
-

z investicijami v nove poslovne prostore in s tekočim investicijskim vzdrževanjem ter nabavo
potrebne opreme zagotavljati prijazne poslovne prostore našim uporabnikom ter dobre delovne
pogoje zaposlenim;

3.2.8. Krepitev povezav in sodelovanja
-

skupaj z občinami zagotavljati racionalno in učinkovito lekarniško mrežo v skladu z zastavljenimi
merili in kriteriji;
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3.3. LETNI CILJI
Za leto 2021 smo si s programom dela in finančnim načrtom zastavili cilje, ki smo jih opredelili že kot
dolgoročne. Upoštevali smo določila splošnega dogovora, sklenjenih pogodb z ZZZS, temeljnih
ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo programov dela ter finančnih načrtov za leto 2021,
posredovanih s strani Ministrstva za zdravje. Upoštevali smo tudi oceno realnih možnosti za uresničitev
teh ciljev.
Naši osnovni cilji za leto 2021 so bili:
- izboljšanje kakovosti (nadaljevali bomo s spremljanjem napak pri izvajanju lekarniške dejavnosti),
- vrniti obseg storitev, ki temeljijo na farmacevtski obravnavi pacientov na raven pred epidemijo,
- povečanje prodaje lastnih galenskih izdelkov za 21,5 % glede na leto 2019 (v letu 2020 je bila
prodaja galenskih izdelkov rekordna zaradi proizvodnje razkužil in nismo mogli pričakovati, da se
bo to ponovilo v letu 2021).
3.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN
OPISNE KAZALCE
Ocena in analiza uspeha pri doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev kaže, da smo zastavljene cilje kljub
negotovim ekonomskim, finančnim in gospodarskim razmeram ter posledično omejevanju sredstev za
zdravstvo in drugih ukrepov zaradi epidemije, uspešno realizirali. Manj uspešni smo bili pri doseganju
naših letnih ciljev, saj nadaljevanje epidemije ni omogočalo povečevanje števila kognitivnih storitev,
zadali pa smo si tudi preveč ambiciozen plan prodaje naših galenskih izdelkov. Kljub temu je poslovni
izid, kot eden osnovnih kazalnikov uspešnosti poslovanja, ugoden. Uspešno poslovanje je posledica
dobre organizacije dela v zavodu, uspešni prilagoditvi izrednim razmeram in strokovnosti ter
prizadevnosti vseh zaposlenih, kar se odraža v zaupanju naših strank in poslovnih partnerjev.
Realizacija fizičnih kazalnikov poslovanja v letu 2021
Glavnino poslovnih prihodkov (74 % vseh predvidenih prihodkov) realiziramo po storitvenem sistemu v
okviru programa zdravstvenih storitev, zato je realizirano število lekarniških točk zelo pomemben fizični
kazalec poslovanja.
Tabela 2: Realizacija števila lekarniških točk na podlagi receptov po lekarnah
Lekarna
Novo mesto

Realizacija
2021

Plan
2021

Indeks
21/P21

Realizacija
2020

Indeks
21/20

Razlike
21-P21

2021-20

166.009

152.944

108,5

169.555

97,9

13.065

-3.547

Trebnje

89.835

80.836

111,1

98.859

90,9

8.999

-9.024

Bršljin

35.469

34.653

102,4

29.072

122,0

816

6.397

Semič

25.409

26.414

96,2

25.896

98,1

-1.005

-487

Ločna

20.715

22.519

92,0

22.077

93,8

-1.804

-1.362

Šentjernej

54.590

55.129

99,0

54.047

101,0

-539

543

Črnomelj

77.351

76.697

100,9

75.193

102,9

654

2.158

Metlika

67.652

67.181

100,7

65.863

102,7

471

1.789

Drive in Trebnje

17.318

33.500

51,7

-16.182

17.318

Škocjan

14.210

14.673

96,8

14.385

98,8

-463

-175

Mirna Peč

11.715

11.290

103,8

11.069

105,8

425

646

Mirna

18.694

18.484

101,1

20.082

93,1

210

-1.388

Dol. Toplice

12.904

13.240

97,5

12.979

99,4

-336

-76

Mokronog

17.621

16.289

108,2

16.950

104,0

1.332

671
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Šmarjeta

12.657

13.089

96,7

12.832

98,6

-432

-175

SKUPAJ

642.148

636.938

100,8

628.860

102,1

5.210

13.289

Pri pripravi plana za leto 2021 smo izhajali iz trendov gibanja števila točk za zdravila izdana na recept v
zadnjih petih letih in to gibanje projicirali v leto 2021. Načrtovali smo, da se bo trend rasti števila točk za
zdravila izdana na recept v našem zavodu po padcu v letu 2020 zopet obrnil navzgor kot posledica
zaustavitve epidemije v drugi polovici leta in večje dostopnosti na račun nove Lekarne Drive in Trebnje.
Načrtovali smo 1,3 odstotno rast števila točk za zdravila izdana na recept glede na leto 2020 in
zmanjšanje deleža storitev na nivoju naše Območne enote ZZZS iz 73,2 % v letu 2020 na 72,4 % v letu
2021. Načrtovali smo, da bomo realizirali 636.938 točk oziroma 8.077 točk več kot leta 2020. Dejansko
smo realizirali 642.148 točk, kar je 13.289 točk več oziroma 2,1 % več kot leta 2020 in 5.210 točk več
oziroma 0,8 % več glede na plan.

Delež storitev na nivoju ZZZS, Območne enote Novo mesto v letu 2021 (72,4 %) je enak našemu planu
(72,4 %) in manjši glede na leto 2020 (73,2 %), kar pomeni, da smo pri izdaji zdravil na recept poslabšali
položaj na trgu na račun konkurence.
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Osem lekarn (Novo mesto, Trebnje, Bršljin, Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Mirna in Mokronog) je
doseglo večjo rast točk kot smo planirali, sedem lekarn (Semič, Ločna, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske
Toplice, Šmarjeta in Drive in Trebnje) je zabeležilo manjšo rast od planirane. Osem lekarn je doseglo
manj točk tudi v primerjavi z letom 2020, vendar je primerjava teh podatkov nerealna, saj je bilo leto
2020 zelo posebno zaradi epidemije, ko smo občasno zapirali lekarne, veljala je prepoved prehajanja
med občinami, kar je zelo vplivalo na rezultat posameznih lekarn.

Največji padec števila točk je zabeležila Lekarna Trebnje, ki je realizirala 18.023 točk manj kot v letu
2020 (9,1 % manj), pričakovali smo celo večji padec točk zaradi odprtja naše druge lekarne v Trebnjem.
Presenetljivo pa je Lekarna Novo mesto zabeležila le neznaten padec števila točk, realizirala je 3.546
točk manj kot v letu 2020 in 13.065 točk več kot smo planirali kljub odprtju nove zasebne lekarne v
neposredni bližini.
Lekarna Drive in Trebnje je zabeležila 17.318 točk, planirali smo 33.500 točk. Lanska realizacija je glede
na plan le 51,7 %. Razlogov za to je več, omenimo naj težavo glede prepoznavnosti lekarne s strani
pacientov zaradi naziva lekarne, vezanosti pacientov na Lekarno Trebnje zaradi obnovljivih naročilnic,
itd. Spodbudno je, da je Lekarna Drive in Trebnje privabila paciente, ki prej niso zahajali v Lekarno
Trebnje ali Lekarno Mirna, v jesenskih mesecih se je povečala predvsem prosta prodaja.
Pet lekarn je preseglo število točk tako glede na plan kot glede na leto 2020 (Bršljin, Metlika, Črnomelj,
Mirna Peč in Mokronog).
Število točk je naraslo zaradi ponovnega rednega predpisovanja zdravil na recept s strani zdravnikov,
več je bilo virusnih in bakterijskih okužb, občutno se je povečala tudi prodaja zdravil in drugih izdelkov
za krepitev imunskega sistema.
Še naprej se vztrajno zvišuje tudi povprečna vrednost zdravil na recept, saj je na trgu vse več dragih
bioloških zdravil. To vpliva predvsem na nominalno višjo vrednost naših zalog.
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V letu 2021 je bila dogovorjena povprečna produktivnost slovenskih lekarn pri izvajanju javne službe iz
obveznega in prostovoljnih zavarovanj 10.166 točk na zaposlenega (Splošni dogovor za pogodbeno leto
2021). Če realizirano število 642.148 točk za leto 2021 v našem zavodu delimo s povprečno
produktivnostjo slovenskih lekarn v letu 2021 (10.166 točk na delavca), ugotovimo, da nam je bilo za
izvajanje programa obveznega in prostovoljnega zavarovanja priznanih 63,2 delavca oziroma, če
zaokrožimo, 63 delavcev.

Število priznanih delavcev v ceni lekarniške točke v letu 2021 se je zvišalo za enega (1) delavca glede na
leto 2020. V letu 2021 imamo sicer v primerjavi z letom 2005 priznanih 15 delavcev več, vendar smo v
tem času razširili našo mrežo lekarn iz 11 na 15 enot in podaljšali odpiralne čase. Število priznanih
delavcev je prenizko glede na obseg javne službe, ki se je v tem obdobju povečala za 43 % (rast števila
točk za zdravila izdana na recept) in glede na zapleteno administracijo v zvezi z izvajanjem zdravstvenih
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zavarovanj, v letu 2019 uvedenega preverjanja avtentičnosti zdravil in v letu 2021 še dodatno zaradi
povečanega obsega dela zaradi epidemije (tiskanje potrdil in izdaja testov za samotestiranje).
3.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA DELA
Pri izvajanju dela nismo opazili pomembnih nedopustnih ali nepričakovanih odstopanj od programa
dela.
3.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Poslovanje smo mesečno spremljali po posameznih enotah in na nivoju zavoda. V letu 2021 smo
racionalno poslovali in ustvarili presežek prihodkov nad odhodki.
3.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Poslovanje zavoda v letu 2021 je bilo gospodarno, učinkovito in uspešno. V Tabeli 3 so prikazani
kazalniki uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.
Tabela 3: Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
Izračun

I. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
1. Celotna gospodarnost
2. Gospodarnost poslovanja
3. Celotna dobičkonosnost prihodkov
II. KAZALNIKI FINANČNEGA POLOŽAJA
1. Kratkoročno pokritje kratkoročnih obveznosti
2. Likvidno pokritje kratkoročnih obveznosti
3. Delež obratnega kapitala v kratk. sredstvih
4. Vezava zalog v dnevih
III. KAZALNIKI DONOSNOSTI
1. Donosnost sredstev
2. Donosnost kapitala (sred. v upravljanju)
IV. KAZALNIKI DOHODKOVNE PRODUKTIVNOSTI
1. Bruto dobiček na delavca v EUR
2. Prihodki na zaposlenega v EUR

P/O
Pp/Op
ND/P*100
SG/KOb
(SG-Z)/Kob
ObrK/SG*100

(ND+Oo)/pS*100
ND/pK*100
BD/pZAP
P/pZAP

Realizacija
2021
1

Plan
2021
2

Realizacija
2020
3

Indeks

Indeks

1/2

1/3

1,021
1,021
2,08

1,016
1,015
1,54

1,017
1,017
1,64

101
101
135

100
100
126

3,5
1,9
71,6
25,0

2,6
1,5
61,6
26,3

3,0
1,7
66,9
26,9

136
130
116
95

117
111
107
93

7,8
9,3

5,5
6,8

5,7
7,2

143
138

138
129

7.491
322.860

5.476
319.387

5.516
301.117

137
101

136
107

Kazalniki gospodarnosti kažejo, da je gospodarnost v mejah načrtovanega, povečala pa se je celotna
dobičkonosnost prihodkov, ki se je glede na plan povečala za 35 %, glede na leto 2020 pa za 26 %.
Kazalniki finančnega položaja so ugodni, izboljšalo se je pokritje kratkoročnih obveznosti, likvidnost in
vezava zalog.
Kazalniki donosnosti kažejo, da se je občutno izboljšala donosnost sredstev in donosnost kapitala v
upravljanju.
Ugodni so tudi kazalniki dohodkovne produktivnosti, saj se je občutno povečal bruto dobiček na delavca
in za 7 % glede na leto 2020 tudi prihodki na zaposlenega.
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Elementi za izračun kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (v EUR)
Elementi

Oznaka

Realizacija
2021

Plan 2021

Realizacija
2020

Indeks

Indeks

1

2

3

1/2

1/3

Prihodki

P

29.547.864

28.700.081

27.275.220

103

108

Prihodki iz poslovanja

Pp

29.533.614

28.682.327

27.267.925

103

108

Odhodki

O

28.934.441

28.258.825

26.827.182

102

108

Poslovni odhodki

Op

28.928.614

28.254.902

26.824.923

102

108

Dobiček iz poslovanja

Dp

605.000

427.424

443.002

142

137

Dobiček pred obdavčitvijo

BD

685.597

492.110

499.673

139

137

Čisti dobiček

ND

613.423

441.256

448.037

139

137

Finančni odhodki

Oo

3.773

3.498

1.665

108

227

Sredstva

S

7.999.520

8.429.360

7.789.679

95

103

Stalna sredstva

SS

3.728.282

3.879.377

3.553.581

96

105

Gibljiva sredstva

SG

4.271.238

4.549.982

4.236.098

94

101

Zaloge

Z

1.978.333

2.000.711

1.845.616

99

107

Kapital

K

6.787.817

6.680.205

6.388.733

102

106

Kratkoročne obveznosti

Kob

1.211.703

1.749.155

1.400.946

69

86

Obratni kapital (K-SS)

ObrK

3.059.535

2.800.828

2.835.152

109

108

Povprečna sredstva

pS

7.894.600

8.109.520

7.913.818

97

100

Povprečen kapital

pK

6.588.275

6.534.469

6.221.145

101

106

Povprečno število zaposlenih

pZAP

92

90

91

102

101

3.8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
V letu 2021 je bil predmet notranje revizije pregled pravilnosti izvedbe letnega popisa zalog. Postopek
revizije je še v teku, dobili pa smo osnutek poročila o delu s strani revizorja. V poročilu je navedeno, da
je bilo v postopku revizije ugotovljeno osem pomanjkljivosti različnih stopenj tveganj, ki jih bomo
odpravili s popravljalnimi ukrepi, določili bomo odgovorne osebe in roke za izvedbo posameznih nalog
načrta izboljšav. Ugotovitve in sprejete popravljalne ukrepe bomo upoštevali pri posodobitvi registra
tveganj zavoda in pripravi izjave o notranjem nadzoru javnih financ za leto 2021.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Računovodskemu poročilu.
3.9. POJASNILA O NEDOSEŽENIH CILJIH
Večino ciljev smo uspešno realizirali. Več o tem je zapisano v nadaljevanju poročila, morebitna
odstopanja pa so podrobno obrazložena v posameznih poglavjih.
3.10. OCENA VPLIVOV IN UČINKOV POSLOVANJA TER DELOVANJA NA OKOLJE
V skladu z našim poslanstvom zapisanim v Strategiji in načrtu razvoja Dolenjskih lekarn za srednjeročno
obdobje 2017 do 2021 smo poudarek iz preskrbe prebivalstva z zdravili prenesli na storitve svetovanja.
Pomembno vlogo farmacevta vidimo v razvoju klinične farmacije. V letu 2018 smo dobili prvega
magistra farmacije specialista, ki je pridobil kompetenco za izvajanje kognitivne storitve
farmakoterapijski pregled in je bil uvrščen na seznam oseb, ki lahko opravljajo delo farmacevtskega
svetovalca. V letu 2020 se je na ta seznam uvrstila še ena naša magistra farmacije. Naš strokovnjak je v
letu 2021 nadaljeval z izvajanjem programa farmacevtskega svetovanja v Zdravstvenem domu Črnomelj.
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Naši zaposleni redno pišejo članke za laično javnost v lokalnih medijih in predavajo v različnih društvih in
šolah. Povezujejo se z lokalnimi skupnostmi v smislu promocije zdravega načina življenja, sodelovanja v
različnih projektih društev ali šol ter strokovnega svetovanja s področja zdravil drugim zdravstvenim
delavcem.
S sponzoriranjem in donacijami različnim humanitarnim, kulturnim, športnim in drugim organizacijam
ter društvom omogočamo, da uresničujejo svoje projekte ter s tem delujemo družbeno odgovorno.
3.11. ANALIZA KADROVANJA, POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN POROČILO O DELU
GALENSKEGA LABORATORIJA
3.11.1. Analiza kadrovanja
Konec leta 2021 smo imeli zaposlene 104 delavce, kar je sedem več kot konec leta 2020 in enajst več
kot smo planirali.
V letu 2021 smo imeli odhod dveh farmacevtskih tehnic, ki sta se upokojili in ene farmacevtske tehnice,
ki ji je prenehalo delovno razmerje za določen čas.
Med prihodi smo imeli zaposlitev ene lekarniške delavke za delo v galenskem laboratoriju, prihod dveh
magister farmacije zaradi povečanega obsega dela in nadomeščanja porodniškega dopusta ter prihod
sedmih farmacevtskih tehnikov za čas pripravništva, dva od teh sta po končanem pripravništvu
nadomestila odhod dveh farmacevtskih tehnic zaradi upokojitve. Pripravnikom smo omogočili
pripravništvo, ki ga financira država oziroma del stroškov financiramo sami.

Po stanju na dan 31. 12. 2021 je 82,7 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov,
tehnikov).
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Tabela 4: Kadrovska struktura po letih
Stopnja
VIII
VII
VI
31.12.2004 2
29
3
31.12.2005 3
34
3
31.12.2006 4
35
3
31.12.2007 4
31
2
31.12.2008 4
33
2
31.12.2009 4
35
1
31.12.2010 5
36
0
31.12.2011 5
40
0
31.12.2012 5
41
0
31.12.2013 5
44
0
31.12.2014 5
46
0
31.12.2015 5
50
0
31.12.2016 5
51
0
31.12.2017 4
54
0
31.12.2018 4
55
0
31.12.2019 4
60
0
31.12.2020 5
57
0
31.12.2021 5
59
0

V
28
25
25
25
23
20
19
21
22
21
22
22
22
30
21
21
24
28

IV

III
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II
9
7
8
9
9
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
11

I

Skupaj
72
73
76
72
72
68
69
75
77
79
82
86
87
97
90
95
97
104

V letu 2021 je v našem zavodu opravljalo praktično usposabljanje sedem študentov farmacije. Pet
študentov je usposabljanje začelo v letu 2020, en študent usposabljanje nadaljuje v letu 2022.
Usposabljanje za poklic farmacevtski tehnik je opravilo 24 dijakov.
Izobraževanje zaposlenih
Zavod v skladu z določili Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/2006) omogoča izobraževanja zaposlenih. Svoje znanje izpopolnjujejo
na izobraževanjih različnih strokovnih vsebin v organizaciji zavoda in drugih izvajalcev (Lekarniška
zbornica Slovenije, Slovensko farmacevtsko društvo, Fakulteta za farmacijo idr.), kjer pridobijo splošna
in specifična znanja, ki jih uporabljajo pri svojem delu.
V letu 2021 so se magistri farmacije in farmacevtski tehniki izobraževali predvsem preko e-izobraževanj.
Zaradi epidemije je nekaj magistrov farmacije dvodnevno izobraževanje na LZS, ki je bilo planirano za
jesen 2020, opravilo v začetku leta 2021.
Nekaj naših zaposlenih magistrov farmacije predava svojim sodelavcem na naših internih izobraževanjih
in tudi na strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo Lekarniška zbornica Slovenije, Slovensko
farmacevtsko društvo, Fakulteta za farmacijo in drugi. Prav tako občasno predavajo laični javnosti.
3.11.2. Investicije
V načrtu investicij za leto 2021 smo imeli za 687.012 EUR investicij, realizirali smo jih v znesku 526.319
EUR oziroma 76,6 %. Realizirali smo največjo načrtovano investicijo, to je odprtje druge lekarne v
Trebnjem. Od večjih investicij je bila nabava sistema za elektronsko vodenje temperature in vlage v
lekarnah za vse lekarne in galenski laboratorij, za Lekarno Novo mesto virtualne police in nekaj novih
aparatov za proizvodnjo v galenskem laboratoriju.
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Lekarna Drive in Trebnje
V letu 2020 začeto investicijo Lekarna Drive in Trebnje smo realizirali v začetku leta 2021, lekarna je
pričela z delovanjem aprila 2021. Za obrtniška dela, nadzor in projekt izvedenih del smo načrtovali in
porabili 59.690 EUR. Za računalniško opremo in drugo elektronsko opremo smo načrtovali 31.022 EUR,
porabili smo 48.313 EUR, saj smo dodatno nabavili 4 virtualne police. Za ostalo opremo smo načrtovali
378.285 EUR, porabili smo 326.467 EUR, oprema vključuje tudi robota za skladiščenje in prinašanje
zdravil.
Vse investicije financiramo iz lastnih sredstev (amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki).
Bolj podrobno si realizacijo in plan investicij lahko pogledate v Tabeli 5.
Tabela 5: Investicije v letu 2021 v primerjavi s planom po enotah v evrih
Lekarna

Vrsta investicije

Realizacija

Plan

Lekarniška program. oprema

Za vse
lekarne

Opis investicije
Hakl - modul za novo lekarno, nadgradnje (integracija 36x IP POS
terminal, 10x licence za tiskanje signatur z navodili), licence in
migracija SQL strežnikov na novejšo verzijo
Grad - program Vitez za izračun redne delovne uspešnosti in
poračun nadomestil iz tega naslova, elektronsko vodenje
temperature in vlage v lekarnah

7.365

52.615

21.066

21.175

372

3.188

622

352

222
59.690

175
747
59.690

48.313

31.022

326.467

378.285

372

350

2.906

1.348

2x tiskalnik signatur
unguator - mešalni sistem za pripravo magistralnih receptur,
+tehtica, printer

278

1.528

svetlobni lekarniški znak - DI, napis LEKARNA

222

1.679

1.904

2.095

2x računalnik, tiskalnik signatur
unguator - mešalni sistem za pripravo magistralnih receptur,
svetlobni lek. znak - DI, +protivlomni tehnični sistem

1.348

175
747

tiskalnik signatur – v rezervi leta 2020
svetlobni lekarniški znak - DI, + cito unguator z mešali

222

175

1.626

3.176
4.484

tiskalnik signatur
unguator - mešalni sistem za pripravo magistralnih receptur,
svetlobni lek. znak - DI, napis LEKARNA, 2x stol
sistem z odsesavanjem s filtriranjem
+2x virtualna polica, multifunkcijska naprava

Programska oprema - ostalo
Zgradba

Bršljin

Črnomelj
Dolenjske
Toplice

Drive in
Trebnje

Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba

Računalniška oprema

Ostala oprema

Ločna

Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema

Metlika

Mirna

Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema

Mirna Peč

Mokronog

Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema

Novo
mesto
Semič

Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema

13.912

222
1.348

175
1.348

1x prenosni računalnik, 2x računalnik, 1x MS Office, 2x tiskalnik
signatur

pralni stroj, + omara
tiskalnik signatur
svetlobni lekarniški znak - DI
obrtniška dela, nadzor in projekt izvedenih del
1x strežnik, 6x računalnik, 5x tiskalnik in čitalnik črtne kode, 4x
predal za denar, 1x multifunkcijska naprava, 2x MS Office, 4x
tiskalnik za nalepke z navodili na zdravilih, 1x registrator
prisotnosti, sistem za elektronsko označevanje cen +4x virtualna
polica
oprema za novo lekarno vključno z robotom za skladiščenje in
prinašanje zdravil in označevanjem lekarne

tiskalnik signatur
unguator - mešalni sistem za pripravo magistralnih receptur
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Šentjernej
Škocjan
Šmarjeta

Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema

954

8.604
747

1x strežnik, 2x računalnik
svetlobni lekarniški znak - DI, +precizna tehtnica

175
1.348

175
1.348

tiskalnik signatur
unguator - mešalni sistem za pripravo magistralnih receptur

222

175

Zgradba

Trebnje

Galenski
laboratorij
Uprava
Počitniške
kapacitete
Rezerva

Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba, celostna podoba
Računalniška oprema

41.451
9.356
1.892
5.000

Ostala oprema
Zgradba
Računalniška oprema
Ostala oprema
Zgradba

tiskalnik signatur
prezračevanje in vlaženje - PZI, izvedba, zamenjava stropnih
konvektorjev za ogrevanje in hlajenje
1x strežnik, 3x računalnik
+ omare, vitrina, police
oblikovanje embalaže za otroško kozmetiko (pet izdelkov), za čaje
tehtnica z izpisom, električni zapiralec steklenic in plastenk,
naprava za izdelavo prečiščene vode, ročna stiskalnica 20 l za
ekstrakte, mešalnik Stephan 3l, polarimeter

27.335

33.581

680
111

250
1.000
8.221

1x monitor, +2x monitor
zaslon in predvajalnik za sejno sobo, +garnitura miza, klop
fasada, komarniki

2.862
3.710

1x računalnik, 1x multifunkcijska naprava ali 6x POS tiskalnik
hladilnik, tehtnica, laserski čitalniki črtne kode

Oprema
Računalniška oprema
Ostala oprema

Skupaj osnovna sredstva
Drobni inventar
Skupaj

521.194
5.124
526.319

681.012
6.000
687.012

3.11.3. Poročilo o delu galenskega laboratorija
Kader in organizacija dela
V letu 2021 smo imeli upokojitev ene farmacevtske tehnice in odhod ene farmacevtske tehnice na
porodniško, zato je bilo treba uvesti v delo nove farmacevtske tehnike. V začetku leta smo tudi za
galenski laboratorij sistemizirali delovno mesto lekarniške delavke.
Delo smo organizirali po zaposlenih. Za proizvodnjo sta zadolžena dva tehnika. Čiščenje, pospravljanje in
nezahtevna dela v proizvodnji pa je prevzela nova lekarniška delavka. Izdajo galenskega blaga opravlja
farmacevtski tehnik, ki sicer dela v Lekarni Novo mesto.
Tehnološke spremembe
Zamenjali smo stari pnevmatski vijačnik z električnim zapiralcem steklenic in plastenk. S tem se je
občutno zmanjšal hrup.
V proizvodnjo mazil smo dodali še tretji mešalnik. Poleg 20 kg in 6 kg smo montirali še 2,5 kg mešalnik
Stephan. S tem smo vso proizvodnjo mazil preselili v kontrolirane pogoje. Vsa mazila, kreme in gele
izdelujemo v posodah, ki se ogrevajo, hladijo in mešajo pod vakumom.
Nabavili smo manjšo 20 litrsko ročno inox stiskalnico za stiskanje maceratov in s tem povečali izkoristek
dobljenih tinktur in izboljšali same pogoje izdelave.
Izdelavo sirupov smo skrajšali za en dan, mazila povezujemo in združujemo v sklope.
Investicije in oprema
Nabavili smo električni zapiralec steklenic, 2,5 kg mešalnik Stephan in 20 litrsko ročno inox stiskalico.
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Posodobili smo popisovanje temperature in vlage, prešli smo na centralno voden sistem in tako
prenehali z ročnim popisovanjem temperatur v prostorih, hladilnikih in zamrzovalniku.
Priglasitve
Izredno dovoljenje za biocide smo dopolnili v redno dovoljenje - razkužilo za roke.
Priglasitev in poročanje o odpadni embalaži na 4 mesece. Za ta namen je bilo treba označiti vso
embalažo z zanki o materialu, saj ti služijo za zbiranje in reciklažo odpadnega materiala.
JAZMP je zahteval, da vsi proizvajalci Gentiane violet 1 % raztopine dodajo opozorila v navodilo za
uporabo ali pa zaustavijo prodajo. Mi smo posodobili navodilo, ki ga je JAZMP odobril in smo trenutno
edini v Sloveniji, ki jo izdelujemo.
Novi izdelki galenskega laboratorija in spletna prodaja galenskih izdelkov
V letu 2021 smo pričeli z izdelavo izdelka za nego bradavic pri dojenju Lanolin 30 g, ki smo ga uvrstili
med kozmetične izdelke in Čaj za ženske 75 g, ki sodi med živila.
Druge dejavnosti galenskega laboratorija
- Izmenjava znanj in sodelovanje z ostalimi javnimi lekarniškimi zavodi.
- Mentoriranje dijakov in študentov, ki opravljajo praktično usposabljanje, ter pripravnikov.
- Snovanje idej in izdelava promocijskih izdelkov za Dan slovenskih lekarn, novoletna darila in
podobno.
- Sodelovanje pri oblikovanju in izdelavi informativnih zloženk.
- Priprava paketov za bone za novorojenčke.
Posebnosti v letu 2021
Težave z dobavo posameznih drog in embalaže.
Reklamacije airless lončkov, hidratantne kreme, slezovega sirupa, vonja karitejevega masla, ki smo jih
rešili in rešitve upoštevali pri nadaljnji proizvodnji.
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4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2020
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov
Naziv

PRIHODKI
Poslovni prihodki
Recepti
Recepti – doplačila
Prosta prodaja
Prodaja pravnim osebam
Provizija dopolnilno zavarovanje
Dežurstvo
Najemnine
Izobraževanje
Farmacevtske obravnave
Prihodki po PKP paketih
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
PRIHODKI SKUPAJ
ODHODKI
Stroški materiala in energije
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Nabavna vrednost blaga
Finančni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
ODHODKI SKUPAJ
DAVEK OD DOBIČKA
REZULTAT

2021

%

Plan
2021

%

Razlika
na plan

I21/plan

2020

%

Razlika
na 2020

v EUR
I21/20

29.533.614

99,9

28.682.327

99,9

851.287

103,0

27.267.925

100,0

2.265.689

108,3

21.503.655

72,8

20.785.360

72,4

718.295

103,5

19.676.993

72,1

1.826.662

109,3

366.413

1,2

421.918

1,5

-55.505

86,8

392.455

1,4

-26.042

93,4

6.062.728

20,5

6.057.654

21,1

5.074

100,1

5.798.313

21,3

264.415

104,6

780.414

2,6

720.136

2,5

60.278

108,4

623.173

2,3

157.241

125,2

46.266

0,2

47.328

0,2

-1.063

97,8

44.831

0,2

1.435

103,2

139.917

0,5

141.666

0,5

-1.750

98,8

141.666

0,5

-1.750

98,8

77.430

0,3

90.707

0,3

-13.277

85,4

91.385

0,3

-13.954

84,7

3.070

0,0

4.752

0,0

-1.682

64,6

4.581

0,0

-1.511

67,0

37.597

0,1

12.236

0,0

25.361

307,3

12.525

0,0

25.072

300,2

516.124

1,7

400.568

1,4

115.556

128,8

482.002

1,8

34.122

107,1

287

0,0

250

0,0

37

114,8

1.017

0,0

-730

28,2

13.947

0,0

17.204

0,1

-3.257

81,1

5.917

0,0

8.030

235,7

16

0,0

300

0,0

-284

5,5

361

0,0

-344

4,5

29.547.864

100,0

28.700.081

100,0

847.783

103,0

27.275.220

100,0

2.272.644

108,3

267.173

0,9

266.101

0,9

1.072

100,4

297.527

1,1

-30.354

89,8

403.007

1,4

404.303

1,4

-1.296

99,7

354.607

1,3

48.400

113,6

219.112

0,7

213.073

0,7

6.039

102,8

196.736

0,7

22.376

111,4

4.102.488

13,9

3.988.553

13,9

113.935

102,9

3.970.402

14,6

132.086

103,3

47.680

0,2

52.328

0,2

-4.648

91,1

52.690

0,2

-5.010

90,5

23.816.980

80,6

23.279.690

81,1

537.290

102,3

21.901.324

80,3

1.915.656

108,7

3.772

0,0

3.498

0,0

274

107,8

1.665

0,0

2.107

226,6

413

0,0

425

0,0

-12

97,1

594

0,0

-182

69,4

1.642

0,0

0

0,0

1.642

0

0,0

1.642

28.862.267

97,7

28.207.971

98,3

654.296

102,3

26.775.547

98,2

2.086.721

107,8

72.174

0,2

50.854

0,2

21.320

141,9

51.636

0,2

20.538

139,8

613.423

2,1

441.256

1,5

172.167

139,0

448.037

1,6

165.386

136,9

Realizacija št. točk za zdravila izdana na recept
Vrednost točke v EUR

realiz. 2021

plan 2021

Indeks

realiz. 2020

Indeks

642.148
3,44

636.937
3,43

100,8
100,3

628.860
3,39

102,1
101,5

4.1. PRIHODKI
V letu 2021 smo realizirali 29.547.864 EUR prihodkov, kar nominalno predstavlja 2.272.644 EUR več
oziroma 8,3 % več v primerjavi z letom 2020. Tudi realno je rast pozitivna. Povprečna rast cen
življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2021 je bila v primerjavi s povprečjem leta 2020 1,9
odstotna.
V primerjavi s planom so prihodki v letu 2021 nominalno za 847.783 EUR višji oziroma 3,0 % višji. Višji
od plana so predvsem prihodki od izdaje zdravil na recept (za 662.790 EUR oz. 3,13 % gledano skupaj z
doplačili), ker v planu nismo predvideli izdaje hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-
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COV-2. Od plana odstopajo tudi prihodki po protikoronskih paketih (za 115.556 EUR oz. 28,8 %), ker je
bila epidemija razglašena za daljše obdobje, kot smo planirali, prihodki od prodaje pravnim osebam (za
60.278 EUR oz. 8,4 %) ter prihodki od farmacevtskih obravnav (za 25.361 EUR oz. 207,3 %).
Tabela 7: Realizacija prihodkov
Naziv
PRIHODKI
Poslovni prihodki
Recepti
Recepti – doplačila
Prosta prodaja
Prodaja pravnim osebam
Provizija dopolnilno
zavarovanje
Dežurstvo
Najemnine
Izobraževanje
Farmacevtske obravnave
Prihodki po PKP paketih
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevredn. posl. prihodki
PRIHODKI SKUPAJ

v EUR
I21/20

2021

%

Plan 2021

%

Razlika na
plan

I21/plan

2020

%

Razlika
na 2020

29.533.614

99,9

28.682.327

99,9

851.287

103,0

27.267.925

100,0

2.261.833

108,3

21.503.655

72,8

20.785.360

72,4

718.295

103,5

19.676.993

72,1

1.826.662

109,3

366.413
6.062.728

1,2
20,5

421.918
6.057.654

1,5
21,1

-55.505
5.074

86,8
100,1

392.455
5.798.313

1,4
21,3

-26.042
264.415

93,4
104,6

780.414

2,6

720.136

2,5

60.278

108,4

623.173

2,3

157.241

125,2

46.266
139.917

0,2
0,5

47.328
141.666

0,2
0,5

-1.063
-1.750

97,8
98,8

44.831
141.666

0,2
0,5

1.435
-1.750

103,2
98,8

77.430

0,3

90.707

0,3

-13.277

85,4

91.385

0,3

-13.954

84,7

3.070
37.597

0,0
0,1

4.752
12.236

0,0
0,0

-1.682
25.360

64,6
307,3

4.581
12.525

0,0
0,0

-1.511
25.072

67,0
300,2

516.124
287
13.947
16
29.547.864

1,7
0,0
0,0
0,0
100,0

400.568
250
17.204
300
28.700.081

1,4
0,0
0,1
0,0
100,0

115.556
37
-3.257
-284
847.784

128,8
114,8
81,1
5,5
103,0

482.002
1.017
5.917
361
27.275.220

1,8
0,0
0,0
0,0
100,0

34.122
-730
8.030
-344
2.272.644

107,1
28,2
235,7
4,5
108,3

Recepti
Glavnino poslovnih prihodkov v znesku 21.870.068 EUR oz. 74,1 % vseh predvidenih poslovnih
prihodkov realiziramo po storitvenem sistemu v okviru programa zdravstvenih storitev, ki ga z letnim
Splošnim dogovorom določijo Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Vlada in predstavniki izvajalcev zdravstvenih
storitev.
Vrednost dogovorjenega programa vključuje tako vrednost storitev, ki je zagotovljena z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem, kot tudi vrednost, ki jo morajo zavarovane osebe zagotoviti z doplačili ali
prostovoljnim zavarovanjem za doplačila do polne vrednosti storitev. Razmerje med obveznim in
prostovoljnim zavarovanjem v prihodkih od izdaje na recept brez doplačil je bilo v letu 2021: 65 % : 35
%.
V skladu z dogovorjenim programom zaračunavajo lekarne zdravila po njihovi nabavni ceni (nabavna
cena posameznega zdravila na debelo je enotna za vso Slovenijo in določena s strani države), ki jo
povečajo za vrednost lekarniških storitev. Vrednost lekarniških storitev se točkuje glede na vrsto
lekarniške storitve (vročitev, obdelava recepta,…). Seznam lekarniških storitev in število točk za
posamezno storitev je priloga Splošnega dogovora. Prav tako so predmet letnega dogovora tudi
elementi za izračun cene lekarniške točke. V letu 2021 smo opravili 642.148 točk po povprečni ceni 3,44
EUR za točko. Tako število realiziranih točk kot tudi realizirana vrednost točke so na nivoju plana
oziroma nad njim in sicer število točk je večje za 5.210 točk oz. 0,8 %, povprečna vrednost točke pa je
višja za 0,01 EUR oziroma 0,3 %.
Če k zaslužku, ki je zmnožek števila točk in cene za točko, prištejemo še nabavno vrednost prodanih
zdravil, dobimo prihodek za zdravila izdana na recept. V okviru prihodkov iz naslova zdravil izdanih na
recept smo realizirali tudi prihodke od izdanih medicinskih pripomočkov v višini 1.774.405 EUR.
Realizirali smo za 636.681 EUR oz. 56,0 % več prihodkov od izdanih medicinskih pripomočkov, kot smo
planirali, ker v planu nismo predvideli izdaje hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-
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COV-2 za učence osnovne šole in dijake in kasneje še za študente in za zaposlene, ki niso preboleli
Covida ali bili cepljeni. Medicinske pripomočke plačuje ZZZS po dogovorjenih cenah oziroma do višine
določene s cenovnimi standardi.
Na obseg prihodkov od izdaje zdravil na recept tako v primerjavi s planom kot tudi z letom 2020 vplivajo
predvsem nabavne cene prodanih zdravil. Učinke zniževanja nabavnih cen zdravil zaradi uvedbe
seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in uvedbe terapevtskih skupin
zdravil in najvišjih priznanih vrednosti smo čutili od vključno leta 2011 dalje do leta 2014, ko je
zniževanje cen zdravil iz tega naslova doseglo svoj vrh. V letu 2015 se je trend zniževanja cen zdravil
ustavil in prihodki so začeli zopet naraščati na ta račun. Varčevalne ukrepe na področju zmanjšanja
izdatkov za zdravila (sezname medsebojno zamenljivih zdravil, nove terapevtske skupine zdravil, najvišje
priznane vrednosti, razvrščanje zdravil na liste,..) je nemogoče planirati prav tako tudi rasti cen na račun
porabe vse dražjih novih zdravil. K sreči nepredvidljive nabavne cene od prodanih zdravil ne vplivajo na
rezultat poslovanja, ker je naša osnovna dejavnost plačana glede na opravljene lekarniške storitve in ni
odvisna od nabavnih cen zdravil.
Prosta prodaja
V letu 2015 se je ustavil trend padanja proste prodaje, ki se je začel leta 2012 zaradi krize in zmanjšanja
kupne moči. Od leta 2016 beležimo rast proste prodaje in sicer v letu 2016 glede na leto 2017 za 82.092
EUR oz. 1,9 %, v letu 2017 je bil skok glede na leto 2016 še večji in sicer za 354.004 EUR oz. 8 %, še
nekoliko višji skok se je ponovil v letu 2018 glede na leto prej in je znašal 405.642 EUR oz. 8,6 %. V letu
2019 se je rast proste prodaje umirila, razlika glede na leto 2018 je 277.086 EUR oz. 5,4 %, v letu 2020
pa znova dvignila in znaša 372.946 EUR oz. 6,9 %. Dvig proste prodaje v letu 2021 je znašal 264.415 EUR
oziroma 4,6 %.
Med prihodke proste prodaje so vključeni tudi prihodki od prodaje naših galenskih izdelkov. Načrtovali
smo, da se bo prodaja galenskih izdelkov zaradi zmanjšane proizvodnje in prodaje razkužil zmanjšala za
12,4 % glede na leto 2020. Dejanski padec prodaje galenskih izdelkov je bil večji od načrtovanega.
Planirali smo prodajo galenskih izdelkov v višini 333.786 EUR. Realizirali smo 305.859 EUR prihodkov
(27.927 EUR manj oziroma 8,4 % manj od plana). Za lansko prodajo v višini 381.101 EUR smo zaostali za
75.242 EUR oz. 19,7 %.
V letu 2020 smo razširili nabor izdelkov v naši spletni lekarni in poleg galenskih izdelkov ponujamo tudi
zdravila brez recepta. Nabor bomo še razširili in računamo, da bo to imelo pozitivne učinke na rast
proste prodaje v prihodnjih letih.
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Prodaja pravnim osebam
Nadaljuje se tudi rast prodaje pravnim osebam. Medtem ko smo v letu 2018 povečali prodajo glede na
leto 2017 za 15.010 EUR oz. 2,8 %, v letu 2019 glede na leto 2018 za 59.017 EUR oz. 10,9 % in v letu
2020 glede na leto 2019 za 22.415 EUR oz. 3,7 %, smo v letu 2021 glede na leto 2020 povečali prodajo
pravnim osebam za 60.278 EUR oz. 8,4 %. V letu 2021 smo za dobo dveh let uspeli na razpisu za zdravila
za potrebe Zdravstvenega doma Novo mesto, ki vključuje tudi pripravo metadona za njihov Center za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. Od leta 2017 oskrbujemo tudi nekaj večjih zasebnih
zdravstvenih zavodov. V letu 2021 se je predvsem povečal promet na račun testov za samotestiranje.

Prihodki po protikoronskih paketih
V okviru državne pomoči za omilitev posledic epidemije smo dobili 516.124,39 EUR sredstev in sicer:
470.683,98 EUR

za dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS,

15.136,75 EUR

za nadomestilo plače zbolelemu in potrjeno okuženemu delavcu za korona virusom od prvega dne
bolniškega dopusta,

12.006,14 EUR

maske FF2 za zaposlene iz blagovnih rezerv Republike Slovenije,

10.803,58 EUR

za povračilo nadomestila plače za delavce, ki zaradi višje sile (zaradi varstva otrok), ker varstva ni bilo
mogoče zagotoviti, ne morejo opravljati dela,

6.676,86 EUR

za povračilo nadomestil plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena in jim delodajalec ne more
organizirati dela na domu,

817,08 EUR

za pokrivanje stroškov hitrih testov za samotestiranje zaposlenih.

Kar 91,2 % sredstev državne pomoči predstavlja dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11.
točke 39. člena KPJS.
Prihodki za dežurno službo
Kot izvajalcu lekarniške dejavnosti, ki opravlja dežurno služno (v lekarni Novo mesto neprekinjeno in v
Lekarni Črnomelj ob vikendih), so nam bila s strani ZZZS priznana sredstva za dežurno službo.
4.2. ODHODKI
V letu 2021 smo realizirali 28.862.267 EUR odhodkov, kar nominalno predstavlja 2.086.721 EUR več
oziroma 7,8 % več v primerjavi z letom 2020. Tudi realno je rast pozitivna. Povprečna rast cen
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življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2021 je bil v primerjavi s povprečjem leta 2020 1,9 –
odstotna.
V primerjavi s planom so odhodki v letu 2021 za 654.296 EUR višji oziroma 2,3 % višji.
Nabavna vrednost prodanega blaga
Prva po velikosti med odhodki je nabavna vrednost prodanega blaga, ki je v letu 2021 znašala
23.816.980 EUR in predstavlja v strukturi prihodkov 80,6 % vseh prihodkov. Nabavna vrednost
prodanega blaga je za 537.290 EUR oz. 2,3 % višja od plana 2021 in za 1.915.656 EUR oz. 8,7 % višja od
dosežene v letu 2020. Na količino, vrsto in ceno zdravil, ki jih izdamo nimamo vpliva, zato je načrtovanje
odhodkov iz tega naslova težava in prihaja med realizacijo in načrtovanim do velikih razhajanj. Ker
zaslužek od izdaje zdravil ni odvisen od nabavne vrednosti prodanih zdravil, ampak od števila
opravljenih lekarniških storitev in vrednosti lekarniške točke, odstopanja nabavne vrednosti prodanega
blaga glede na plan ne vplivajo bistveno na rezultat poslovanja. Nabavna vrednost prodanega blaga brez
naknadnih popustov in brez hitrih antigenskih testov je v letu 2021 v primerjavi z letom prej rasla hitreje
(rast 6,3 %) kot primerljivi prihodki iz naslova prodaje blaga (rast 6,0 %). Samo od leta 2010 do leta 2014
in v letu 2019 so cene zdravil rasle počasneje od vrednosti lekarniških storitev, vsa ostala leta je trend
obraten, cene zdravil rastejo hitreje od vrednosti lekarniških storitev.
V okviru nabavne vrednosti prodanega blaga so vključeni tudi naknadni popusti, ki znižujejo nabavno
vrednost prodanega blaga. Načrtovali smo, da bomo v letu 2021 realizirali za 586.744 EUR naknadnih
popustov za doseženi letni promet in za predčasna plačila, kar je 37.732 EUR oz. 6,9 % več kot leta 2020.
Dobavitelji so nam v letu 2021 priznali manjše popuste kot leta 2020 merjeno v odstotkih glede na letni
promet. Realizirali smo za 576.286 EUR naknadnih popustov, kar je 10.458 EUR oz. 1,8 % manj, kot smo
planirali.
Stroški dela
Drugi po velikosti so stroški dela v znesku 4.102.488 EUR, ki predstavljajo 13,9 % v strukturi prihodkov.
Tabela 8: Podrobnejša členitev stroškov dela
2021

Plan 2021

Indeks
2021/Plan
2021

2020

Indeks
21/20

Razlika
na plan

v EUR
Razlika
na 2020

STROŠKI DELA

4.102.488

3.988.553

103

3.970.402

103

113.935

132.086

plače zaposlenih

3.126.952

3.130.513

100

3.064.908

102

-3.561

62.044

plače zaposlenih – redno delo

2.988.211

2.991.932

100

2.942.789

102

-3.721

45.423

plače zaposlenih – nadurno delo

14.597

13.207

111

12.805

114

1.390

1.792

plače zaposlenih – dežurstvo

124.143

125.374

99

109.314

114

-1.231

14.829

nadomestila plač zaposlenih

81.023

43.438

187

105.126

77

37.585

-24.103

stroški prevoza na delo in z dela

73.295

56.391

130

55.676

132

16.904

17.619

stroški prehrane med delom

86.636

79.582

109

79.363

109

7.054

7.273

103.394

97.388

106

89.273

116

6.006

14.121

3.059

2.940

104

2.852

107

119

207

509.188

509.193

100

501.753

101

-5

7.435

regres za letni dopust
stroški nagrad, daril, boniteta in drugi stroški dela, ki niso
neposredno povezani s poslovnim procesom
prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih
prejemkov zaposlenih
druge dajatve od plač kvota za invalide

8.604

8.604

100

7.901

109

0

703

jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči

25.053

20.389

123

25.068

100

4.664

-15

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

40.727

40.115

102

38.037

107

612

2.690
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drugi stroški dela
stroški dela prejšnjih obračunskih obdobij

239

0

444

44.317

0

0

54

239

-205

44.317

44.317

Stroški dela so za 113.935 EUR oz. 2,9 % višji od plana predvsem zaradi realiziranega večjega obsega
izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS v času epidemije in
izplačila stroškov dela po sodni odločbi v delovnopravnem sporu. Zaradi večjega izpada zaposlenih (za
1,74 zaposlenega iz ur) zaradi bolniških odsotnosti, nege, varovanja otrok, izolacij in karanten, smo
zaposlili 1,66 zaposlenih računano iz ur več, kot je bilo načrtovano. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu
2021 povprečno 89,86 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda), medtem ko smo
imeli v letu 2021 dejansko računano iz ur 91,52 delavcev.
Sredstva za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti ne odstopajo od plana. V letu 2021 smo dejansko v
obliki akontacij izplačali 427.861 EUR sredstev (368.528 EUR bruto I). Po zaključnem računu smo
ugotovili, da smo za leto 2021 izplačali za 4.539 EUR sredstev več od dovoljenega obsega. Sredstva
bomo poračunali v okviru plana za leto 2022.
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Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti in izračun dovoljenega obsega sredstev za delovno
uspešnost
v EUR
Naziv

Javna
služba

%

Poslovni prihodki

24.176.645

81,9

Recepti

20.472.804

95,2

Trg

%

Skupaj

5.356.969

18,1

29.533.614

1.030.851

4,8

21.503.655

PRIHODKI

Recepti - doplačila

339.641

92,7

26.772

7,3

366.413

1.939.967

32,0

4.122.761

68,0

6.062.728

723.185

92,7

57.229

7,3

780.414

0

0,0

46.266

100,0

46.266

139.917

100,0

0

0,0

139.917

7.410

9,6

70.020

90,4

77.430

0

0,0

3.070

100,0

3.070

553.721

100,0

0

0,0

553.721

287

100,0

0

0,0

287

13.947

100,0

0

0,0

13.947

24.190.895

81,9

5.356.969

18,1

29.547.864

Stroški materiala in energije

103.738

38,8

163.435

61,2

267.173

Stroški storitev

330.063

81,9

72.944

18,1

403.007

Amortizacija

154.223

70,4

64.889

29,6

219.112

2.987.016

72,8

1.115.472

27,2

4.102.488

Prosta prodaja
Prodaja pravnim osebam
Provizija dopolnilno zavarovanje
Dežurstvo
Najemnine
Izobraževanje
Farmacevtske obravnave, prihodki po PKP
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni posl. prihodki
PRIHODKI SKUPAJ

16

0

16

ODHODKI

Stroški dela
Drugi stroški
SKUPAJ STROŠKI
Nabavna vrednost blaga
Odhodki financiranja

39.050

81,9

8.630

18,1

47.680

3.614.090

71,7

1.425.370

28,3

5.039.460

20.328.198

85,4

3.488.782

14,6

23.816.980

3.772

100,0

0

0,0

3.772

413

100,0

0

0,0

413

Izredni odhodki
Prevrednotovalni posl. odhodki
SKUPAJ ODHODKI
DAVEK OD DOBIČKA
REZULTAT

1.642

0

1.642

20.334.025

85,4

3.488.782

14,6

23.822.807

48.140

66,7

24.034

33,3

72.174

194.640

31,7

418.783

68,3

613.423

Presežek na trgu

418.783 EUR

Akontativni obseg sredstev za del. uspešnost

427.861 EUR

Osnova za določitev obsega sredstev za del. uspešnost

846.644 EUR

Dovoljen obseg – 50 % osnove

423.322 EUR

Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev

-4.539 EUR

Stroški dela so v letu 2021 za 132.086 EUR oz. 3,3 % višji od doseženih v letu 2020. Na rast stroškov
dela v letu 2021 glede na leto 2020 so vplivali predvsem stroški dela po sodni odločbi v delovnopravnem
sporu, dodatki za delo v rizičnih razmerah na podlagi KPJS v času epidemije in ukrepi na področju plač in
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drugih stroškov dela v javnem sektorju. Povečanje števila zaposlenih iz ur za 0,94 zaposlenega je
nevtraliziralo povečanje števila zaposlenih v breme ZZZS in Zavoda za zaposlovanje za 0,64 zaposlenega.
Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki so vplivali na višje stroške dela v
letu 2021 v primerjavi z letom 2020 so: višje uvrstitve delovnih mest in dvig plačnih razredov z 20. 11.
2021 (za en plačni razred vsi farmacevtski tehniki), sprostitev napredovanj s 1. 12. 2020 in 1. 12. 2021,
izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020, dvig plač zaposlenim, katerih osnovna plača je nižja od
minimalne plače zaradi dviga zneska minimalne plače, dvig regresa za letni dopust za vse zaposlene,
dvig stroškov prevoza na delo in z dela zaradi spremenjenega obračuna od 1. 6. 2021 dalje in dvig premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od 1. 1. 2021. Podlaga za naštete ukrepe so bili
Dogovori in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so jih podpisali Vlada in
reprezentativni sindikati javnega sektorja.
V letu 2021 so bila v primerjavi z letom 2020 nižja le sredstva za delovno uspešnost na trgu.
V letu 2021 je bilo število bolniških in ostalih odsotnosti (čakanje na delo doma, odsotnost zaradi višje
sile – varstvo otrok, karantena, izolacija) še vedno visoko zaradi epidemije in je znašalo 10.003 ure.
Bolniška odsotnost je skoraj dosegla nivo iz leta 2020, ko je število bolniških in ostalih odsotnosti
znašalo 11.131 ure. Na primer v letu 2019 je bilo število bolniških in ostalih odsotnosti 5.737 ur.

Ker smo realizirali večje število zaposlenih iz ur, kot smo načrtovali, je produktivnost v letu 2021 nižja od
načrtovane. Po planu naj bi produktivnost znašala 7.089 točke na delavca iz ur. Produktivnost v letu
2021 je znašala 7.017 točk na delavca iz ur. V izračunu produktivnosti upoštevamo število opravljenih
lekarniških točk pri izdaji zdravil na recept in število zaposlenih iz ur.
V letu 2020 je produktivnost znašala 6.943 točk na delavca iz ur. Produktivnost se je v letu 2021 zvišala
glede na leto 2020 za 74 točk na delavca iz ur oz. za 1,1 %. Produktivnost, izračunana iz števila
opravljenih točk na delavca iz ur, ne zajema novih storitev (osebna kartica zdravil, pregled uporabe
zdravil, farmakoterapijski pregled, farmacevtske intervencije, reklamacije,..), zato bo potrebno poleg
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tega kazalnika vpeljati tudi nove kazalnike produktivnosti. Leto 2021 je bilo zaradi razglašene epidemije
neugodno tudi za izvajanje novih storitev.
Povečevanje produktivnosti dela ne sme poslabšati kvaliteto dela in varnost za uporabnike storitev, zato
smo v Strategiji Dolenjskih lekarn in načrtu razvoja 2017 do 2021 postavili normativ 15.000 receptov na
farmacevta iz ur letno. Načrtovali smo, da bomo v letu 2021 izdali 16.016 receptov na farmacevta letno,
dejansko je v letu 2021 farmacevt v povprečju izdal 15.588 receptov letno. Na nivoju Republike
Slovenije je obremenjenost farmacevtov receptarjev nižja in znaša 13.276 receptov na farmacevta (Vir:
Bilten LZS I/2021, podatki za leto 2020). Normativ, ki ga je predlagala Lekarniška zbornica Slovenije in bi
pomenil tudi večjo varnost na strani uporabnikov, pa je 13.000 receptov na farmacevta receptarja letno.
Stroški storitev
Na tretjem mestu po velikosti so stroški storitev v znesku 403.007 EUR. Stroške storitev, ki predstavljajo
v strukturi prihodkov 1,4 %, smo realizirali 1.296 EUR oziroma 0,3 % pod planom in 48.400 EUR oz. 13,6
% več kot leta 2020.
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Tabela 10: Podrobnejša členitev stroškov storitev

STROŠKI STORITEV
stroški pošta, telefon, internet

2021

Plan 2021

Indeks
2021/Plan
2021

2020

Indeks
21/20

Razlika
na plan

v EUR
Razlika
na 2020

403.007

404.303

100

354.607

114

-1.296

48.400

18.873

19.527

97

18.026

105

-654

847

poštne in telegrafske storitve

6.914

6.718

103

5.957

116

196

957

telefonske storitve

4.949

5.573

89

5.373

92

-624

-424

internet storitve
stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
tekoče vzdrževanje zgradb in mehanske opreme
(dvigalo, centralna)
tekoče vzdrževanje računalnikov - strojna oprema

7.010

7.236

97

6.696

105

-226

314

101.277

109.271

93

114.686

88

-7.994

-13.409

32.538

35.259

92

49.793

65

-2.721

-17.255

8.653

11.985

72

10.874

80

-3.332

-2.221

tekoče vzdrževanje računalnikov - programska oprema

47.837

48.895

98

46.737

102

-1.058

1.100

tekoče vzdrževanje ostale opreme

12.248

13.132

93

7.282

168

-884

4.966

stroški storitev v zvezi z investicijskim vzdrževanjem

0

0

0

0

0

0

stroški najemnin

89.926

89.926

100

46.995

191

0

42.931

povračila stroškov v zvezi z delom

31.311

29.859

105

31.129

101

1.452

182

228

320

71

320

71

-92

-93

0

0

0

0

5.081

5.207

98

5.207

98

-126

-126

23.031

20.010

115

22.510

102

3.021

521

2.972

4.322

69

3.092

96

-1.350

-120

1.618

1.340

121

1.360

119

278

257

44.345

42.398

105

40.804

109

1.947

3.541

763

673

113

641

119

90

122

18.762

18.861

99

17.854

105

-99

907

23.925

22.113

108

21.342

112

1.812

2.583

894

751

119

966

93

143

-71

83.796

79.982

105

72.427

116

3.814

11.369

8.917

8.044

111

9.070

98

873

-153

24.795

28.045

88

14.810

167

-3.250

9.985

stroški zdravstvenih storitev

2.648

3.503

76

4.036

66

-855

-1.388

stroški storitev varstva pri delu in požarnega varstva

3.314

2.610

127

2.508

132

704

806

dnevnice
nočnine
stroški prevoza z javnimi in lastnimi prevoznimi
sredstvi
stroški sprotnega strokovnega izobraževanja
(kotizacije)
ostala povračila v zvezi z delom (šolnine,
specializacije…)
stroški dela po podjemnih in avtorskih pogodbah
stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev
stroški storitev plačilnega prometa
stroški bančnih storitev - gotovina (provizija, prevoz,
vrečke)
stroški bančnih storitev - plačilne kartice (provizija, POS
terminali)
stroški bančnih storitev-ostalo
stroški intelektualnih in osebnih storitev
stroški storitev varovanja
stroški notarskih, odvetniških in revizijskih storitev

0

stroški storitev študentskih servisov, počitniška praksa

12.770

7.499

170

13.910

92

5.271

-1.141

komunalne storitve

11.107

11.672

95

10.772

103

-565

335

RTV naročnina, objave in oglasi,…
druge storitve (fotokopiranje, čiščenje,..)
stroški zavarovalnih premij
stroški reklame in propagande in stroški reprezentance
stroški reklame in propagande
stroški reprezentance

421

417

101

417

101

4

5

19.825

18.192

109

16.905

117

1.633

2.920

5.321

5.321

100

5.228

102

0

93

22.506

21.251

106

16.751

134

1.255

5.756

16.667

15.244

109

12.744

131

1.423

3.923

5.839

6.007

97

4.007

146

-168

1.833

druge storitve

3.740

5.428

69

6.261

60

-1.688

-2.520

stroški s počitniškimi kapacitetami

3.740

5.428

69

6.261

60

-1.688

-2.520

stroški storitev iz prejšnjih obdobij

293

0

940

31

293

-647
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Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo četrtino vseh stroškov storitev in zaostajajo za planom za 7.994

EUR oziroma 7 %. Dobro polovico stroškov vzdrževanja predstavljajo stroški vzdrževanja računalniške
strojne in programske opreme. Druga polovica pa odpade na vzdrževanje zgradb in ostale opreme.
Največje odstopanje v okviru stroškov tekočega vzdrževanja je na tekočem vzdrževanju strojne opreme.
Ti stroški zaostajajo za planom za 3.332 EUR oziroma 28 %. Zaradi težav z dobavo opreme nismo izvedli
načrtovanih nabav opreme in tudi obseg povečanja teh storitev na račun nove enote ni bil takšen, kot
smo planirali.
V okviru vzdrževanja zgradb in mehanske opreme opravljamo redne preglede in popravila dvigal,
kurilnih in dimnih naprav, klimatskih naprav, avtomatskih drsnih vrat, vodovodnih in
elektroinštalacijskih napeljav, beljenje prostorov. Za storitve vzdrževanja imamo sklenjene pogodbe z
zunanjimi izvajalci. Vzdrževanje poteka na 15-ih lokacijah.
Stroški tekočega vzdrževanja zgradb in mehanske opreme niso presegli plana (zaostajajo za planom za
2.721 EUR oz. 8 %). Izvedli smo vsa potrebna vzdrževalna dela. Poleg rednih letnih vzdrževanj smo
opravili beljenje v treh enotah, zamenjali luči v Lekarni Črnomelj in izvedli čiščenje ogrevalnega sistema
v Lekarni Trebnje.
Stroški najemnin predstavljajo 22 % vseh stroškov storitev. V okviru stroškov najemnin plačujemo najem

prostorov in/ali opreme za pet lekarn. V letu 2021 se je najemnina povečala glede na leto 2020, ker smo
v letu 2021 odprli novo lekarno v Trebnjem in zanjo plačali najemnino za 11 mesecev.
Stroški intelektualnih in osebnih storitev predstavljajo dobrih 20 % vseh stroškov storitev in presegajo plan

za 3.814 EUR oziroma za 5 %.
Najbolj od plana odstopajo stroški storitev študentskih servisov, ki plan presegajo za 5.271 EUR oziroma
70 %. Kot smo načrtovali, je bilo manj študentskega dela v našem Galenskem laboratoriju, ker ni bilo več
potrebe po povečani proizvodnji razkužil. S študentskim delom smo reševali izpad kadra v Lekarni
Trebnje, Lekarni Metlika in Lekarni Novo mesto.
Plan presegajo (za 1.633 EUR oziroma 9 %) stroški drugih storitev. Več je bilo stroškov čiščenja lekarn
(pranje oken, žaluzij in steklene fasade nove lekarne ter čiščenje in premaz tal) in mikrobioloških
preiskav. V okviru stroškov drugih storitev smo v letu 2021 plačali najem predpražnikov s čiščenjem za
vse lekarne, čiščenje delovne obleke za osem lekarn, čiščenje žaluzij in oken za devet lekarn, pokrili
skupne obratovalne stroške in stroške upravljanja v šestih lekarnah, ki se nahajajo v skupnih,
večstanovanjskih prostorih in najem tiskalnika za upravo, plačali mikrobiološke preiskave za Galenski
laboratorij, košnjo in ureditev zelenic za pet lekarn in stroške otvoritve nove lekarne.
Najbolj za planom zaostajajo (za 3.250 EUR oziroma 12 %) stroški notarskih, odvetniških in revizijskih
storitev. Načrtovali smo večji obseg za delo farmacevta, ki svoje storitve ponuja kot samostojni
podjetnik, notranja revizija za leto 2021 je še v teku in bo zaključena leta 2022, manj je bilo realiziranih
tudi stroškov za odbiranje in predajo arhivskega gradiva Arhivu Slovenije. V okviru stroškov notarskih,
odvetniških in revizijskih storitev smo v letu 2021 plačali delo farmacevta, ki svoje storitve ponuja kot
samostojni podjetnik, odvetniške storitve svetovanja zaradi delovnega spora z zaposlenim in odvetniške
storitve v prekrškovnem postopku zaradi obdolžilnega predloga v zvezi z izvajanjem javnih naročil za
nabavo zdravil, odbiranje in predajo arhivskega gradiva Arhivu Slovenije, izvedbo skupnega razpisa za
zdravila in pripravo pobude za presojo ustavnosti Zakona o javnih naročilih, izvedli anketo zadovoljstva
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zaposlenih ter revizijo sodil za delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost in
verifikacijo lekarne Drive in Trebnje.
Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev predstavljajo 11 % stroškov storitev in presegajo

plan za 1.947 EUR oziroma 5 %. Raste predvsem promet s plačilnimi karticami (v letu 2021 se je promet
s karticami povečal za 8,2 %, v obdobju zadnjih deset let se je promet povečal za ena in pol krat). Čeprav
promet s plačilnimi karticami narašča, so z njim povezani stroški zadnjih deset let realno padali. V letu
2021 so se stroški povezani s prometom plačilnih kartic prvič po desetih letih povečali glede na leto
2020 za 3,3 %.
Promet z gotovino je v letu 2021 ostal na nivoju leta 2020 (rast v letu 2021 glede na leto prej je bila
samo 0,3 %, rast v obdobju zadnjih deset let pa je dobrih 10 %), stroški povezani z gotovinskim
poslovanjem zadnjih deset let stagnirajo. V letu 2021 so se stroški povezani z gotovinskim poslovanjem
povečali za 5,7 % v primerjavi z letom 2020.
Povračila stroškov v zvezi z delom predstavljajo slabih 8 % stroškov storitev. Porabili smo za 1.452 EUR

oziroma 5 % več sredstev, kot smo planirali. V planu smo upoštevali manjše število izobraževanj zaradi
epidemije. Dejansko smo uspeli na daljavo izvesti minimalni obseg izobraževanj za magistre farmacije in
farmacevtske tehnike v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost, kolikor nam je to dopuščal delovni
proces, razpoložljivi kader in epidemiološke razmere. Stroški povezani z izobraževanji so v letu 2021
ostali na nivoju leta 2020.
Stroški reklame in propagande in stroški reprezentance predstavljajo slabih 6 % stroškov storitev in plan

presegajo za 1.255 EUR oziroma 6 %. Več kot smo planirali, je bilo oglaševanja ob otvoritvi nove lekarne
v Trebnjem. V okviru stroškov reklame in propagande smo v medijih oglaševali Dan slovenskih lekarn
(26. september) in razdelili strankam priložnostno darilce (čaj za ženske v posebni, manjši embalaži),
objavljali smo članke v zdravstvenem kotičku mesečnika Živa (priloga Dolenjskega lista), finančno smo
podprli pobarvanko za otroke, ki jo je izdal Policijski sindikat Slovenije in je njen namen predstaviti
otrokom, kako ravnati v situacijah, ko se srečajo s kriminalom, oglaševali smo se na info panojih, v
lokalnih časopisih, na lokalni televiziji in radijskih kanalih.
Stroški materiala
Na četrtem mestu po velikosti so stroški materiala v znesku 267.173 EUR. Stroške materiala, ki
predstavljajo v strukturi prihodkov 0,9 %, smo realizirali v okviru planiranih sredstev in za 30.354 EUR
oz. 10,2 % manj kot leta 2020.
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Tabela 11: Podrobnejša členitev stroškov materiala
2021

Plan 2021

STROŠKI MATERIALA

267.173

stroški materiala lastnih proizvodov

140.509

Razlika
na plan

v EUR
Razlika
na 2020

2020

Indeks
21/20

266.101

Indeks
2021/Plan
2021
100

297.527

90

1.072

-30.354

151.600

93

182.356

77

-11.091

-41.847

stroški pomožnega materiala - nalepke, vrečke
stroški potrošnega materiala - pralni prašek, čistila,
krpe, toaletni papir

8.783

9.516

92

7.516

117

-733

1.267

28.888

20.310

142

27.610

105

8.578

1.278

delovna obleka in obutev

11.322

9.293

122

9.440

120

2.029

1.882

stroški energije

53.206

50.359

106

46.442

115

2.847

6.764

stroški električne energije

38.828

36.766

106

34.946

111

2.062

3.882

stroški ogrevanja (plin)

14.378

13.593

106

11.497

125

785

2.882

12.025

12.170

99

11.270

107

-145

755

6.706

7.780

86

8.120

83

-1.074

-1.413

5.733

5.073

113

4.773

120

660

961

0

0

0

0

stroški pisarniškega materiala
stroški strokovne literature
drugi stroški materiala (cvetje, štampiljke, ključi,
kozarci…)
stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

Stroški materiala lastnih proizvodov predstavljajo 53 % vseh stroškov materiala. Ti stroški zaostajajo za

planom za 11.091 EUR oz. samo za 7 %) in so za 41.847 EUR oziroma 23 % nižji od leta 2020. Gre za
material, ki smo ga porabili za proizvodnjo lastnih proizvodov. V letu 2021 je naš Galenski laboratorij
zmanjšal proizvodnjo razkužil.
Stroški energije predstavljajo slabih 20 % stroškov materiala in so 2.847 EUR oz. 6 % višji od plana.

Poraba električne energije v novi lekarni v Trebnjem je večja, kot smo planirali.
Stroški potrošnega materiala predstavljajo 11 % stroškov materiala in so 8.578 EUR oz. 42 % višji od plana.

Povečala se je poraba zaščitnih mask iz državnih blagovnih rezerv. Stroški iz tega naslova so pokriti s
prihodki po protikoronskih paketih.
Stroški za delovno obleko in obutev predstavljajo dobrih 4 % stroškov materiala in so 2.029 EUR oz. 22 %

višji od plana, zaradi višjih cen delovne obleke.
Amortizacija
Amortizacija v znesku 219.112 EUR, predstavlja v strukturi prihodkov 0,7 % in je za 6.039 EUR oz. 2,8 %
višja od plana in za 22.376 EUR oz. 11,4 % višja kot leta 2020.
Tabela 12: Podrobnejša členitev stroškov amortizacije

AMORTIZACIJA
amortizacija sredstev v upravljanju
amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in
drobnega inventarja
zmanjšanje amortizacije v breme virov

2020

Indeks
21/20

Razlika
na plan

213.073
213.073

Indeks
2021/Plan
2021
103
103

196.736
196.736

111
111

6.039
6.039

v EUR
Razlika
na
2020
22.376
22.376

362.857
-149.784

99
93

309.597
-112.861

116
124

-4.354
10.393

48.906
-26.530

2021

Plan 2021

219.112
219.112
358.503
-139.391

V skladu s predpisi smo del amortizacije v znesku 139.391 EUR odpisali v breme virov. Dejanski odpis je
za 10.393 EUR nižji od planiranega, ki je znašal 149.784 EUR. V skladu s Splošnim dogovorom za leto
2021 in Aneksom št. 1 je lekarnam v strukturi lekarniške točke priznanih 4,9 % za amortizacijo in
informatizacijo (v planu smo predvideli, da nam bo v strukturi točke priznanih za amortizacijo in
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informatizacijo 5,0 %). Ostala amortizacija, ki ni pokrita v ceni lekarniške točke se odpiše v breme virov v
skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev. Več o tem je zapisano v računovodskem delu poročila.
Drugi stroški
Drugi stroški v znesku 47.680 EUR (delež v strukturi prihodkov 0,2 %) so za 4.648 EUR oz. 9 % nižji od
plana in 5.010 EUR oz. 10 % nižji od leta 2020.
Od plana odstopajo predvsem stroški prehrane za študente, ki so za 1.717 EUR oz. 39 % nižji. Planirali
smo, da bo večje število študentov opravljalo praktično usposabljanje v našem zavodu. Za 1.045 EUR oz.
24 % so nižje glede na plan tudi donacije. Bilo je manj vlog. V okviru donacij podarjamo tudi pakete za
novorojence v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami.
Več kot polovico drugih stroškov namenimo za članarine združenjem, predvsem Lekarniški zbornici
Slovenije, skoraj tretjina teh stroškov so z davčnega vidika poslovno nepotrebni npr. obdaritev
zaposlenih, plačilo davka na dodano vrednost od inventurnih primanjkljajev in od zapadlega blaga nad
dovoljenim kalom. V letu 2021 in 2020 zaradi epidemije nismo organizirali srečanja za naše upokojence.
V okviru drugih stroškov smo maja 2021 zaključili s financiranjem ene štipendije za poklic magister
farmacije, ki smo jo razpisali zaradi težav z zaposlovanjem magistrov farmacije v naših lekarnah v Beli
krajini. Štipendistka se je v letu 2021 v našem zavodu tudi zaposlila.
Tabela 13: Podrobnejša členitev drugih stroškov

DRUGI STROŠKI
dajatve, ki niso odvisne od posl. izida (nadom. za stavb.
zemljišče)
članarine združenjem
donacije
štipendije študentom, stroški prehrane za redne študente
drugi stroški
drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

2021

Plan
2021

47.680

52.328

2.101
25.184
3.355
2.741
14.598
-299

2.490
25.577
4.400
4.458
15.403
0

Indeks
2021/Plan
2021
91
84
98
76
61
95

2020

Indeks
21/20

Razlika na
plan

52.690

90

-4.648

v EUR
Razlika
na
2020
-5.010

1.809
25.208
3.092
5.112
17.192
278

116
100
109
54
85
-108

-389
-393
-1.045
-1.717
-805
-299

292
-23
263
-2.372
-2.594
-577

Finančni odhodki
Med finančnimi odhodki, ki imajo v strukturi prihodkov zanemarljiv delež, so zajete obresti od
kratkoročnega bančnega kredita za financiranje obratnih sredstev in zamudne obresti. Odhodki za
obresti so za 1.828 EUR oz. 52 % pod planom. Odhodki za obresti odstopajo od plana, ker smo črpali
manj kredita, kot smo planirali in ker smo od septembra 2021 pridobili ugodnejši kredit.
Odhodki za zamudne obresti odstopajo od plana iz naslova delovnopravnega spora.
Tabela 14: Podrobnejša členitev finančnih odhodkov

FINANČNI ODHODKI
odhodki za obresti
odhodki za zamudne obresti
prevrednotovalni finančni odhodki

2021

Plan 2021

3.772
1.670
2.102
0

3.498
3.498
0
0

Indeks
2021/Plan
2021
108
48

2020

Indeks
21/20

1.665
998
469
198

227
167
449
0

Razlika
na
plan
274
-1.828
2.102
0

v EUR
Razlika
na
2020
2.107
672
1.633
-198
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DAVEK OD DOBIČKA
Obračunali smo za 72.174 EUR davka od dobička, ki ima 0,2 odstotni delež v strukturi prihodkov. Davek
je zaradi boljšega rezultata poslovanja za 21.320 EUR oz. 41,9 % višji od plana. Davek smo planirali in
realizirali po davčni stopnji 19 %.
REZULTAT
V letu 2021 znaša presežek prihodkov nad odhodki 613.423 EUR.
Tabela 15: Analiza izkaza poslovnega izida
2021

Plan 2021

Razlika na
plan

2020

v EUR
Razlika na
2020

+ Prihodki

29.547.864

28.700.081

847.784

27.275.220

2.272.644

- Nabavna vred. blaga

23.816.980

23.279.690

537.290

21.901.324

1.915.656

= Zaslužek

5.730.884

5.420.391

310.493

5.373.895

356.988

Rezultat iz financiranja

-3.486

-3.248

-238

-648

-2.838

Rezultat izredni

11.908

17.079

-5.171

5.683

6.225

313.997

5.366.600

350.033

= Zaslužek iz poslovanja

5.716.633

5.402.636

% Zaslužka (marže) iz poslovanja

24,0

23,2

Stroški materiala, energije, storitev

717.860

722.732

-4.872

704.825

13.036

Stroški dela

4.102.488

3.988.553

113.935

3.970.402

132.086

Amortizacija

219.112

213.073

6.039

196.736

22.376

24,5

Davek od dobička

72.174

50.854

21.320

51.636

20.538

= Rezultat iz poslovanja

605.000

427.424

177.576

443.002

161.998

Poslovni izid

613.423

441.256

172.167

448.037

165.386

Rezultat leta 2021 je za 172.167 EUR oziroma 39 % višji od plana. V letu 2021 smo ustvarili iz poslovanja
313.997 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom predvsem na račun izdaje hitrih antigenskih testov. Ker
so se po drugi strani povečali tudi stroški (predvsem stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja le za
177.576 EUR boljši od plana.
Rezultat v letu 2021 je za 165.386 EUR oziroma 37 % višji v primerjavi z letom 2020. V letu 2021 smo
ustvarili za 350.033 EUR več zaslužka iz poslovanja. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški
(predvsem stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja le za 161.998 EUR boljši od leta 2020.
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5. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021
Iz bilance stanja lahko ugotovimo, da je financiranje zavoda stabilno, saj dolgoročni viri pokrivajo
dolgoročna sredstva in tudi del kratkoročnih sredstev.
Znižale so se kratkoročne terjatve do kupcev in denarna sredstva na računu.
Zadolženost zavoda se je znižala. Po stanju na dan 31. 12. 2021 nimamo odprtih obveznosti iz naslova
kratkoročnega kredita za financiranje obratnih sredstev. Konec leta 2020 je stanje kredita znašalo
131.000 EUR.
Znižale so se tudi vse ostale kratkoročne obveznosti razen pasivnih časovnih razmejitev.
Tabela 16: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2020
v EUR

31.12.2021

%

31.12.2020

%

Razlika

3.728.282

46,6%

3.553.581

45,6%

174.701

91.748

1,1%

14.849

0,2%

76.899

3.624.279

45,3%

3.528.019

45,3%

96.260

12.255

0,2%

10.713

0,1%

1.542

Kratkoročna sredstva

4.271.238

53,4%

4.236.098

54,4%

35.140

Zaloge

1.978.333

24,7%

1.845.616

23,7%

132.717

Kratkoročne terjatve do kupcev

AKTIVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena dolgoročna sredstva
Dolgoročne fin. naložbe in terjatve iz poslovanja

2.123.740

26,5%

2.239.480

28,7%

-115.740

Druge kratkoročne terjatve

50.445

0,6%

51.000

0,7%

-555

Denarna sredstva

41.942

0,5%

97.718

1,3%

-55.776

Aktivne časovne razmejitve

76.778

1,0%

2.284

0,0%

74.494

SKUPAJ SREDSTVA
PASIVA

7.999.520

100,0%

7.789.679

100,0%

209.841

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

6.787.817

84,9%

6.388.733

82,0%

399.084

613.423

7,7%

448.037

5,8%

165.386

0

0,0%

0

0,0%

0

Ugotovljeni poslovni izid
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PČR
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

316

0,0%

316

0,0%

0

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

6.174.078

77,2%

5.940.380

76,3%

233.698

Kratkoročne obveznosti

1.211.703

15,1%

1.400.946

18,0%

-189.243

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

13.000

0,2%

13.340

0,2%

-340

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

280.458
712.845

3,5%
8,9%

363.451
759.081

4,7%
9,7%

-82.993
-46.236

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

118.385

1,5%

134.074

1,7%

-15.689

Kratkoročno prejeti krediti

0

0,0%

131.000

1,7%

-131.000

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

9

0,0%

0

0,0%

9

Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV

87.006

1,1%

0

0,0%

87.006

7.999.520

100,0%

7.789.679

100,0%

209.841
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OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27553 DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA: /

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
za leto 2021

V EVRIH
Zap.
št.

NAZIV

1

2

3

4

5

ZNESEK

Presežek prihodkov nad odhodki
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

418.783

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

427.861

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)

846.644

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

423.322

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu (4 – 2)

Kraj in datum: Novo mesto, 25. 02. 2022

-4.539

Odgovorna oseba:
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
Žig:

Opomba:
Zap. št.
1

2
3
4
5

Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5;
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega
odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
razlika zneskov (zap. št. 4 – zap. št. 2)
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO
Zavod kot pravna oseba javnega prava vodi poslovne knjige ter izdeluje letna poročila v skladu z določili
zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi:







pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu,
pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna

ter slovenskimi računovodskimi standardi.
Na podlagi pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov je zavod posredni uporabnik proračuna, zato v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil izdeluje letno poročilo, ki ga sestavljata poslovno poročilo in računovodsko poročilo.
Računovodsko poročilo določenega uporabnika obsega:
 bilanco stanja z obveznima prilogama:
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil;
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta z obveznimi
prilogami:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov;
 pojasnila k obema računovodskima izkazoma, ki predstavljajo podrobnejša razkritja
pomembnejših postavk, izkazanih v računovodskih izkazih in njunih obveznih prilogah.
1. RAČUNOVODSKA IZKAZA S PRILOGAMI
1.1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021
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2021

2020

3.728.282

3.553.581

280.977

192.144

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

(189.229)

(177.295)

Nepremičnine

4.481.501

4.800.614

(2.011.442)

(2.121.352)

2.655.884

2.235.045

(1.501.664)

(1.386.288)

241

241

75

75

11.939

10.397

2.292.905

2.390.482

33.755

36.594

8.187

61.124

497.716

452.036

0

0

1.626.024

1.787.444

0

0

52

0

50.393

51.000

Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
ZALOGE
Zaloge materiala
Nedokončana proizvodnja in storitve
Proizvodi

76.778

2.284

1.978.333
48.738

1.845.616
56.839

9.094

9.055

112.201

101.488

Zaloge blaga

1.808.300

1.678.234

AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Druge dolgoročne obveznosti
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

7.999.520
929.303

7.789.679
831.845

1.211.703
13.000
280.458
710.063
118.385
2.782
0
9
87.006
6.787.817
0
0
0
316
613.423
6.174.078
7.999.520
929.303

1.400.946
13.340
363.451
757.653
134.074
1.428
131.000
0
0
6.388.733
0
0
0
316
448.037
5.940.380
7.789.679
831.845
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1.1.1. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021
v EUR
Nabavna
vrednost
1.1.2021

Neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
Dolgoročno odloženi
stroški
Dolgoročne premoženjske
pravice
Druga neopredmetena
sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Druga opredmetena
osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna
sredstva v lasti
Neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna
sredstva v finančnem
najemu

Popravek
vrednosti
1.1.2021

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje Amortizacija Neodpisana
popravka
nabavne
popravka
vrednost
vrednosti
vrednosti
vrednosti
31.12.2021

7.227.802 3.684.934

606.611

73.874

416.051

414.976

358.503 3.716.027

2.375

0

80.292

0

0

0

0

82.667

189.770

177.296

8.540

0

0

0

11.933

9.081

0
0
7.431
0
4.793.182 2.121.351
2.220.577 1.386.287

0
0
0
517.779

0
0
73.874
0

0
1.075
318.037
96.939

0
0
318.037
96.939

0
0
0
6.356
134.254 2.463.703
212.316 1.139.753

14.467

0

0

0

0

0

0

14.467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil za leto 2021
v EUR
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek Knjigovodska
naložb in
povečanja zmanjšanja
naložb in
vrednost
danih posojil
naložb in
naložb in danih posojil
naložb in
1.1.2021 danih posojil danih posojil 31.12.2021 danih posojil
31.12.2021

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

241

0

0

241

241

Naložbe v deleže

241

0

0

241

241

Naložbe v deleže v tujini

241

0

0

241

241

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

75

0

0

75

75

Dolgoročno dani depoziti

75

0

0

75

75

Drugi dolgoročno dani depoziti

75

0

0

75

75

316

0

0

316

316

SKUPAJ
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1.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021
v EUR
2021

2020

29.533.614

27.267.925

1.128.420

1.159.641

10.797

27.582

0

0

28.394.397

26.080.702

287

1.017

13.947

5.917

16

361

CELOTNI PRIHODKI

29.547.864

27.275.220

Stroški blaga, materiala in storitev

24.487.160

22.553.458

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

23.816.980

21.901.324

Stroški materiala

267.173

297.527

Stroški storitev

403.007

354.607

Stroški dela

4.102.488

3.970.402

Plače in nadomestila plač

3.207.975

3.170.034

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

509.188

501.753

Drugi stroški dela

385.325

298.615

Amortizacija

219.112

196.736

Drugi stroški

47.680

52.691

3.772

1.665

413

595

1.642

0

28.862.267

26.775.547

685.597

499.673

72.174

51.636

613.423

448.037

Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Prihodki od prodaje blaga in materiala
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki

Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka
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1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
v EUR
Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

24.176.645

5.356.969

701.048

427.372

0

10.797

23.475.597

4.918.800

287

0

13.947

0

16

0

CELOTNI PRIHODKI

24.190.895

5.356.969

Stroški blaga, materiala in storitev

20.761.999

3.725.161

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Prihodki od prodaje blaga in materiala
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki

20.328.198

3.488.782

Stroški materiala

103.738

163.435

Stroški storitev

330.063

72.944

Stroški dela

2.987.016

1.115.472

Plače in nadomestila plač

2.254.410

953.565

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

417.025

92.163

Drugi stroški dela

315.581

69.744

Amortizacija

154.223

64.889

39.050

8.630

3.772

0

413

0

1.642

0

23.948.115

4.914.152

242.780

442.817

48.140

24.034

194.640

418.783

Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka
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1.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
v EUR
2021

2020

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

24.151.386

22.223.170

Prihodki iz sredstev javnih financ

14.571.883

13.402.651

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

14.571.883

13.402.651

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

14.571.883

13.402.651

9.579.503

8.820.519

315

2.166

86.506

86.701

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

9.492.682

8.731.652

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

5.231.862

5.207.399

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

5.231.862

5.207.399

SKUPAJ PRIHODKI

29.383.248

27.430.569

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

24.277.363

21.830.006

Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.012.824

2.687.998

Plače in dodatki

2.421.253

2.161.120

85.702

72.380

Povračila in nadomestila

127.163

109.024

Sredstva za delovno uspešnost

344.149

319.925

17.932

5.036

Regres za letni dopust

Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

16.625

20.513

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

471.767

424.994

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

236.015

212.957

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

183.093

163.828

1.952

1.806

17.583

15.732

33.124

30.671

20.254.849

18.546.594

64.781

65.298

19.769.076

18.185.838

65.225

55.187

0

0

4.040

5.091

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje

73.317

50.936

Poslovne najemnine in zakupnine

163.946

75.717

Drugi operativni odhodki

114.464

108.527

Plačila domačih obresti

3.763

1.003

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.250

3.000

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4.270

4.252

Investicijski odhodki

528.640

162.165

Nakup opreme

460.410

86.371
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Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija

59.690

73.859

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0

8.540

1.935

5.246.445

5.180.050

665.838

642.854

Nakup nematerialnega premoženja
ODHODKI IZ NASLOVA PRODDAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost

104.261

101.641

4.476.346

4.435.555

29.523.808

27.010.056

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

420.513

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

140.560

0

Izdatki za blago in storitve
SKUPAJ ODHODKI

1.2.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2021
v EUR
2021

2020

Prejeta vračila danih posojil

0

0

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

0

Dana posojila

0

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

1.2.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2021
v EUR
2021

2020

ZADOLŽEVANJE

0

0

Domače zadolževanje

0

0

Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

0

ODPLAČILA DOLGA

131.000

369.000

Odplačila domačega dolga

131.000

369.000

Odplačila kreditov poslovnim bankam

131.000

369.000

Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem

0

0

NETO ZADOLŽEVANJE

0

0

131.000

369.000

0

51.513

271.560

0

NETO ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
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2. POJASNILA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
2.1. POJASNILA BILANCE STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega
leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki jih zavod na dan 31. 12. 2021 izkazuje v svojih poslovnih
knjigah v višini 91.748 EUR, obsegajo druge dolgoročno odložene stroške ter dolgoročne premoženjske
pravice za licence za računalniške programe in za celostno podobo.
V letu 2021 smo odprli novo poslovalnico v Trebnjem, ki se nahaja v najetih prostorih. Vnaprej plačana
najemnina za poslovne prostore Lekarne Drive in Trebnje do vključno aprila 2023 znaša 75.542 EUR. Za
obnovo celotne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, javna razsvetljava, ceste in poti,
parkirišča, optika) v počitniškem naselju Bučanje na otoku Mali Lošinj smo vložili 4.750 EUR.
Kupili smo računovodska programa za pripravo podatkov za izračun redne delovne uspešnosti in
poračun nadomestil iz istega naslova v višini 1.175 EUR, 10 licenc za tiskanje navodil na škatlice zdravil
ob izdaji v višini 891 EUR in dodatne licence za lekarniški program za novo odprto lekarno v višini 3.456
EUR. Za integracijo 31 IP POS terminalov z Orko smo namenili 3.018 EUR. Znesek računa se s pomočjo
integracije prenese v IP POS in ročno vnašanje zneska ni več potrebno.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2021 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Nepremičnine
Nepremičnine, ki jih zavod izkazuje v svojih poslovnih knjigah, obsegajo zemljišča in zgradbe.
Na dan 31. 12. 2021 znaša vrednost zemljišč 6.356 EUR. Leta 2021 je Občina Črnomelj s Sklepom iz
upravljanja javnega zavoda Dolenjskih lekarn izvzela stavbno zemljišče (parcelne številke 46/4, 46/5 in
46/6 v katastrski občini 1535 Črnomelj) v vrednosti 1.075 EUR.
Stanje in gibanje zemljišč v letu 2021 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v letu 2021 za
1.075 EUR prikazuje podatek o izločenem zemljišču v letu 2021.
Od leta 2013 imamo poleg zemljišča lekarne v Ločni še zemljišče v Nerezinah na otoku Mali Lošinj.
Lastniki počitniških enot v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah smo se leta 2008 dogovorili, da
rešimo svoje premoženje v naselju tako, da zagotovimo podjetju PSK d. o. o. Nerezine finančna sredstva
za odplačilo davčnega dolga za leta 2005, 2006 in 2007. V zameno za zagotovljena sredstva, ki so v
našem primeru znašala 4.000 EUR, smo z omenjenim podjetjem sklenili predpogodbo in kasneje
pogodbo za odkup 1/19 dela zemljišča (površine 317 m 2).
Neodpisana vrednost zgradb po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša 2.463.703 EUR oz. 55 % nabavne
vrednosti zgradb. Zavod opravlja svojo dejavnost v petnajstih lekarnah, od tega je sedem lekarn
evidentiranih med nepremičninami zavoda, štiri lekarne (Bršljin, Mirna Peč, Semič ter Drive in Trebnje)
ima zavod v najemu, zato niso izkazane med nepremičninami zavoda. Ostanejo še štiri lekarne (Mirna,
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Mokronog, Škocjan in Šmarjeta), ki niso izkazane med nepremičninami zavoda. Lekarni Mokronog in
Mirna, ki se nahajata v zdravstvenih postajah, je občina Trebnje prenesla s pogodbo o upravljanju med
nepremičnine Zdravstvenega doma Trebnje, lekarni v Škocjanu in Šmarjeti pa se nahajata v občinskih
stavbah in se vodita med nepremičninami občin Škocjan in Šmarjeta. Z Občino Škocjan smo podpisali
pogodbo o prenosu lekarniških prostorov v upravljanje, vendar prenos v knjigah ni bil evidentiran, ker v
knjigah občine vrednost posameznih delov ni določena. Občina Črnomelj je s Sklepom z dne 10. 3. 2021
izvzela iz upravljanja Dolenjskih lekarn Novo mesto stavbo št. 85 v katastrski občini 1535 Črnomelj na
naslovu Kolodvorska cesta 23 a, 8340 Črnomelj. Prenos stavbe in pripadajočega zemljišča se je v
poslovnih knjigah opravil na dan 2. 1. 2021. Omenjeno nepremičnino je zavod trajno prenehal
uporabljati za izvajanje svoje dejavnosti že leta 2011, zaradi selitve na novo lokacijo. V vmesnem
obdobju je bila nepremičnina dana v brezplačni najem RIC Bela krajina za dobo 5 let.
Med nepremičninami ima zavod evidentirani tudi dve počitniški kapaciteti na Hrvaškem.
Stanje in gibanje nepremičnin v letu 2021 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v letu 2021 za
318.037 EUR in zmanjšanje popravka vrednosti zgradb v enakem znesku prikazuje podatek o izločenih
zgradbah leta 2021.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021 znaša
1.154.220 EUR oz. 43,5 % nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Opremo predstavljajo lekarniška, računalniška in lesena oprema (pisarniško in ostalo leseno pohištvo za
opremljanje prostorov lekarn).
Povečanje nabavne vrednosti opreme v letu 2021 znaša 517.779 EUR.
Lekarno Drive in Trebnje smo opremili z avtomatiziranim lekarniškim sistemom skladiščenja s prinosom
zdravil, ki je stal 188.700 EUR oz. 36,4 % povečanj nabavne vrednosti opreme.
V računalniško strojno opremo smo v letu 2021 vložili 65.413 EUR oz. 12,6 % povečanj nabavne
vrednosti opreme. Nabavili smo 1 strežnik, 5 računalnikov, 1 prenosni računalnik, 9 monitorjev, 2
multifunkcijski napravi, 6 virtualnih lekarniških polic, 5 laserskih čitalnikov črtnih kod, 5 POS tiskalnikov,
14 tiskalnikov nalepk, 4 predalnike za denar, 3 tiskalnike za precizne tehtnice, switch, port replicator,
router in dostopno točko za brezžični internet.
Za leseno opremo smo namenili 120.009 EUR oz. 23,2 % povečanj nabavne vrednosti opreme. Od tega
je šlo 98 % oz. 117.736 EUR za leseno pohištvo nove lekarne v Trebnjem.
V vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti smo namenili 59.690 EUR oz. 11,5 % povečanj
nabavne vrednosti opreme in se v celoti nanašajo na novo lekarno v Trebnjem. Od tega smo 51.185 EUR
namenili za gradbeno obrtniška dela, 4.848 EUR je znašal gradbeno - tehnični nadzor, 2.450 EUR je
znašala projektna dokumentacija po izvedbi in 1.207 EUR omrežnina za povečanje priključne moči.
V lekarniško opremo smo vložili 68.958 EUR oz. 13,3 % povečanj nabavne vrednosti v opremo. Kupili
smo 7 cito unguatorjev, 3 hladilne omare za zdravila, 4 precizne tehtnice, polarimeter, mešalo Stephan,
zapiralni stroj, sušilnik – sterilizator, 2 omari za shranjevanje vnetljivih snovi. Vse enote smo opremili z
elektronsko vodenimi sistemi za merjenje temperature in vlage.
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Kupili smo pralni stroj, registracijski terminal, protivlomni alarmni sistem in senčila. 3 lekarne smo
opremili z novimi napisi »LEKARNA«, sedmim lekarnam smo zamenjali svetlobni lekarniški znak.

Podroben seznam nabav je prikazan v poslovnem delu poročila v Tabeli 5: Investicije v letu 2021 v
primerjavi s planom po enotah v evrih.
Stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 je razvidno iz
preglednice stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zmanjšanje
nabavne vrednosti opreme v letu 2021 za 96.939 EUR in zmanjšanje popravka vrednosti opreme v
enakem znesku prikazuje podatek o izločeni opremi leta 2021.
Nabavna vrednost osnovnih sredstev, ki jih zavod še vedno uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti in
so na dan 31. 12. 2021 že v celoti amortizirana, je 1.102.021 EUR, kar predstavlja 14,9 % v nabavni
vrednosti vseh osnovnih sredstev.
Dolgoročne finančne naložbe
Po stanju na dan 31. 12. 2021 imamo v naložbah v deleže podjetij 241 EUR. To je poslovni delež v
Počitniško skupnost Krško, d.o.o. iz leta 2003 in predstavlja 0,2626 % delež osnovnega vložka.
Finančno naložbo smo pridobili zaradi neurejenih zemljišč, na katerih se nahaja naša počitniška
kapacitete na Hrvaškem in zaradi zaščite premoženja.
Dolgoročno dani depoziti
Zavod v svojih knjigah na dan 31. 12. 2021 izkazuje 75 EUR dolgoročno danih depozitov. To je gotovinski
polog za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti za oproščenega uporabnika. Uporaba alkohola je po
Zakonu o trošarinah oproščena trošarine, če se uporablja kot surovina v proizvodnji zdravil.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Lekarne Metlika, Dolenjske Toplice in Črnomelj se nahajajo v večstanovanjskih stavbah. Stavbe upravlja
podjetje Terca. Podjetju mesečno plačujemo tudi sredstva za rezervni sklad. Ta sredstva so naša last.
Zbirajo se na ločenem računu namensko za investicijsko vzdrževanje objektov. Po stanju na dan 31. 12.
2021 imamo na računih 11.939 EUR od tega za Lekarno Metlika 9.500 EUR (v letu 2021 smo nakazali v
rezervni sklad 804 EUR in iz njega črpali 12 EUR), za Lekarno Dolenjske Toplice 1.545 EUR (v letu 2021
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smo v rezervni sklad vplačali 209 EUR) in za Lekarno Črnomelj 894 EUR (v letu 2021 smo v rezervni sklad
vplačali 629 EUR in iz njega črpali 88 EUR). Vplačila in poraba sta usklajena s podjetjem Terca d.o.o..
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva v blagajni so na dan 31. 12. 2021 znašala 33.755 EUR.
Dobroimetje pri bankah
Na dan 31. 12. 2021 smo imeli na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 8.187 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo predvsem na terjatve iz naslova prodaje zdravil in
medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Od 497.716 EUR
terjatev po stanju na dan 31. 12. 2021 odpade največji delež terjatev na Vzajemno d.v.z., in sicer
259.276 EUR (52,1 %), sledi Triglav ZZ, d.d. s 107.427 EUR terjatev (21,6 %) in Generali d.d. z 59.378 EUR
terjatev (11,9 %). Delež vseh prostovoljnih zavarovalnic v terjatvah do kupcev znaša 85,6 %.
Na dan 31. 12. 2021 je bilo zapadlih 0,47 % vseh kratkoročnih terjatev do kupcev.
Zapadle kratkoročne terjatve do kupcev
Nad 30 dni
Do 30 dni
0,00 %
0,47 %

Nezapadle kratkoročne
terjatve do kupcev
99,53 %

Dani predujmi
Na dan 31.12.2021 nismo imeli danih predujmov.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so na dan 31. 12. 2021 znašale
1.626.024 EUR, se nanašajo predvsem na terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju ZZZS) v znesku 1.579.939 EUR oz. 97,2 %. Te terjatve izhajajo iz naslova prodaje zdravil in
medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Po stanju na dan 31. 12. 2021 smo imeli zapadlih 0,14 % vseh terjatev do uporabnikov enotnega
kontnega načrta. Zapadle terjatve do Centra za zdravljenje bolezni otrok znašajo 1.596 EUR.
Zapadle kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Nad 30 dni
Do 30 dni
0,00 %
0,14 %

Nezapadle kratkoročne
terjatve do uporabnikov EKN
99,86 %

Kratkoročne terjatve iz financiranja
Na dan 31.12.2021 smo imeli 52 EUR terjatev iz financirana. To so zamudne obresti do kupcev.
Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve, ki so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 50.393 EUR, se nanašajo na
terjatve iz naslova plačilnih kartic (25.760 EUR), na refundacije nadomestil plač v breme ZZZS (12.786
EUR od tega 2.288 EUR za izolacije zbolelih za COVID-19 za mesec december 2021), na terjatve do ZZZS
za refundacijo plač in stroškov dela treh pripravnikov (10.079 EUR) in na terjatve do delavcev iz naslova
kolektivnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj (1.768 EUR).
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Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve, popisane na dan bilance stanja so znašale 76.778 EUR. Nanašajo se na še
nezaračunane prihodke iz naslova izobraževanja študentke v višini 253 EUR, ki je izobraževanje v našem
zavodu začela v letu 2021 in ga bo zaključila v letu 2022, na še nezaračunane prihodke do Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje za varovanje otrok za mesec november 2021 v višini 113 EUR, na
izposojena zdravila, za katera uporabniki še niso dostavili receptov v višini 866 EUR, na 3 EUR davka na
dodano vrednost, ki je bil zaračunan končnemu kupcu v letu 2021, zahtevek pa se bo ZZZS zaračunal v
januarju 2022, na vnaprej zaračunane stroške oglaševanje TSmedia v višini 142 EUR, na vnaprej plačan
najem Elektru Ljubljana, d.d. za najem kabelske kanalizacije za obdobje januar do maj 2022 v višini 117
EUR, na naročnino na strokovne revije in portal do septembra 2022 v višini 292 EUR, na vnaprej
zaračunane stroške upravljanja poslovnih zgradb za mesec januar 2022 v višini 76 EUR, na najem
aparatov za vodo v višini 476 EUR, na nadomestilo za provizijo za dano garancijo v višini 28 EUR, na
nezaračunane prihodke za HAG teste za zaposlene v višini 817 EUR, na nezaračunane prihodke do ZZZS
in Vzajemne v višini 211 EUR in na brezplačno prejeta sredstva za osebno in kolektivno zaščito pred
virusom COVID-19 (maske tipa FFP2) Zavoda RS za blagovne rezerve v višini 73.384 EUR, ki jih bomo
zaposleni uporabljali v letu 2022.
Zaloge materiala
Zaloge materiala so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 48.738 EUR. Gre za material namenjen
proizvodnji v galenskem laboratoriju. Zaloge materiala vrednotimo po nabavni vrednosti, ki vključuje
nakupno ceno, popuste, dajatve in neposredne stroške dobave.
Nedokončana proizvodnja in storitve
Zaloge nedokončane proizvodnje na dan 31. 12. 2021 znašajo 9.094 EUR. Zaloge vrednotimo po metodi
neposrednih proizvodnih stroškov.
Proizvodi
Zaloge proizvodov so na dan 31. 12. 2021 znašale 112.201 EUR. To so proizvodi, ki so proizvedeni v
lastnem galenskem laboratoriju. Zaloge vrednotimo po metodi neposrednih proizvodnih stroškov.
Zaloge blaga
Zaloge blaga so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 1.808.300 EUR. Glede na leto 2020 se je stanje
zalog konec leta zvišalo za 130.066 EUR oziroma za 7,5 %, predvsem na račun odprtja nove lekarne.
Zmanjšalo se je število dni vezave zalog, in sicer iz 26,9 dni v letu 2020 na 25 dni v letu 2021. Poskušamo
optimizirati stanje zalog tudi zaradi tveganj, ki jih pomenijo zaloge zdravil z liste medsebojno zamenljivih
zdravil in zdravil, ki sodijo na seznam terapevtskih skupin zdravil (listi se zaradi objav najvišjih priznanih
vrednosti spreminjata na vsaka dva meseca), po drugi strani pa moramo biti konkurenčni in zagotavljati
nemoteno ter dobro oskrbo za naše uporabnike. Zaloge blaga vrednotimo po nabavni vrednosti, ki
vključuje nakupno ceno, popuste, dajatve in neposredne stroške dobave. Za obračun zmanjšanja zalog
uporabljamo metodo zaporednih cen (FIFO).
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
V letu 2010 smo začeli izdajati darilne bone v posamezni vrednosti 20 EUR. Po stanju 31. 12. 2021
izkazujemo v naših knjigah za 13.000 EUR še nevnovčenih darilnih bonov.
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 280.458 EUR. Gre za
obveznosti iz naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane v januarju 2022, za obveznosti iz naslova
redne delovne uspešnosti za obdobje oktober do december 2021, ki je bila izplačana v mesecu januarju
2022, za poračun nadomestil zaradi izplačila redne delovne uspešnosti za obdobje oktober do december
2021, ki je bil izplačan v mesecu februarju 2022 in druge stroške dela kot sledi:
Obveznosti za čiste plače
Obveznosti za prispevke iz plač
Obveznosti za davke iz plač
Obveznosti za regres, odpravnine, jubilejne nagrade
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Prevoz na delo
Prehrana za zaposlene
Obveznosti za potne stroške
Daljinci
SKUPAJ

na dan 31. 12. 2021 v EUR
159.084
56.563
35.281
7.252
3.620
8.485
8.345
633
1.195
280.458

Dostop za zaposlene je v Lekarni Novo mesto mogoč mimo zapornice, daljinci so last Dolenjskih lekarn,
zaposleni jih dobijo v uporabo proti plačilu kavcije.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 710.063 EUR in se
nanašajo predvsem na obveznosti do dobaviteljev iz naslova nakupa zdravil, medicinskih pripomočkov
in ostalega blaga, namenjenega prodaji v lekarnah. Glede na preteklo leto, so se bistveno povečale
obveznosti do Mikro+Polo d.o.o., saj je bilo podjetje izbrano na javnem razpisu za hitre antigenske teste
SARS-CoV-2. Gre za obveznosti do dobaviteljev, ki še niso zapadle v plačilo.
Struktura obveznosti po dobaviteljih je naslednja:
Dobavitelj
Salus, Veletrgovina, d.o.o.
Mikro+Polo d.o.o.
Kemofarmacija, d.d.
Farmadent, d.o.o.
Ostali dobavitelji
Skupaj

2021
389.855
116.619
75.382
36.376
91.831
710.063

v EUR
2020
365.232
454
235.747
77.130
79.090
757.653
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2021 izkazane v višini 118.385 EUR.
Sestavljajo jih obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov na plače za mesec december 2021 ter
prispevkov od poračuna nadomestil za obdobje oktober do december 2021 v višini 40.239 EUR,
obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v višini 24.841 EUR, obveznosti za izplačilo sejnin članom
Sveta zavoda v višini 256 EUR ter obveznosti za prispevke in davke iz naslova sejnin v višini 129 EUR,
obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 50.105 EUR, obveznosti iz naslova prehrane študentke
za mesec december 2021 v višini 101 EUR, obveznost iz naslova nedoseganja kvote invalidov za mesec
december 2021 v višini 717 EUR in obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi na decembrske
plače v višini 1.997 EUR.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Po stanju na dan 31. 12. 2021 imamo do uporabnikov enotnega kontnega načrta (posredni in
neposredni proračunski uporabniki) odprte obveznosti v višini 2.782 EUR. Obveznosti še niso zapadle.
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Na dan 31. 12. 2021 nimamo odprtih obveznosti do financerjev.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na dan 31. 12. 2021 imamo 9 EUR obveznosti za obresti prejetega kredita.
Pasivne časovne razmejitve
Po stanju na dan 31. 12. 2021 imamo 87.006 EUR pasivnih časovnih razmejitev. Od tega je 13.622 EUR
davek na dodano vrednost po avansnih računih podjetja Grading Kurent d.o.o., za plačilo najemnine za
obdobje do vključno aprila 2023 za poslovne prostore Lekarne Drive in Trebnje, 73.384 EUR
predstavljajo v letu 2021 brezplačno prejeta sredstva za osebno in kolektivno zaščito pred virusom
COVID-19 (maske tipa FFP2) na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije, ki jih bomo zaposleni
uporabljali v letu 2022.
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so na dan 31. 12.
2021 izkazane v višini 6.174.078 EUR. Obveznosti so se glede na dan 31. 12. 2020 povečale za 233.698
EUR na račun presežka za leto 2020 v višini 448.037 EUR, zmanjšanega za amortizacijo v breme virov za
leto 2021 v višini 139.391 EUR in neodpisane vrednosti iz upravljanja izločene stavbe s pripadajočim
zemljiščem v višini 74.948 EUR.
Ker ni pogodbe med ustanovitelji, zavod v svojih knjigovodskih evidencah ne more zagotoviti ustreznih
podatkov o deležu premoženja, ki pripada posameznemu ustanovitelju.
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31. 12. 2021 izkazan v višini 613.423 EUR.
Za solventno in likvidno poslovanje zavoda potrebujemo v skladu z 38. členom Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1) in po podatkih za leto 2021 3.330.287 EUR kumuliranega presežka prihodkov nad
odhodki, od tega:
 1.697.375 EUR iz naslova šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga v preteklem letu
(upoštevana zaloga zadnjih 6 mesecev leta 2021),
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 1.206.457 EUR iz naslova šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo šestmesečne
povprečne vrednosti obveznosti do dobaviteljev (upoštevano stanje zadnjih 6 mesecev leta
2021) in
 426.455 EUR iz naslova povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja zavoda (podlaga Izkaz
prihodkov in odhodkov za leto 2021).
Svetu zavoda bomo predlagali, da tekoči presežek v skladu z 38. členom ZLD-1 namensko razporedi za
solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda. Če bo Svet zavoda potrdil predlog razporeditve
presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021, bo zavod izkazoval 2.279.931 EUR zbranih sredstev za
solventno in likvidno poslovanje.
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Skladno z veljavnimi računovodskimi predpisi je treba obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
izkazovati v znesku knjigovodske vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb ter neodplačanega zneska
glavnice dolgoročno danih posojil in depozitov, kar na dan 31. 12. 2021 znaša 316 EUR.
Izvenbilančne evidence
Po stanju na dan 31. 12. 2021 imamo na kontih izvenbilančnih evidenc zavedenih 929.303 EUR. Izdanih
garancij oziroma menic je 983.382 EUR (Zdravstveni dom Novo mesto 33.382 EUR in Deželna banka
Slovenije 950.000 EUR). Od leta 2020 dalje dolenjskim in belokranjskim občinam podarjamo darilne
bone za paket novorojenci v vrednosti 20 EUR. V letu 2021 smo občinam izročili za 18.500 EUR darilnih
bonov. Na dan 31. december 2021 je v obtoku še za 14.040 EUR darilnih bonov za paket novorojenci.
Po drugi strani pa imamo neizdanih darilnih bonov v vrednosti 13.260 EUR ter prejetih bančnih garancij
oziroma menic v skupni vrednosti 54.859 EUR (Servis hišnih opravil Peter Špan 1.827 EUR, AMK Gradnja
2.328 EUR, Delta 512 EUR, MTH 17.253 EUR, Plan B 11.339 EUR in Mikro+Polo 21.600 EUR).
2.2. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov
obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka in na tej podlagi sestavlja izkaz
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Prihodki od poslovanja
Prihodki od poslovanja v višini 29.533.614 EUR predstavljajo 99,95 % celotnih prihodkov. Sestavljajo jih
prihodki od prodaje blaga in materiala v višini 28.394.397 EUR (96,14 % prihodkov od poslovanja),
prihodki od prodaje proizvodov in storitev v višini 1.128.420 EUR (3,82 % prihodkov od poslovanja) ter
povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v višini 10.797 EUR (0,04 %
prihodkov od poslovanja).
Prihodke od prodaje blaga in materiala sestavljajo:

Prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja
Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
Drugi prihodki od prodaje blaga in materiala

2021
14.492.230
7.011.425
6.890.741

v EUR
2020
12.888.881
6.788.113
6.403.708

Skupaj

28.394.397

26.080.702
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Prihodke od prodaje proizvodov in storitev sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov v višini 305.858
EUR oz. v deležu 27,1 %, prihodki od prodaje storitev v višini 306.438 EUR oz. v deležu 27,2 % in prihodki
iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 v višini 516.124 EUR oz. v deležu 45,7 %.
Finančni prihodki
Finančni prihodki v višini 287 EUR so v strukturi prihodkov zanemarljivi. Gre za obračunane zamudne
obresti kupcem.
Drugi prihodki
Drugi prihodki v višini 13.947 EUR so v strukturi prihodkov zanemarljivi. Prihodki so nastali na podlagi
prejete odškodnine Zavarovalnice Sava iz naslova zavarovanja nepremičnine (fasada Lekarne Črnomelj),
prejete odškodnine iz proračuna Republike Slovenije za škodo na fasadi, ki jo je povzročil ptič – detel,
odškodnine prejete od podjetja MTH zaradi poškodovanih škatlic zdravil iz robota ter odškodnine
podjetja Lek, povrnjene za zdravila s pretečenim rokom uporabe.
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki v skupni višini 16 EUR predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi
celotnih prihodkov. Nastali so pri prodaji osnovnega sredstva.
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Odhodki za nabavno vrednost prodanega materiala in blaga v višini 23.816.980 EUR predstavljajo 82,5 %
celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih:
Nabavna vrednost prodanega blaga
Ugotovljene neto popisne razlike
Kasneje prejeti popusti – bonusi
Skupaj

2021
24.414.661
(21.395)
(576.286)
23.816.980

v EUR
2020
22..485.155
(34.819)
(549.012)
21.901.324

Stroški dela
Stroški dela v višini 4.102.488 EUR predstavljajo 14,2 % celotnih odhodkov. Struktura stroškov dela in
primerjava s preteklim letom je prikazana v poslovnem poročilu v Tabeli št. 8.
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Amortizacija
Stroški amortizacije v višini 219.112 EUR predstavljajo le 0,8 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih:
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Popravek amortizacije v breme obveznosti do virov
Skupaj

2021
11.933
346.570
(139.391)
219.112

v EUR
2020
4.536
305.061
(112.861)
196.736

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v
10. členu opredeljuje, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške amortizacije
v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali
storitve, ali če ne pridobijo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Po
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 s pripadajočim aneksom znašata amortizacija in sredstva
za informatizacijo v ceni točke za lekarniško storitev 0,169 EUR na točko, kar predstavlja v ceni točke 4,9
% delež (povprečna cena točke v letu 2021 je bila 3,44 EUR).
Od celotne obračunane amortizacije v znesku 358.503 EUR jo na javno službo odpade 293.614 EUR (v
sorazmernem deležu prihodkov za javno službo, to je 81,9 % od 358.503 EUR). Od tega je s ceno
lekarniške točke pokrito 154.223 EUR, za razliko v znesku 139.391 EUR pa smo zmanjšali obveznosti za
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.
Davek od dohodka pravnih oseb
Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu s spremembo Pravilnika o opredelitvi pridobitne
in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09 in 137/21 ), ki v 3. členu določa, da se za
dohodke, ki se izvzemajo iz davčne osnove štejejo tudi sredstva za izvajanje javne službe iz
javnofinančnih virov (sredstva ZZZS za zdravila, dežurno službo in namenska javna sredstva). V letu 2021
je stopnja 19 %. Zavod je za leto 2021 obračunal davek od dohodka pravnih oseb v višini 72.174 EUR,
kar je za 40 % več kot leta 2020.
Presežek prihodkov
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka, ustvarjen v letu 2021, znaša 613.423 EUR.
2.3. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
Poleg osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov zavod sestavlja še izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Izkaz se sestavlja na podlagi delitve prihodkov in
odhodkov, ki se pripoznavajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, na prihodke in odhodke iz
naslova opravljanja dejavnosti javne službe ter na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti
prodaje blaga in storitev na trgu (odslej tudi tržna dejavnost).
Dejavnost javne službe je običajno določena s predpisi, ker pa so storitve, ki se pojavljajo pri opravljanju
dejavnosti javne službe zelo raznovrstne in jih predpisi, ki opredeljujejo dejavnosti javne službe,
navadno ne morejo zajeti v celoti, so za opredelitev in pojasnila, kaj sodi v dejavnost javne službe,
pristojna resorna ministrstva - v primeru lekarniške dejavnosti Ministrstvo za zdravje.
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Zavod je sodila za delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in trg določil v Pravilniku o
računovodstvu, ki ga je Svet zavoda sprejel dne 19. februarja 2019.
Prihodki po vrstah dejavnosti
Zavod je prihodke od poslovanja razdelil na prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in
prihodke iz naslova tržne dejavnosti neposredno glede na to, v katero dejavnost prihodek sodi.
Med prihodke od poslovanja iz naslova dejavnosti javne službe je zavod uvrstil:
 prihodke od prodaje zdravil, razen zdravil, ki se lahko prodajajo tudi v specializiranih prodajalnah
ter galenskih izdelkov, ki jih zavod izdeluje v svojem galenskem laboratoriju;
 prihodke od prodaje HAG testov;
 prihodke iz naslova dežurstva;
 prihodke od najemnin za počitniške kapacitete;
 prihodke iz naslova farmacevtskih obravnav;
 prihodke iz sredstev javnih financ zaradi epidemije COVID-19.
Med prihodke od poslovanja iz naslova tržne dejavnosti je zavod uvrstil:
 prihodke od prodaje zdravil, ki se lahko prodajajo tudi v specializiranih prodajalnah ter galenskih
izdelkov, ki jih zavod izdeluje v galenskem laboratoriju;
 prihodke od prodaje medicinskih pripomočkov, razen HAG testov;
 prihodke od prodaje trgovskega blaga;
 prihodke od provizij zaračunanih prostovoljnim zavarovalnicam;
 prihodke od najemnin za najem vitrin, LCD prikazovalnikov v prostorih, ki jih sicer uporablja
lekarna za lekarniško dejavnost;
 prihodke od izobraževanj;
 prihodke od poštnin, zaračunanih pri spletni prodaji.
Finančne, izredne in prevrednotovalne poslovne prihodke je zavod v celoti izkazal kot prihodke iz
naslova opravljanja dejavnosti javne službe.
Odhodki po vrstah dejavnosti
Navodila Ministrstva za zdravje sodil za delitev odhodkov za potrebe ugotavljanja izida poslovanja iz
opravljanja dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti natančno ne opredeljujejo, določajo le, naj bi jih
zavod delil na podlagi prihodkov posamezne vrste dejavnosti. Podobno določa tudi 23. člen Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil, ki pravi, da se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki
niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo, če
pa ustreznejšega sodila ni, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri
opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Po našem mnenju se lahko v takem primeru kot sodilo uporabi
razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
Zavod je celotne odhodke razdelil na odhodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in odhodke
iz naslova tržne dejavnosti bodisi neposredno glede na to, v katero dejavnost odhodek sodi, bodisi na
podlagi sodila, izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju
posamezne vrste dejavnosti, ki znaša:
 prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe – 81,9 %;
 prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja tržne dejavnosti – 18,1 %.
Zavod je poslovne odhodke razdelil na podlagi naslednjih sodil:
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 odhodke za nabavno vrednost prodanega blaga je zavod razdelil neposredno glede na to, na
katero vrsto dejavnosti se odhodek nanaša, razen bonuse in skonte, če jih na posamezno vrsto
dejavnosti neposredno ni mogoče razdeliti, jih je zavod razdelil v ustreznem deležu, izračunanem
na podlagi razmerja med prihodki od prodaje blaga doseženimi pri opravljanju posamezne vrste
dejavnosti;
 stroške materiala, storitev, amortizacije (celotne obračunane amortizacije) in ostale druge
stroške, ki jih zavod na posamezno dejavnost ne more neposredno razdeliti, je zavod delil na
podlagi sodila, izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
posamezne vrste dejavnosti (amortizacija, ki ni pokrita v ceni lekarniške storitve iz naslova
opravljanja javne službe in se odpisuje v breme virov, v celoti zmanjšuje amortizacijo
obračunano za javno službo);
 stroške dela zavod na posamezno dejavnost deli na podlagi sodila, izračunanega iz razmerja med
prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti, razen stroškov
dela iz naslova povečane delovne uspešnosti, ki jih zavod v celoti izkazuje kot odhodke tržne
dejavnosti in stroškov za dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS,
v delu, ki ga je pokril državni proračun in jih zavod v celoti izkazuje kot odhodke javne službe;
 davek od dohodka pravnih oseb, je zavod razdelil na podlagi razmerja med presežkom prihodkov
nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti vključenimi v davčno osnovo.
Finančne, izredne in prevrednostovalne poslovne odhodke je zavod v celoti izkazal med odhodki
opravljanja dejavnosti javne službe.
V letu 2021 znaša presežek prihodkov nad odhodki na javni službi 194.640 EUR, na trgu pa 418.783 EUR.
Če ne bi dela amortizacije, ki ni pokrit v ceni točke iz naslova javne službe, odpisovali v breme virov, bi
na javni službi izkazovali presežek v višini 54.709 EUR. Nabavno vrednost prodanega blaga na javni
službi znižujejo tudi naknadni popusti v višini 390.310 EUR. Brez njih bi na javni službi imeli primanjkljaj,
ki bi znašal 335.601 EUR. V letu 2021 je na višino presežka na javni službi vplivala prodaja hitrih testov
za samotestiranje. Gre za začasen ukrep države za obvladovanje epidemije.
2.4. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih sestavlja zavod poleg osnovnega
izkaza prihodkov in odhodkov tudi izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka, v katerem prav tako zagotovi podatke o prihodkih in odhodkih iz naslova izvajanja
javne službe in iz naslova tržne dejavnosti. Sestavlja ga na podlagi pripoznavanja prihodkov in odhodkov
po načelu denarnega toka.
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so priznani, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
 poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal;
 prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta; pri tem se šteje, da je ta
pogoj izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma
odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.
Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, se priznajo
prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov.
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Prihodki po načelu denarnega toka se skladno s predpisi razčlenjujejo na davčne, nedavčne, kapitalske
in transferne prihodke ter na prejete donacije. Odhodki po načelu denarnega toka pa so razčlenjeni na
tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in odhodke investicijskih
transferjev.
Nismo zavezani za izračunavanje presežka po fiskalnem pravilu (ugotavljanje presežka po denarnem
toku). Po Zakonu o fiskalnem pravilu fiskalno pravilo velja za proračunske uporabnike, ki sodijo v sektor
S.13 po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev. Mi sodimo v sektor S.11.
2.5. POJASNILA IZKAZA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o izdatkih in
prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe, se pravi izdatke in prejemke iz naslova danih
posojil in njihovih vračil ter izdatke za nakup kapitalskih naložb in prejemke iz naslova njihove prodaje.
Zavod v tem izkazu ne izkazuje sredstev iz naslova finančnih terjatev in naložb.
2.6. POJASNILA IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih, ki se
nanašajo na zadolževanje, se pravi prejemke in izdatke iz naslova najemanja posojil in odplačila glavnic
teh posojil. Poleg tega izkaz vsebuje tudi podatke o spremembi sredstev na računih v obravnavanem
obračunskem obdobju.
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PREDSTAVITEV IN KRATEK POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021
I.

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

Ime pravne osebe:
Sedež:
Telefon:
E- pošta:
Podračun pri UJP:
Matična številka:
Davčna številka:
Zastopnik:
Dejavnost:

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
07/393 2 900
tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
01285-6030275522
5198984
32984375
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica
47.730 Dejavnost lekarn

Nastanek
Zavod je nastal leta 1978, ko je prišlo do združitve do takrat samostojnih občinskih lekarn na območju
Dolenjske in Bele krajine.
Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti
ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.
Dejavnost
Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju
Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 21 lekarn in
podružnic, od tega je 15 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje,
ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno
dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima
zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.
Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje
zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini,
s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki.
Zavod ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del
izobraževanja, prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso.
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Organizacijske enote
V sestavi zavoda je bilo v letu 2021 11 lekarn in 4 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic
so naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin, Črnomelj,
Metlika, Semič, Trebnje – Goliev trg 3, Trebnje – Obrtniška ulica 14, Mirna (podružnica), Mokronog
(podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta
(podružnica).
Zaposleni
V letu 2021 je znašalo število zaposlenih računano iz ur 91,52 zaposlenih, kar je več kot smo planirali.
Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2021 povprečno 89,86 delavcev (izračunano iz števila
obračunanih ur v breme zavoda). Zaradi večjega izpada zaposlenih (za 1,74 zaposlenega iz ur) zaradi
bolniških odsotnosti, nege, varovanja otrok, izolacij in karanten, smo zaposlili 1,66 zaposlenih
računano iz ur več, kot je bilo načrtovano.
Konec leta 2021 smo imeli zaposlene 104 delavce (od tega štiri pripravnike), kar je za sedem delavcev
več kot konec leta 2020, ko smo imeli zaposlenih 97 delavcev (od tega tri pripravnike).
Fluktuacija zaposlenih (trije odhodi in deset prihodov) je bila v letu 2021 večja kot leta 2020, ko smo
imeli štiri odhode in šest prihodov. V letu 2021 sta se upokojili dve farmacevtski tehnici, eni
farmacevtski tehnici se je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Med prihodi smo imeli prihod treh farmacevtskih tehnikov, dveh magistrov farmacije in ene
lekarniške delavke ter prihod štirih farmacevtskih tehnikov, ki smo jim omogočili pripravništvo.
Pripravništvo financira država, manjši del pa financiramo sami.
Po stanju na dan 31. 12. 2021 je 82,7 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov,
tehnikov).
Praktično usposabljanje je v letu 2021 pod mentorstvom naših zaposlenih zaključilo šest študentov,
en študent bo usposabljanje zaključil februarja 2022 in 24 dijakov (v letu 2020 smo imeli tudi šest
študentov, ki so zaključili usposabljanje in 21 dijakov).
Vizija
Kakovostna in prijazna storitev, večja prepoznavnost, utrditev in širitev dejavnosti.
II.

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Leto 2021 je bilo tako kot leto 2020 zaznamovano z epidemijo koronavirusa, zato so bila potrebna
številna prilagajanja v organizaciji dela, poslovanju in načrtovanju aktivnosti. Vlada je sprejemala
številne ukrepe, ki smo jih dosledno upoštevali. Svojim zaposlenim smo še naprej zagotavljali vso
potrebno zaščitno opremo ter razkužila za zaposlene in paciente. Zaradi čakanja na delo od doma,
bolniških odsotnosti, varovanja otrok, številnih karanten in izolacij smo občasno skrajševali odpiralne
čase v nekaterih lekarnah in res izjemoma za kakšen dan zaprli eno od manjših lekarn. Ves čas smo
tudi zagotavljali 24-urno dežurno službo.
V letu 2021 so bile vse naše aktivnosti usmerjene k izpolnjevanju našega poslanstva, to je preskrbe
prebivalcev Dolenjske in Bele krajine z zdravili in drugimi izdelki za krepitev in ohranjanje zdravja.
Pacientom smo bili na voljo za posvet in pomoč tudi v primeru, ko niso uspeli priti do svojega
zdravnika in do receptov za zdravila. Tako kot v letu 2020 smo jim omogočali tudi dostavo zdravil na
dom s pomočjo prostovoljcev oziroma civilne zaščite.
Izvajanje novih kognitivnih storitev je bilo zaradi epidemioloških razmer še zmeraj oteženo, smo pa
brez zapletov nadaljevali z izvajanjem farmacevtskega svetovanja v ambulanti farmacevta svetovalca
v Zdravstvenem domu Črnomelj, ki pokriva še področje Zdravstvenega doma Metlika.
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Nenehno skrbimo tudi za razvoj Galenskega laboratorija, strokovna vodja laboratorija s svojim timom
poleg uvajanja novih galenskih izdelkov skrbi za povezovanje s strokovnjaki iz drugih javnih zavodov z
namenom izboljšanja kvalitete izdelkov in posodabljanja proizvodnje. V letu 2021 smo nabavili nekaj
novih strojev, izboljšali nekatere tehnološke procese in dali v prodajo dva nova izdelka. Pomembna
izboljšava pa je bila tudi reorganizacija dela, saj je vplivala tako na storilnost kot razpoloženje v
kolektivu.
V letu 2021 smo odprli drugo lekarno v Trebnjem, kar je bil tako organizacijsko kot stroškovno velik
zalogaj za naš zavod. Smo pa na to lekarno zelo ponosni, saj je prva od naših lekarn, ki ima robota za
skladiščenje in dostavo zdravil in tretja lekarna v Sloveniji z možnostjo drive in prevzema zdravil in
drugih izdelkov.
Ob upoštevanju vseh pogojev in okoliščin poslovanja in na podlagi pregleda poslovanja v primerjavi z
zastavljenimi cilji lahko povzamemo, da smo uspešno uresničili letne cilje in tudi razvojne cilje
zavoda, to je zagotoviti dolgoročno stabilno in uravnoteženo poslovanje zavoda ter zagotavljati
sredstva za razvoj lekarniške dejavnosti.
III.

Finančno poslovanje zavoda – izkaza in pojasnila k izkazoma

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
Naziv

PRIHODKI
Poslovni prihodki
Recepti
Recepti – doplačila
Prosta prodaja
Prodaja pravnim osebam
Provizija dopolnilno zavarovanje
Dežurstvo
Najemnine
Izobraževanje
Farmacevtske obravnave
Prihodki po PKP paketih
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
PRIHODKI SKUPAJ
ODHODKI
Stroški materiala in energije
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Nabavna vrednost blaga
Finančni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
ODHODKI SKUPAJ
DAVEK OD DOBIČKA
REZULTAT

2021

%

Plan
2021

%

Razlika
na plan

I21/plan

2020

%

v EUR
Razlika
na 2020

I21/20

29.533.614

99,9

28.682.327

99,9

851.287

103,0

27.267.925

100,0

2.265.689

108,3

21.503.655

72,8

20.785.360

72,4

718.295

103,5

19.676.993

72,1

1.826.662

109,3

366.413

1,2

421.918

1,5

-55.505

86,8

392.455

1,4

-26.042

93,4

6.062.728

20,5

6.057.654

21,1

5.074

100,1

5.798.313

21,3

264.415

104,6

780.414

2,6

720.136

2,5

60.278

108,4

623.173

2,3

157.241

125,2

46.266

0,2

47.328

0,2

-1.063

97,8

44.831

0,2

1.435

103,2

139.917

0,5

141.666

0,5

-1.750

98,8

141.666

0,5

-1.750

98,8

77.430

0,3

90.707

0,3

-13.277

85,4

91.385

0,3

-13.954

84,7

3.070

0,0

4.752

0,0

-1.682

64,6

4.581

0,0

-1.511

67,0

37.597

0,1

12.236

0,0

25.361

307,3

12.525

0,0

25.072

300,2

516.124

1,7

400.568

1,4

115.556

128,8

482.002

1,8

34.122

107,1

287

0,0

250

0,0

37

114,8

1.017

0,0

-730

28,2

13.947

0,0

17.204

0,1

-3.257

81,1

5.917

0,0

8.030

235,7

16

0,0

300

0,0

-284

5,5

361

0,0

-344

4,5

29.547.864

100,0

28.700.081

100,0

847.783

103,0

27.275.220

100,0

2.272.644

108,3

267.173

0,9

266.101

0,9

1.072

100,4

297.527

1,1

-30.354

89,8

403.007

1,4

404.303

1,4

-1.296

99,7

354.607

1,3

48.400

113,6

219.112

0,7

213.073

0,7

6.039

102,8

196.736

0,7

22.376

111,4

4.102.488

13,9

3.988.553

13,9

113.935

102,9

3.970.402

14,6

132.086

103,3

47.680

0,2

52.328

0,2

-4.648

91,1

52.690

0,2

-5.010

90,5

23.816.980

80,6

23.279.690

81,1

537.290

102,3

21.901.324

80,3

1.915.656

108,7

3.772

0,0

3.498

0,0

274

107,8

1.665

0,0

2.107

226,6

413

0,0

425

0,0

-12

97,1

594

0,0

-182

69,4

1.642

0,0

0

0,0

1.642

0

0,0

1.642

28.862.267

97,7

28.207.971

98,3

654.296

102,3

26.775.547

98,2

2.086.721

107,8

72.174

0,2

50.854

0,2

21.320

141,9

51.636

0,2

20.538

139,8

613.423

2,1

441.256

1,5

172.167

139,0

448.037

1,6

165.386

136,9
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Realizacija št. točk za zdravila izdana na recept
Vrednost točke v EUR

realiz. 2021

plan 2021

Indeks

realiz. 2020

Indeks

642.148
3,44

636.937
3,43

100,8
100,3

628.860
3,39

102,1
101,5

Izkaz prihodkov in odhodkov
V letu 2021 znaša presežek prihodkov nad odhodki 613.423 EUR.
Tabela: Analiza izkaza poslovnega izida
2021

Plan 2021

Razlika na
plan

2020

v EUR
Razlika na
2020

+ Prihodki

29.547.864

28.700.081

847.784

27.275.220

2.272.644

- Nabavna vred. blaga

23.816.980

23.279.690

537.290

21.901.324

1.915.656

= Zaslužek

5.730.884

5.420.391

310.493

5.373.895

356.988

Rezultat iz financiranja

-3.486

-3.248

-238

-648

-2.838

Rezultat izredni

11.908

17.079

-5.171

5.683

6.225

= Zaslužek iz poslovanja

5.716.633

5.402.636

313.997

5.366.600

350.033

% Zaslužka (marže) iz poslovanja

24,0

23,2

24,5

Stroški materiala, energije, storitev

717.860

722.732

-4.872

704.825

13.036

Stroški dela

4.102.488

3.988.553

113.935

3.970.402

132.086

Amortizacija

219.112

213.073

6.039

196.736

22.376

Davek od dobička

72.174

50.854

21.320

51.636

20.538

= Rezultat iz poslovanja

605.000

427.424

177.576

443.002

161.998

Poslovni izid

613.423

441.256

172.167

448.037

165.386

Rezultat leta 2021 je za 172.167 EUR oziroma 39 % višji od plana. V letu 2021 smo ustvarili iz
poslovanja 313.997 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom predvsem na račun izdaje hitrih
antigenskih testov. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (predvsem stroški dela), je bil
rezultat iz poslovanja le za 177.576 EUR boljši od plana.
Rezultat v letu 2021 je za 165.386 EUR oziroma 37 % višji v primerjavi z letom 2020. V letu 2021 smo
ustvarili za 350.033 EUR več zaslužka iz poslovanja. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški
(predvsem stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja le za 161.998 EUR boljši od leta 2020.
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020
31.12.2021

%

31.12.2020

%

Razlika

3.728.282

46,6%

3.553.581

45,6%

174.701

91.748

1,1%

14.849

0,2%

76.899

3.624.279

45,3%

3.528.019

45,3%

96.260

12.255

0,2%

10.713

0,1%

1.542

Kratkoročna sredstva

4.271.238

53,4%

4.236.098

54,4%

35.140

Zaloge

1.978.333

24,7%

1.845.616

23,7%

132.717

Kratkoročne terjatve do kupcev

AKTIVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena dolgoročna sredstva
Dolgoročne fin. naložbe in terjatve iz poslovanja

2.123.740

26,5%

2.239.480

28,7%

-115.740

Druge kratkoročne terjatve

50.445

0,6%

51.000

0,7%

-555

Denarna sredstva

41.942

0,5%

97.718

1,3%

-55.776

Aktivne časovne razmejitve

76.778

1,0%

2.284

0,0%

74.494

SKUPAJ SREDSTVA
PASIVA

7.999.520

100,0%

7.789.679

100,0%

209.841

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

6.787.817

84,9%

6.388.733

82,0%

399.084

613.423

7,7%

448.037

5,8%

165.386

Ugotovljeni poslovni izid
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Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PČR

0

0,0%

0

0,0%

0

316

0,0%

316

0,0%

0

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

6.174.078

77,2%

5.940.380

76,3%

233.698

Kratkoročne obveznosti

1.211.703

15,1%

1.400.946

18,0%

-189.243

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

13.000

0,2%

13.340

0,2%

-340

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

280.458
712.845

3,5%
8,9%

363.451
759.081

4,7%
9,7%

-82.993
-46.236

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

118.385

1,5%

134.074

1,7%

-15.689

Kratkoročno prejeti krediti

0

0,0%

131.000

1,7%

-131.000

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

9

0,0%

0

0,0%

9

87.006

1,1%

0

0,0%

87.006

7.999.520

100,0%

7.789.679

100,0%

209.841

Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV

Iz bilance stanja lahko ugotovimo, da je financiranje zavoda stabilno, saj dolgoročni viri pokrivajo
dolgoročna sredstva in tudi del kratkoročnih sredstev.
Znižale so se kratkoročne terjatve do kupcev in denarna sredstva na računu. Zadolženost zavoda se je
znižala. Po stanju na dan 31. 12. 2021 nimamo odprtih obveznosti iz naslova kratkoročnega kredita za
financiranje obratnih sredstev. Konec leta 2020 je stanje kredita znašalo 131.000 EUR. Znižale so se
tudi vse ostale kratkoročne obveznosti razen pasivnih časovnih razmejitev.
IV.

Problematika zavoda

Nov Odlok o ustanovitvi zavoda
Zavod si že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine
Dolenjske in Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje
ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam (v nadaljevanju Odlok). Konec leta 2016 je bil
sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju ZLD-1), ki je pomembno vplival na vsebino
Odloka. V ZLD-1 je določeno, da mora ustanovitelj po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s
soglasjem ministrstva v dveh letih od uveljavitve ZLD-1, to je do 27. 01. 2019, uskladiti akte o
ustanovitvi, organiziranost in delovanje obstoječih javnih zavodov s tem zakonom. V letu 2019 so se
aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem Odloka nadaljevale. Iniciativo pri vsebini in sprejemanju
Odloka je prevzela Mestna občina Novo mesto. Odlok je na občinskih svetih obravnavala in potrdila
večina občin ustanoviteljic. Dokler Odloka ne potrdijo v enaki vsebini vse občine ustanoviteljice Odlok
ni sprejet.
Skupno javno naročilo za zdravila
Izvedba javnega naročila za nabavo zdravil za nadaljnjo izdajo, prodajo v skladu z Zakonom o javnih
naročilih je zaradi specifičnosti trga in predmeta nabave (zdravil), ki je zelo reguliran, težko izvedljiva
oziroma po našem mnenju razpis lahko poslabša pogoje poslovanja z dobavitelji. Zato se Lekarniška
zbornica Slovenije pogaja z ministrstvi za izločitev zdravil in ostalega blaga, ki ga lekarne nabavljajo za
nadaljnjo prodajo iz sistema javnih naročil.
Vsi lekarniški javni zavodi v Sloveniji smo za izvedbo skupnega razpisa pooblastili Lekarniško zbornico
Slovenije (v nadaljevanju LZS). LZS je pred izvedbo razpisa poskušala za nekatera nerešena vprašanja
v zvezi z razpisom pridobiti mnenje Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje in Evropske
komisije. Ves čas je o poteku skupnega javnega naročila obveščala tudi Računsko sodišče. Skupni
javni razpis za zdravila je bil objavljen v juliju 2019. Razpis je bil zaradi kompleksnosti podaljšan do
konca novembra 2019. Razveljavila ga je Državna revizijska komisija na pobudo enega od
ponudnikov. Na razpis je vložila zahtevo za revizijo tudi Agencija za varstvo konkurence. Na LZS je bila
imenovana nova komisija, ki je v sodelovanju z zunanjim pravnim svetovalcem pripravila nov razpis.
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Žal je tudi javni razpis za zdravila, ki smo ga objavili maja 2021, padel. Štirje javni lekarniški zavodi
smo se zaradi tega jeseni 2021 znašli na sodišču. Gre za sistemsko težavo, zato je nedopustno, da
javni lekarniški zavodi v skrbi, da na trgu ne pride do pomanjkanja zdravil, plačujemo kazni zaradi
neizvedenih javnih naročil blaga za nadaljnjo prodajo. Razpis za zdravila pod pogoji, ki jih postavlja
Državna revizijska komisija in Agencija za varstvo konkurence, javnim lekarniškim zavodom ne
omogoča pozitivno poslovanje, kar je v nasprotju z načeli Zakona o javnem naročanju o
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zato smo v letu 2021 vložili ustavno presojo Zakona o
javnem naročanju v povezavi z Zakonom o zdravilih in Zakonom o lekarniški dejavnosti.
Kadrovska problematika
Težko dobimo kader (magistre farmacije) zaradi velikega zaposlovalca v regiji. Ker gre za pretežno
ženski kolektiv, je poleg boleznin še veliko odsotnosti zaradi porodniških dopustov, nege, varstva
otrok (10,8 zaposlenih računano iz ur je bilo v letu 2021 odsotnih iz tega naslova oziroma slabih 12 %
vseh zaposlenih). V letu 2021 se je zaključil delovnopravni spor, ki se je začel leta 2019. Zavod je po
sodni odločbi delavcu izplačal zaostalih 18 plač ter skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva odškodnino v višini 5 bruto plač delavca. Vsi stroški spora so znašali
57.996 EUR.
Prenos nepremičnine na ustanovitelja
Občina Črnomelj je s Sklepom z dne 10. 3. 2021 izvzela iz upravljanja Dolenjskih lekarn Novo mesto
stavbo št. 85 v katastrski občini 1535 Črnomelj na naslovu Kolodvorska cesta 23 a, 8340 Črnomelj.
Prenos stavbe in pripadajočega zemljišča se je v poslovnih knjigah opravil na dan 2. 1. 2021.
Omenjeno nepremičnino je zavod trajno prenehal uporabljati za izvajanje svoje dejavnosti že leta
2011, zaradi selitve na novo lokacijo. V vmesnem obdobju je bila nepremičnina dana v brezplačni
najem RIC Bela krajina za dobo 5 let.
Financiranje lekarniških storitev
V lekarnah iz leta v leto narašča obseg administrativnega dela (v letu 2019 je bilo uvedeno
preverjanje avtentičnosti zdravil, kar zahteva optično branje kode na vsaki škatlici zdravil, v letu 2021
pa tiskanje PCT potrdil in izdaja hitrih antigenskih testov za samotestiranje), ki nam ga nalagajo
zdravstvene zavarovalnice, Ministrstvo za zdravje in ostali, vse manj pa je časa za strokovno delo
lekarniških farmacevtov (svetovanje, pregled interakcij med zdravili). Čeprav smo slovenske lekarne s
pilotnim projektom beleženja farmacevtskih intervencij pokazale, da smo na vsak vložen evro
prihranili sedem evrov, država ne vlaga v višjo dodano vrednost lekarn, ampak še naprej plačuje
visoke stroške bolnišničnega zdravljenja zaradi zapletov pri zdravljenju z zdravili.
Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.
Novo mesto, dne 7. 3. 2022
Direktorica
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
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K točki 9
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Glasbene šole Črnomelj kot informacijo.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
Številka: 410-19/2021
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

K točki 10
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Knjižnice Črnomelj kot informacijo.
PREDLOG SKLEPA:
1. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v skupni višini
3.972,00 EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.
Številka: 410-63/2021
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
1. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v skupni višini
3.972,00 EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

K točki 11
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj kot
informacijo.
PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
Številka: 410-41/2021
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
ULICA OTONA ŽUPANČIČA 1, p. p. 294
telefon: 07 30 61 390, 07 30 61 392
e-naslov: info@zik-crnomelj.si
www.zik-crnomelj.eu

LETNO POROČILO
ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
ZA LETO 2021

Črnomelj, februar 2022
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1
1.1

POSLOVNO POROČILO

SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.1.1 POROČILO DIREKTORICE
Leto 2021 je bilo za Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (v nadaljevanju ZIK) v vseh
pogledih uspešno. Na podlagi izkušenj preteklega leta 2020 se je ZIK dobro prilagodil
spremenjenim razmeram, ki jih je zaznamovala epidemija bolezni Covid 19. Kombinacija
izvajanja dejavnosti pretežno v živo z oblikami dela na daljavo se je izkazala za učinkovito
in uspešno, kar bo ostalo kot primeren vzorec za delo v bodoče. Več organizacijskih težav je
bilo zaradi ukrepa preverjanja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) in zagotavljanja
izpolnjevanja tega pogoja pri zaposlenih, udeležencih in ostalih deležnikih.
ZIK-ova enota Ljudska univerza je začela prvič v zgodovini izvajati javno službo, kamor na
podlagi zakona sodita program osnovne šole za odrasle in dejavnost svetovanja odraslim.
Javna služba je bistveno prispevala k večji stabilnosti financiranja izobraževanja odraslih.
Novi prostori za izobraževanje odraslih, ki jih je zagotovila Občina Črnomelj, so podpirali
zakonsko določene zahteve glede površine in opreme v skladu s standardi in normativi. Velik
poudarek je bil na pripravi vsebinske ureditve in celostne podobe ljudske univerze. ZIK je
imel podporo Občine Črnomelj, ki se je zgledno odzivala in aktivno vključevala v iskanje
rešitev za tekoča vprašanja. Občina Črnomelj je odgovorno prevzela ustanoviteljsko pravico
in dolžnost, da upošteva zakonska določila za zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje
javne službe in pridobitev uporabnega dovoljenja za ljudsko univerzo.
ZIK kot upravljavec Kulturnega doma Črnomelj je imel redno sodelovanje tudi z lastnikom
stavbe Ministrstvom za kulturo. Z oddelkom za investicije je usklajeval nujne posege za
zaščito kulturnega spomenika, z državno sekretarko pa načrtovanje zagotavljanja sredstev
za projekt in izvedbo celovite obnove, predvsem v okviru evropskih sredstev za okrevanje in
odpornost.
Precej težav je imel ZIK zaradi fluktuacije delavcev in tudi z iskanjem primernih ljudi za
zaposlitev na ljudski univerzi na področju javne službe, kjer nam ni uspelo najti ustreznega
strokovnega kadra. Tudi v kulturnem domu je bilo več razpisov za opravljanje del na
področju koordinacije in nalog strokovnega delavca, kjer smo izbrali kompetentne
sodelavce.
Kljub spremenjenim razmeram je ZIK uspešno zaključil poslovno leto 2021, tako vsebinsko
kot finančno. Celotni prihodki v letu 2021 so bili 1.276.597,79 EUR in so v primerjavi z letom
2020 višji za 11,4 %. Delež občin v ZIK-ovih prihodkih za leto 2021 je bil 22,45 % (Občina
Črnomelj 22,01 % in občini Metlika in Semič 0,44 %), delež javne službe 22,18 %, projektna
sredstva na podlagi prijav na javne razpise 50,12 % in drugi viri 5,25 %. Presežek prihodkov
nad odhodki po načelu poslovnega dogodka znaša 62.995,73 EUR.
Presežek je nastal večinoma zaradi prihrankov pri izvajanju osnovne šole za odrasle, kjer
nismo uspeli redno zaposliti primernega strokovnega kadra, ki bi izpolnjeval zakonske
pogoje. Pedagoško delo so zato opravili zunanji sodelavci in stalno zaposleni delavci, slednji
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poleg svojega siceršnjega rednega dela. Redno zaposleni so si razdelili delo ene strokovne
delavke na porodniškem dopustu, ki je nismo nadomestili z novo zunanjo zaposlitvijo.
Poročilo sveta zavoda
V obdobju poročanja se je zamenjala sestava sveta zavoda. Prejšnjim članom sveta zavoda
je potekel štiriletni mandat 8. 7. 2021, zato je bila istega dne konstitutivna seja nove sestave
sveta zavoda. ZIK-ov svet šteje 6 članov, in sicer: dva predstavnika ustanovitelja, dva
predstavnika zaposlenih, en predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih in en
predstavnik uporabnik kulturnih dejavnosti. Svet ZIK Črnomelj je imel v letu 2021 šest rednih
seje. Člani sveta so odločali o zadevah, ki so v pristojnosti sveta zavoda na podlagi veljavne
zakonodaje, ustanovitvenega akta in pravil zavoda.
Člani sveta so sprejeli poročilo o popisu in letno poročilo za leto 2020, potrdili so program
dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2021 po enotah, posebej za Kulturni dom in posebej
za Ljudsko univerzo. Sprejeli so poročilo o delu za šolsko leto 2020-2021, letni delovni načrt
za leto 2021-2022, cenike izobraževanj, uporabe prostorov in urnih postavk zunanjih
sodelavcev. Svet zavoda je sprejel vse potrebne sklepe, ki se nanašajo na delovnopravno
razmerje direktorice ZIK-a.
1.1.2 OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je ustanovila Občina Črnomelj (Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, UL RS štev. 14/1997,
spremembe in dopolnitve odloka UL RS štev. 114/2004 in 92/2015). Je pravni naslednik
Ljudske univerze, ki je bila ustanovljena leta 1959 in je v letu 2019 praznovala 60 let. Namen
ustanovitve ZIK Črnomelj je pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih, kinematografske
in kulturniške dejavnosti.
ZIK Črnomelj je enovita pravna oseba, ki ima dve enoti, ZIK-enoto Ljudska univerza in ZIKenoto Kulturni dom. Enoti nimata pooblastil v pravnem prometu. Sedež zavoda je v stavbi
Kulturnega doma Črnomelj na Ulici Otona Župančiča 1, ki je kulturni spomenik državnega
pomena in je v lasti Republike Slovenije (Ministrstvo za kulturo). ZIK-enota Ljudska univerza
od leta 2017 dalje deluje na naslovu Kolodvorska cesta 32 c v Črnomlju.
ZIK Črnomelj je v letu 2021 izdelal razvojni načrt za obdobje 2021-2027, ki je pripravljen na
podlagi obravnave v kolektivu, na svetu zavoda, v komisiji za kakovost, na andragoškem
zboru, na podlagi predlogov zunanjih sodelavcev na področju kulture ter na podlagi
predlogov udeležencev izobraževanja odraslih. Načrtovanje izvajanja razvojnega načrta se
bo določalo z letnimi delovnimi načrti ter akcijskimi načrti. Za izvajanje razvojnega načrta
skrbijo strokovni aktivi s podporo strokovnih timov ter vodstva.
1.1.3 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
ZIK Črnomelj vodi direktorica Nada Žagar. Njen mandat traja od 20. 5. 2019 do 20. 5. 2024.
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Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj je najvišji organ upravljanja v zavodu, ki
ga sestavlja šest članov: dva predstavnika delavcev zavoda, dva predstavnika ustanovitelja
in po en predstavnik uporabnikov kulturnih dejavnosti ter udeležencev izobraževanja
odraslih.
Novi Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS štev. 6/2018) določa, da andragoški zbor
sestavljajo strokovni delavci v programu osnovne šole za odrasle in v javno veljavnih
izobraževalnih programih za odrasle, strokovni delavci v dejavnostih in izobraževalci v
neformalnih izobraževalnih programih za odrasle kakor tudi drugi delavci, ki opravljajo
strokovne naloge. To so zaposleni v javni organizaciji in zunanji sodelavci, če v tekočem
koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma
dejavnosti. V letu 2021 je imel andragoški zbor pet srečanj.
Strokovne aktive sestavljajo strokovni delavci iz posameznega izobraževalnega programa za
odrasle oziroma dejavnosti. V letu 2021 je redno deloval strokovni aktiv za osnovno šolo za
odrasle (22 srečanj), strokovni aktiv za slovenščino in tuje jezike (5 srečanj), strokovni aktiv
za računalništvo (7 srečanj), strokovni aktiv za splošne izobraževalne programe (5 srečanj),
strokovni aktiv za področje svetovanja (20 srečanj), strokovni aktiv za socialno aktivacijo
(40 srečanj), strokovni aktiv za promocijo (10 srečanj) in strokovni aktiv za področje kulture
(12 srečanj).
Strokovne time sestavljajo ZIK-ovi zaposleni na posameznem področju. V preteklem letu smo
imeli strokovni tim za koordinacijo in strokovni tim za finance. Strokovni timi so se sestajali
po potrebi. V letu 2021 se je strokovni tim za finance sestal desetkrat, strokovni aktiv za
koordinacijo pa štirikrat.
V okviru projektov delujejo partnerska srečanja (konzorcijiska), ki jih je bilo v letu 2021
skupaj 22, in sicer svetovanje (3 srečanja, na ravni regije za Festival ZaTe pa 3 srečanja),
temeljne in poklicne kompetence 2 srečanja, socialna aktivacija MOST 8 srečanj in socialna
aktivacija Aktiviraj se 6 srečanj.
1.1.4 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU
1.1.4.1 Prilagoditev na razmere povezane z epidemijo Covid 19
ZIK se je pravočasno in uspešno odzval na drugo leto spremenjenih razmer povezanih z
epidemijo Covid 19. Utrjeval je znanje in širil usposabljanje zaposlenih, učiteljev in
udeležencev za učinkovito uporabo aplikacij za delo na daljavo, predvsem ZOOM in MS
Teams.
Dodaten organizacijski napor je zahtevalo preverjanje PCT pogoja (preboleli, cepljeni,
testirani) in izvajanje samotestiranja za zaposlene, zunanje sodelavce in udeležence.
Dodatno delo so opravili redno zaposleni poleg svojih rednih delovnih obveznosti.
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1.1.4.2 Enota Ljudska univerza
V letu 2021 je ZIK imel 2.582 udeležencev, od tega 2.315 (89,7 %) takšnih, ki so imeli
izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno. V primerjavi z letom 2020 gre za 28,3 %
porast števila udeležencev.
1.1.4.3 Enota Kulturni dom
Na področju kulture je bilo 322 aktivnih udeležencev (nastopajočih), 2.263 obiskovalcev v
živo in 20.573 ogledov na spletu. V primerjavi z letom 2020 gre za 34 % upad števila aktivnih
udeležencev, kar je posledica strogih vladnih ukrepov povezanih s prepovedjo izvajanja
kulturnih prireditev in zbiranja ljudi. Pozitiven učinek pa pomeni 20.573 spletnih ogledov,
kar je 22 % porast v primerjavi z letom 2020.
V kinu je bilo 4.508 obiskovalcev na 148 predstavah. Gre za 23,6 % prirast števila gledalcev
v primerjavi s preteklim letom. Kino je bil v letu 2021 zaradi vladnih ukrepov zaprt od 1. 1.
2021 do 13. 5. 2021.
1.1.4.4 Finančno poslovanje
ZIK je v letu 2021 prvič v zgodovini začel izvajati javno službo, ki je predstavljala 22,18 %
vseh prihodkov, prihodek občin je bil skupaj 22,45 % (od tega metliška in semiška občina
0,44 % skupaj). ZIK je še vedno polovično odvisen od projektne naravnanosti in pridobivanja
sredstev na podlagi uspešnih prijav, kar je v letu 2021 predstavljalo 50,12 % skupnih
prihodkov. Iz drugih virov je pridobil še 5,25 %.
Glede na vire financiranja je imel v letu 2021 97,92 % sredstev iz javnih virov in 2,08 %
sredstev iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, ki so
prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni način, to je preko prijav
na javne razpise.
ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih pridobil več kot 3,9
milijonov EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.
1.1.4.5 Promocija
Ker ZIK pridobiva večino svojih sredstev na tržni način, preko javnih razpisov, mora dati
veliko poudarka promociji svoje dejavnosti. ZIK je poleti 2021 objavil Katalog izobraževalne
in kulturne ponudbe, kjer je predstavil svojo dejavnost v celoti. Podrobne informacije o
izobraževalnih in kulturnih projektih in programih kakor tudi vse pomembne informacije
objavi ZIK na svoji spletni strani www.zik-crnomelj.eu in na Facebook-u. Ostale oblike
promocije so bile: zloženke o izobraževalnih programih, oglasne table v stavbi Kulturnega
doma in enoti Ljudska univerza, transparenti, predstavitve učne pomoči, središče za
samostojno učenje, svetovalna dejavnost brezposelnim ter drugim udeležencem, sporočanje
javnostim preko medijev o vseh pomembnih dogodkih in izobraževalnih programih ter
predstavitve ZIK-ove dejavnosti strokovni, politični in notranji javnosti. ZIK je tudi v letu
2011 intenzivno promoviral svojo dejavnost preko družbenih omrežij Facebook in Instagram.
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V sklopu promocije je tako preko elektronskih medijev objavil 1013 promocijskih vsebin,
doseg oziroma obiskov spletnh strani pa je bilo 215.160. Preko tiskanih medijev je bilo
objavljenih 57 vsebin. ZIK ima svoj Novičnik (47 objav) s 729 podpisniki in domači časopis
ZiikOPIS, ki je imel 2 izdaji.
Analitika Facebook ZIK Črnomelj kaže, da je bilo 399 objav z dosegom 62.766 ljudi, analitika
Facebook Kulturni dom, da je bilo 159 objav z dosegom 44.789 ljudi, Facebook kina Črnomelj
pa je imel 103 objave z dosegom 13.516 ljudi. Analitika Instagram kaže, da je bilo ustvarjenih
152 objav z dosegom 30.416 ljudi, analitika Youtube, da je bilo ustvarjenih 40 video vsebin
z 26.623 ogledi in analitika spletne strani ZIK, da je bilo ustvarjenih 60 objav, doseg spletne
strani pa je znašal 35.462 ljudi.
Za udeležence v različnih programih in projektih je ZIK ob zaključku usposabljanja
organiziral slavnostni dogodek, kjer smo udeležencem predstavili evalvacijo njihovega
usposabljanja, ponudbo novih izobraževalnih programov in projektov ter pomen
izobraževanja odraslih v okolju s poudarkom na virih financiranja. V letu 2021 je bilo 6
slavnostnih zaključkov izobraževanja in usposabljanja kot dela ZIK-ove promocijske
dejavnosti. Zaključni dogodki so priložnost za bolj poglobljeno evalvacijo zadovoljstva
udeležencev.
Za različne programe in projekte (OŠO, svetovalna dejavnost, ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenih znanj, študijski krožki, šola za starše, izobraževalni programi za
brezposelne, filmska vzgoja, jezikovno izobraževanje) je ZIK organiziral 11 informacijsko
motivacijskih srečanj, kjer je bil poudarek na predstavitvi programa kakor tudi izobraževalne
ponudbe z viri financiranja. Sodelovali smo z mediji (Dolenjski list, Televizija Vaš kanal,
Belokranjec, in drugi), ki so spremljali in predstavljali ZIK-ove projekte in programe.
Prostore kulturnega doma (veliko dvorano, malo dvorano, učilnice, avlo, ploščad in vrt) smo
oddali v uporabo 173 krat, od tega brezplačno 47 krat. Prostore ljudske univerze (učilnice,
večnamenski prostor) smo oddali v uporabo 79 krat, od tega 14 krat brezplačno. Kriteriji za
brezplačno oddajo prostorov v uporabo so naslednji: nepridobitnost organizacije,
dobrodelnost prireditev, nepridobitnost dogodka, jubilejnost, poslovno sodelovanje. Prosilec
je moral izpolnjevati vsaj enega od teh kriterijev.
Z namenom, da bi strokovna javnost in strokovne službe na Občini Črnomelj poznale stanje
in načrte v zvezi s kulturnim domom, je ZIK v sklopu aktivnosti ob praznovanju kulturnega
in občinskega praznika pripravil strokovno predstavitev kulturnega spomenika z možnostjo
diskusije. Poznavanje vsebin, povezanih s kulturnim domom, je pomembno zaradi
načrtovanja zagotavljanja sredstev za njegovo obnovo iz evropskih sredstev.
1.1.5 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE
Zaposleni na ZIK-u so na predlog svetovalke za kakovost opravili potrebne aktivnosti za
osvežitev besedila vizije, poslanstva in vrednot. Posodobljeni zapisi odsevajo usklajenost
kolektiva glede sprememb in vpliva novega časa.
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1.1.5.1 Vizija
ZIK Črnomelj v okolju odločilno vpliva na krepitev trajnostnega razvoja, digitalnih in drugih
zmožnosti ter medgeneracijskega povezovanja na področju izobraževanja odraslih in
kulture.
1.1.5.2 Poslanstvo

ZIK Črnomelj je osrednja belokranjska organizacija za izobraževanje odraslih in
kulturo. Vlaga v razvoj zaposlenih in ustvarja spodbudno okolje za učenje. Odgovorno
podpira razvojno strategijo okolja. Razvija vsesplošno ljudsko prosvetljevanje,
spodbuja avtorsko ustvarjanje na različnih področjih kulture in izvaja
kinematografsko dejavnost.
1.1.5.3 Vrednote

Pripadnost, strokovnost, dostopnost, sodelovalnost, inovativnost.
1.1.6 SKRB ZA KAKOVOST
ZIK Črnomelj je v letu 2021 presojal in razvijal kakovost po modelu Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Na podlagi oddane
vloge je ZIK pridobili pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2024. Pravico
do uporabe zelenega znanka kakovosti podeljuje Andragoški center Slovenije izobraževalnim
organizacijam, ki sistematično skrbijo za presojanje in razvijanje kakovosti dela.
Na ZIK-u deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, udeležencev,
učiteljev in partnerjev. Komisija za kakovost je načrtovala in koordinirala presojanje ter
razvijanje kakovosti v organizaciji. Skrbela je za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito
delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije. Članica komisije za kakovost je tudi
svetovalka za kakovost, ki je opravljala svetovalno delo pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti
na področju razvoja kakovosti. Aktivna je bila v omrežju svetovalcev na nacionalni ravni, ki
ga vodi Andragoški center Slovenije.
Razvoj kakovosti v letu 2021 je potekal na izbranih področja kakovosti, v okviru 3. faze
poglobljene samoevalvacije. Ta podpodročja sta izobraževalni proces ter raznovrstnost in
dostopnost podpore posamezniku. Pri razvoju kakovosti na izbranih kazalnikih so sodelovali
zaposleni, člani komisije za kakovost in člani andragoškega zbora.
Opravljene so bile aktivnosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti: spremljanje
zadovoljstva udeležencev, zbiranje podatkov o udeležencih in svetovancih ter priprava
analiz, spremljanje zadovoljstva zaposlenih in učiteljev, merjenje učinkov izobraževanj ter
priprava analiz. Vpeljali smo izboljšave na področju promocije, usposabljali zaposlene na
področju učinkovite komunikacije, urejanja spletne strani, oblikovanja promocijskega
materiala in arhiviranja, okrepili smo svetovalno dejavnost na področju poklicne orientacije
in promocije poklicev, uredili učilnice in prostore za podporno dejavnost pri učenju, nabavili
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učne pripomočke, posodobili IKT opremo in pripravili celostno podobo ljudske univerze. Na
področju promocije smo vpeljali načrtovanje objav, pripravili scenarij za novi predstavitveni
film ZIK in interni časopis Ziikopis. Okrepili smo delo strokovnih aktivov in vpeljali
komunikacijo ter vodenje evidenc v aplikaciji MS Teams. V sodelovanju z vsemi deležniki
smo pripravili in potrdili Razvojni načrt ZIK za obdobje 2021 do 2027.
1.2

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.2.1 OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je izdelal za leto 2021 dve poročili: eno
vsebinsko, ki se nanaša na šolsko leto 2020-2021 in pričujočega (vsebinsko, finančno in
kakovost), ki se nanaša na koledarsko leto 2021.
Poročilo o delu ZIK Črnomelj za šolsko leto 2020-2021 je obravnaval Svet ZIK-a na svoji redni
2. seji 19. oktobra 2021. Vsebinsko poročilo o delu zajema čas šolskega leta od 1. 9. 2020 do
31. 8. 2021. V poročilu so zajeti vsi pomembni vsebinski in statistični podatki, ki se nanašajo
na programe in projekte. Poročilo za obdobje šolskega leta 2020-2021 logično sledi dinamiki
vpisa udeležencev v izobraževanje in usposabljanje in prav tako strukturi Letnega delovnega
načrta za isto obdobje, kar je smiselno za področje izobraževanja odraslih. Podatki, ki se
zbirajo za obdobje šolskega leta, so točni in verodostojni, ker upoštevajo udeležence le
enkrat (če bi zbirali podatke o številu udeležencev v koledarskem letu, bi enega udeleženca
statistično lahko šteli dvakrat, v spomladanskem semestru šolskega leta 2020-2021 in v
zimskem semestru šolskega leta 2021-2022, kar ni smiselno).
Letno poročilo za koledarsko leto izdela Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj na
podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, kjer predstavi poslovno poročilo, računovodsko poročilo in poročilo o
kakovosti.
V nadaljevanju sledi opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov.
1.2.1.1 Izobraževanje odraslih
Na področju izobraževanja se je ZIK najbolj osredotočil na izvajanje osnovne šole za odrasle
(OŠO) in svetovanja odraslim, kar sodi na podlagi zakona o izobraževanju odraslih v javno
službo.
V koledarskem letu 2021 sta bila dva semestra programa OŠO, spomladanski in jesenski.
Spomladi smo imeli 8 oddelkov, 5 v Črnomlju in 3 v Metliki, jeseni pa smo prav tako imeli 8
oddelkov, 5 v Črnomlju in 3 v Metliki. V spomladanskem semestru je bilo skupaj 55
udeležencev, 37 v črnomaljskih oddelkih in 18 v metliških. Jeseni je pa se je v OŠO vpisalo
57 udeležencev, 37 v Črnomlju in 20 v Metliki. Od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2021 ter od. 1. 4. do
do 11. 4. 2021 smo, zaradi razglasitve epidemije in vladnih ukrepov, izobraževanje izvajali
na daljavo. Za nekatere udeležence je to predstavljalo vsebinsko in tehnično oviro, ker
bodisi niso imeli ali niso obvladovali IKT tehnologije. Zanje smo organizirali dopisno
izobraževanje, saj so prejemali vsa navodila in gradiva za delo po navadni pošti.
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Na področju svetovalne dejavnosti se je s 1. 1. 2021 vzpostavila javna služba, financirana s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Svetovalno središče Pokolpje je tako
delovalo kot združitev javne službe in projekta Svetovanje od 2016-2022, Pokolpje, kjer je
bil partner Podjetniški inkubator Kočevje, enota Ljudska univerza Kočevje. V svetovalnem
središču na področju Bele krajine, kjer izvaja svetovalno dejavnost ZIK Črnomelj, je bilo v
letu 2021 skupaj 351 svetovancev: 102 zaposlena, 213 brezposelnih (od tega 89 Romov), 18
starejših odraslih in 18 drugih. Strateški svet Svetovalnega središča Pokolpje je imel eno
sejo.
Na ZIK-u deluje od leta 1999 Središče za samostojno učenje (SSU). V letu 2021 se je v SSU
učilo 221 udeležencev, opravljenih pa je bilo skupno 716 svetovalnih obravnav. Od 1. 1.
2021 je Središče za samostojno učenje del javne službe.
Pomemben projekt, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in
Evropski socialni sklad (ESS), je »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022«.
Ta projekt je namenjen tako zaposlenim kot brezposelnim s poudarkom na starejših od 45
let in manj izobraženih. ZIK je tudi v tem projektu poslovodeči v konzorciju za področje
Pokolpja, kjer sta še dve partnerski organizaciji: Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola
Črnomelj. V letu 2021 je ZIK izvedel 8 izobraževalnih programov, v katere se je vključilo 93
udeležencev, od katerih je bilo 62 oz. 67 % starejših od 45 let.
Brezplačni tečaji tujih jezikov so potekali razpršeno po Beli krajini, v Metliki in Semiču. Te
programe sofinancirata občini Metlika in Semič. Tečaji so delno potekali na daljavo oziroma
v kombinaciji na daljavo in v živo. Tečajev se je udeležilo 32 udeležencev.
ZIK Črnomelj v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na
osnovni ravni in na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina
kot drugi in tuji jezik. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni je opravljalo 81 udeležencev,
izpit iz slovenščine na vstopni ravni pa 62 udeležencev. Izpiti so namenjeni vsem, ki
potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za
delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).
Naslednja ZIK-ova pomembnejša projekta sta programa socialne aktivacije, ki prispevata k
izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih
možnosti. Pri prvem projektu »Motivacija – Odgovornost – Spremembe – Trajnost (MOST)« je
ZIK poslovodeči s partnerjem Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Novo mesto,
katerega ciljna skupina so brezposelne osebe, prejemniki denarne socialne pomoči ter
neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko. Pri drugem projektu »Aktiviraj se v
Novem mestu in Črnomlju« je ZIK partner Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto,
katerega ciljna skupina so polnoletne romske ženske. V letu 2021 je bilo v projektu MOST 36
udeležencev, v projektu ROŽE pa 34 romskih žensk. V projektu MOST so zabeležili 14
pozitivnih izhodov, v projektu ROŽE pa 7 pozitivnih izhodov. Za pozitivni izhod iz programa
se šteje pridobitev zaposlitve ali vključitev v nadaljnje izobraževanje.
ZIK Črnomelj je bil s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izbran za izvajanje
programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja brezposelnih – Tečaj slovenščine na
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vstopni ravni. V oba programa je bilo vključenih 11 udeležencev, to je brezposelnih oseb, ki
so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih je območna služba Novo mesto napotila
na izobraževanje.
V letu 2021 so na ZIK-u potekali štirje študijski krožki: Orhideje in vezenine, Učni vrt
ZIKOSAD, Zgodbe iz Bele krajine in Medgeneracijske igre virtualno. Krožkov se je udeležilo
skupaj 51 udeležencev, od tega 39 udeležencev iz občine Črnomelj, 11 udeleženci iz občine
Metlika in 1 udeleženec iz občine Semič.
Univerza za III. življenjsko obdobje (UTŽO) deluje na ZIK-u od leta 1999. V UTŽO je bilo v
letu 2021 izvedenih 42 programov, delavnic in predavanj, v katera se je vključilo 355
udeležencev. Za mlade družine smo razvili projekt Starši staršem, ki je imel 5 dogodkov in
skupaj 63 udeležencev.
ZIK Črnomelj je v letu 2021 izvedel 9 programov gibanja, v katera je bilo vključenih 137
udeležencev, od tega 121 iz občine Črnomelj, 6 iz občine Metlika in 10 iz občine Semič.
Programi gibanja so potekali v kombinirani obliki v živo in na daljavo.
V začetno računalniško izobraževanje je bilo vključenih 26 udeležencev izvajalo pa se je na
dveh lokacijah (Črnomelj, Stari trg). Za osebe s posebnimi potrebami je bilo prav tako
organizirano računalniško izobraževanje, v katerega se je vključilo 8 oseb.
ZIK organizira Teden vseživljenjskega učenja (TVU) od leta 1996. V letu 2021 je bilo v TVU
skupno 117 dogodkov, ki jih je organiziralo 58 podizvajalcev. Na vseh dogodkih je bilo 3.456
udeležencev. Promocijska dogodka sta bila še Hojte k nam po znanje (208 aktivnih
udeležencev in 150 obiskovalcev) in Dnevi svetovanja za znanje (16 delavnic in predstavitev
s 157 udeleženci).
Spodbujanju podjetništva in povezovanju ponudnikov so bili namenjeni Dnevi zeliščarstva v
Beli krajini. V dnevih zeliščarstva so se na lokacijah Črnomelj, Metlika in Semič zvrstile
zeliščarske delavnice, tako za predšolske kot šolske otroke in za odrasle. Skupaj je bilo
izvedeno 8 dogodkov, ki jih je obiskalo 353 obiskovalcev.
1.2.1.2 Kino
ZIK Črnomelj vodi filmski program za Kino Črnomelj, Kino Metlika in Kulturni center Semič.
Leto 2021 je bilo zaradi koronavirusa eno slabših za črnomaljski kino, saj je bil kino v času
od 1. 1. 2021 do 13. 5. 2021 zaprt, zaradi epidemije in vladnih ukrepov. Skupno je bilo v
Kinu Črnomelj na 148 predstavah, 4.508 obiskovalcev, kar je 23,6 % več kot v letu 2020. V
sklopu letnega kina je bilo organiziranih 7 predstav, katerih se je udeležilo 253 obiskovalcev.
Letni kino je potekal v Črnomlju, Vinici, Semiču in Starem trgu.
V času zaprtja kina je ZIK Črnomelj obiskovalcem FB pripravljal razne zanimivosti o zgodovini
kina Črnomelj, na spletni strani jih je redno obveščal o filmski ponudbi slovenskih filmov, ki
jih je brezplačno na ogled postavljal Slovenski filmski center.
ZIK Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije, ki je v začetku leta zasnovala digitalno
platformo, s katero se bodo lahko kinematografske filmske vsebine ponujale na spletu. Tako
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je nastala VOD platforma AKMS, ki je zaživela 8. marca 2021. Kino Črnomelj se je odločil
vzpostaviti lastno podstran pri VOD AKMS platformi. Tako imajo naši obiskovalci Kina
Črnomelj na naši spletni strani napovedi filmov za ogled v dvorani Kulturnega doma Črnomelj
in možnost spletnega ogleda iz varnega domačega okolja
1.2.1.3 Kultura
Na področju kulture je bilo v letu 2021 izvedenih skupno 33 dogodkov in 32 vodenj po razstavi
Domovina je kultura. Skupno je bilo na vseh dogodkih 322 aktivnih udeležencev oz.
nastopajočih, 2.263 obiskovalcev v živo in 20.573 ogledov na spletu.
V projektih za spodbujanje ustvarjalnosti mladih (Mednarodna kiparska kolonija mladih,
Župančičeva frulica, Filmski tabor Kolpa ter Glas mladih) je bilo 146 aktivnih udeležencev
ter 329 obiskovalcev.
V sklopu prireditev Kultura pod krošnjami, ki so se odvijale na Medgeneracijskem vrtu za
kulturnim domom, je bilo izvedenih 12 dogodkov, katerih se je udeležilo 29 nastopajočih in
426 obiskovalcev.
Novost v letošnjem letu so bili Prvi odrski koraki, katerih se je udeležilo 24 nastopajočih ter
105 obiskovalcev.
ZIK poudarja pomen dobrodelnosti s tradicionalno, v letu 2021 je izvedel že petnajsto,
dobrodelno prireditvijo Jasna. Osnovni namen je pomoč društvom in skupinam, ki s svojo
dejavnostjo prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v domačem okolju. Temeljni koncept
dobrodelne prireditve je učenje, ozaveščanje in prosvetljenje, na prireditvi pa se
predstavijo domači ustvarjalci. Prejemnik dobrodelnih prispevkov v letu 2021 je bilo
turistično društvo Vinica. Prireditev je zaradi epidemoloških razmer potekala v e-obliki in je
bila objavljena na YouTube kanalu (kanal ZIK Črnomelj). Prireditev je zabeležila 2.646
ogledov.
1.2.1.4 Prostovoljstvo
ZIK spodbuja prostovoljstvo, v obdobju poročanju je imel 1 prostovoljca ki je opravili 24 ur
prostovoljstva. Na ZIK-u je možno opravljati delo v splošno korist kot način izvršitve kazni
zapora do dveh let ali denarne kazni, ki jo sodišče določi pod pogoji iz kazenskega zakonika;
večkrat pa gre za izvrševanje dela v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti,
s katerim sodišče nadomesti plačilo globe, izrečene v postopku o prekršku. V letu 2021 sta 2
osebi opravili 230 ur družbeno koristnega dela. Šlo je za pomoč pri urejanju notranjščine in
zunanjščine dveh stavb, ki jih ima ZIK v upravljanju, in pomoč pri izvajanju dejavnosti.
1.2.1.5 Članstvo v združenjih
ZIK je član Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS), ki združuje 22 članic iz cele Slovenije z
namenom zastopanja njihovih interesov v odnosu do odločevalcev in strokovnih združenj.
Najbolj pomembne so bile aktivnosti, ki so se nanašale na vzpostavljanje javne službe na
področju izobraževanja odraslih.
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ZLUS organizira redne kolegije direktorjev povprečno enkrat mesečno, ki so pogosto
združeni z usposabljanji za direktorje. V letu 2021 so to bila: zakonodaja in vodenje
dokumentacije, revizija, marketing, odnosi z mediji, predstavitev dela in pooblastil
šolskega inšpektorja in komisije za preprečevanje korupcije). Pomemben del predstavljajo
strokovna srečanja z odločevalci, predvsem z MIZŠ.
ZLUS je organiziral dve razvojni konferenci, ki sta vsebinsko koristni za opolnomočenje
direktorjev pri strateškem načrtovanju in odločanju.
1.2.2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
1.2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
posrednega uporabnika
Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
izobraževanju odraslih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja in drugi zakoni, Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v izobraževanju odraslih, Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in
izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
in druge uredbe, Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle, Odredba o smeri izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina
za tujce, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, Kolektivna pogodba za javni
sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Kolektivna pogodba
za kulturne dejavnosti v RS in druge pravne podlage.
1.2.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa
dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov
ZIK Črnomelj je sprejel Razvojni načrt (RN) za področje izobraževanja odraslih in kulture za
obdobje 2021-2027. Razvojni načrt je temeljna listina, ki sledi viziji, poslanstvu in
vrednotam organizacije. Podlago zanj predstavljajo dokumenti, ki določajo smernice razvoja
na ravni Evropske skupnosti, nacionalni, regijski in lokalni ravni.
Svet zavoda je sprejel ZIK-ov razvojni načrt za šestletno obdobje na svoji seji 20. 12. 2021.
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1.2.2.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta
ali v njegovem letnem programu dela
Svet ZIK-a je sprejel za leto 2021 šest dokumentov, ki so določali načrt izvajanja dejavnosti
izobraževanja odraslih in kulture, vsebinsko in finančno: Letni delovni načrt ZIK Črnomelj za
2020-2021, Letni delovni načrt ZIK Črnomelj za 2021-2022, Program izvajanja kulturnih
dejavnosti v Kulturnem domu Črnomelj za leto 2021, Program izvajanja izobraževanja
odraslih ZIK-Ljudska univerza za leto 2021, Finančni načrt za leto 2021 po načelu denarnega
toka in Finančni načrt za leto 2021 po načelu poslovnega dogodka. Vse dokumente je ZIK
poslal ustanoviteljici Občini Črnomelj. Načrtovane naloge za leto 2021 so bile usklajene z
dolgoročnimi cilji, ki so bili določeni v razvojnem načrtu.
Z namenom uresničevanja določil pogodbe o upravljanju črnomaljskega kulturnega doma
(8. člen pogodbe) je ZIK pripravil in poslal Ministrstvu za kulturo Program izvajanja kulturnih
dejavnosti v Kulturnem domu Črnomelj za leto 2021. Redno je opozarjal na 9. člen pogodbe
o upravljanju, s katerim se je MK zavezalo k projektu celovite obnove kulturnega spomenika
(pisno opozorilo in sestanek direktorice in vodje kulturnega programa z državno sekretarko).
Ker se ZIK financira okrog 50 % na podlagi uspešnih prijav na javne razpise, je zelo pomembna
promocija dejavnosti izobraževanja odraslih in kulture. S tem namenom je ZIK v letu 2021
dal poudarek na rednih in vsebinsko zanimivih objavah na socialnih omrežjih, izdaji zbornika
Župančičeve frulice, potujočega kina in priprave gradiva za celostno podobo ljudske
univerze. Promocijsko so bili najbolj učinkoviti dogodki, s katerimi je ZIK predstavil svojo
vlogo in pomen izobraževanja odraslih, kulture in vseživljenjskega učenja v okolju. Gre za
tradicionalna projekta Teden vseživljenjskega učenja in Parado učenja, slednja je bila
namenjena promociji razstave Domovina je kultura. Dogodek Hojte k nam po znanje je bil
zaradi razglašene epidemije na daljavo, pa kljub temu uspešen zaradi predstavitve
dejavnosti izobraževanja odraslih širši javnosti.
1.2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne
in opisne kazalce po posameznih dejavnostih
ZIK Črnomelj je dosegel zastavljene cilje tako vsebinsko kot finančno. Izvedel je načrtovane
programe in projekte. Poslovno leto 2021 je zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v
višini 62.995,73 EUR, ki ga bo razporedil za plačilo materialnih stroškov, investicijsko
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja za plače, lahko pa ostane
tudi nerazporejen zaradi nestabilnih virov financiranja zavoda za pokrivanje morebitnih
presežkov odhodkov nad prihodki v naslednjih letih poslovanja.
Celotni prihodki v letu 2021 v višini 1.276.597,79 EUR so višji od celotnih prihodkov v letu
2020 za 11,4 % in višji od finančnega načrta za leto 2021 za 11,5 %.
Celotni odhodki v letu 2021, ugotovljeni v višini 1.213.602,06 EUR so višji od celotnih
odhodkov v letu 2020 za 11,6 % in višji od načrtovanih odhodkov za leto 2021 za 10,9 %.
Stroški dela zaposlenih so v letu 2021 višji v primerjavi z letom 2020 za 12,1 % zaradi
povečanja števila zaposlenih in zaradi povečanega obsega dela na projektih. V letu 2021 so
bili v primerjavi z letom 2020 programski stroški (stroški, neposredno povezani z dejavnostjo)
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višji za 10,9 %. Stalni neprogramski stroški (stroški energije, varovanja, komunalnih storitev,
zavarovanja) pa so v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 višji za 11,4 %. ZIK svojo dejavnost
izvaja v dveh stavbah in od 1. 1. 2018 plačuje neprogramske stalne stroške za obe stavbi.
1.2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
Kljub razglašeni epidemiji zaradi širitve koronavirusa ni prišlo do nedopustnih in
nepričakovanih posledic pri izvajanju programa. Redno zaposleni so opravili povečan obseg
dela, s čimer so se hitro odzvali na spremenjene razmere pedagoškega procesa in poslovanja
zavoda.
V obdobju poročanja so potekala zaključna obnovitvena dela na stavbi Ljudske univerze.
Izobraževanje odraslih je prvič v zgodovini pridobilo primerne prostore za izvajanje svoje
dejavnosti. Zaradi zagotavljanja zakonskih pogojev, predvsem požarne varnosti, je bil skupni
znesek investicije za obnovitvena dela na ljudski univerzi višji od načrtovanega. Župan je
pozval k pojasnilom stroškov, zato je ZIK pripravil gradivo s podrobnimi podatki, ki so razkrili
izvajalce, zneske in vsebino izvedbenih del. Pisna obrazložitev z dokazili je potrdila
gospodarno ravnanje s sredstvi in obvladovanje stroškov.
1.2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Občina Črnomelj je sicer v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala pogodbene vrednosti
sofinanciranja izobraževanja in kulture za 12.738,17 EUR, vendar je kljub temu njen delež
sofinanciranja padel na 22 % (skoraj dve odstotni točki manj kot v letu 2020). Občini Metlika
in Semič sta obdržali znesek sredstev sofinanciranja izobraževalnih programov za njihove
občane na ravni prejšnjih let (Metlika 3.600 EUR in Semič 2.000 EUR), kar skupaj ne
predstavlja niti pol odstotka v ZIK-ovem letnem proračunu (0,44 %). Občini Semič in Metlika
sta na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali tiste stroške, ki niso bili financirani iz
projektov (ZIK zagotavlja, da ne prihaja do dvojnega financiranja).
Zaradi razglasitve epidemije je ZIK imel dodatne stroške za zaščitno opremo (obrazne maske,
razkužila) v znesku 2.359,45 EUR in Covid dodatke za zaposlene zaradi preobremenitev z
delom v času epidemije, boleznine in višje sile, ki je bila posledica obveznosti varstva otrok,
v znesku 52.483,7 EUR, kar je dobil povrnjeno od države.
1.2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
Kazalnik gospodarnosti izrazimo kot razmerje med celotnimi prihodki (1.276.597,79 EUR) in
celotnimi odhodki (1.213.602,06 EUR) in znaša 105 %, kar pomeni, da so celotni prihodki višji
od celotnih odhodkov za 5 %. Kazalnik učinkovitosti izrazimo kot razmerje med presežkom
prihodkov nad odhodki in seštevkom sredstev v upravljanju + ugotovljenim poslovnim izidom
+ dolgoročnimi rezervacijami, in znaša 4 %.
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Nujno je opozoriti, da je narava dela na področju izobraževanja odraslih in kulture takšna,
da je nemogoče zagotoviti stabilnost izvajanja programov in projektov in posledično
stabilnost financiranja. Razlog je v odvisnosti od uspešnosti na javnih razpisih in sploh
njihove objave. To realno pomeni, da je eno leto poslovno in finančno zelo uspešno,
naslednje pa lahko prinese pomanjkanje izvajanja programov in projektov, posledično
finančne težave in odpuščanje delavcev.
1.2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
ZIK ima na področju računovodstva sprejetih šest pravilnikov, in sicer Pravilnik o
računovodstvu, Pravilnik o popisu, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Pravilnik o gibanju
knjigovodskih listin, Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil in Navodila o oddaji naročil.
ZIK redno spremlja finančno poslovanje, prihodke in odhodke. V obdobju od 1. 1. 2021 do
30. 9. 2021 je pripravil vsake tri mesece izkaz prihodkov in odhodkov. Zadnje trimesečje, od
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 je pripravil izkaz prihodkov in odhodkov vsak mesec. Redno
spremljanje finančnega poslovanja je nujno zaradi finančno nestabilnega okolja in napovedi
finančnega rezultata. V primeru, ko se je nakazovala možnost negativnega poslovanja, je
ZIK o tem sprotno obveščal ustanoviteljico Občino Črnomelj.
ZIK je imel notranjo revizijo aprila 2019, ki je preverila splošno poslovanje in notranje
kontrole, pravilnost uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede, in sicer glede na s
kolektivnimi pogodbami dogovorjene dvige izhodišč, pregledano pa je bilo tudi področje
evidenčnih javnih naročil. Namen notranje revizije je bil predvsem v preverjanju, ali ima
zavod na revidiranih področjih vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje. Revizijsko poročilo
je ugotovilo, da je bilo poslovanje zavoda na revidiranih področjih zgledno in ustrezno
urejeno. Naslednja notranja revizija je načrtovana spomladi 2022.
1.2.2.9 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
V letu 2018 bi moralo Ministrstvo za kulturo (MK), lastnik stavbe kulturnega doma, na podlagi
9. člena pogodbe o upravljanju, naročiti in zagotoviti sredstva za projekt celovite prenove
kulturnega doma. Čeprav je ZIK v sodelovanju z Občino Črnomelj in z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine pravočasno oddal programsko nalogo kot predpogoj za izdelavo načrta
celovite prenove, Ministrstvo za kulturo svojega dela obveznosti še ni izpolnilo. Razlog je v
tem, da Restavratorski center pri ZVKD ni pripravil ustrezne naloge kot podlage projektu, ki
jo je MK naročilo. V decembru 2021 je MK pridobilo od ZVKD kulturnovarstvene pogoje, kar
je predstavljalo manjši pozitivni premik v aktivnostih, ki trajajo že štiri leta.
1.2.2.10

Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo
okolja, regionalni razvoj ipd.

ZIK Črnomelj ima pomembno vlogo v okolju, ker je edina organizacija za izobraževanje
odraslih v Beli krajini. Večina izobraževanja je za udeležence brezplačna (osnovna šola za
odrasle, računalniško opismenjevanje, učenje tujih jezikov, splošno neformalno
izobraževanje), ker pridobi ZIK sredstva na podlagi uspešnih prijav na javne razpise iz
domačih ministrstev in Evropskih socialnih skladov (ESS) kakor tudi vključevanje javnih
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delavcev v pedagoško delo (predvsem brezplačno učenje angleščine in računalništva za
odrasle). To prispeva k dvigu kakovosti življenja prebivalcev Bele krajine. Ob tem, da
udeležencem ni potrebno plačevati izobraževanja, je druga pomembna korist dostopnost
izobraževanja v fizičnem smislu, ker se izobraževanje razpršeno izvaja po vsej Beli krajini.
Tretji pomembni element je, da progami in projekti sledijo razvojni strategiji Bele krajine,
in imajo poudarek na razvoju ključnih kompetenc, osebni rasti, varovanju okolja in
medsebojnem povezovanju.
1.2.2.11

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih
vlaganj

1.2.2.11.1 Kadri
Na ZIK-u se je v letu 2021 spreminjalo število redno zaposlenih delavcev od 18 do 20 (nista
všteti še dve kolegici, ki sta bili večino leta na porodniškem dopustu). Polovica oseb je bila
zaposlena za nedoločen čas, polovica pa za določen čas (delo na projektih). Dve tretjini ima
izobrazbo na 7. ravni (druga bolonjska stopnja, prejšnja univerzitetna), od tega dve
magistrici znanosti. Povprečna starost zaposlenih je bila 43,5 let.
ZIK že več let ugotavlja pomanjkanje strokovnega kadra, motiviranega za delo in z ustreznimi
sposobnostmi. Na podlagi zakona morajo imeti ZIK-ovi organizatorji izobraževanja odraslih
univerzitetno izobrazbo (na drugi stopnji), pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit
iz področja vzgoje in izobraževanja. Financerji posameznih projektov postavljajo še dodatne
pogoje za sodelovanje strokovnih delavcev v projektih, kot so: število let delovne dobe,
število let delovnih izkušenj s posamezno ciljno skupino, specifične kompetence in licence,
in drugo.
ZIK ugotavlja, da na trgu delovne sile praviloma ni kadra, ki bi izpolnjeval vse zakonske
pogoje in bi bil brezposeln ali pa bi bil pripravljen opustiti svoje redno delo ter sprejeti
zaposlitev na delovnem mestu za določen čas tajanja projekta. To je tudi razlog, da je bilo
v letu 2021 več razpisov za prosta delovna mesta, na katera se niso prijavile osebe, ki bi
izpolnjevale razpisne pogoje.
ZIK-ovi strokovni delavci opravljajo poleg nalog vodenja in koordiniranja projektov tudi
zahtevno strokovno delo. Zaradi novega oziroma mlajšega kadra, manj referenc in strokovnih
izkušenj, je manj prevzemanja pomembnih nalog v telesih in komisijah na državni ravni v
primerjavi z desetletjem poprej. Mlajši strokovni delavci so manjkrat nosilci referatov na
nacionalnih in mednarodnih srečanjih in konferencah, manj je tudi mentorstva študentom
na obvezni študijski praksi. Se je pa povečalo število ur izvajanja predavanj in drugih
strokovnih nalog v programih in projektih, ki jih izvaja ZIK, kar pomeni racionalizacijo v
smislu manjšega najemanja zunanjih strokovnjakov. V letu 2021 so tako redno zaposleni
opravili 3.397 neposrednih pedagoških ur v razredu z udeleženci.
Zaposleni so se v obdobju poročanja v veliki meri vključevali v izobraževanje. V letu 2021 so
se vključili v 1.046 izobraževanja.
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ZIK je imel še 45 pogodbenih delavcev, od tega 39 oseb na podlagi avtorskih pogodb, 14 oseb
na podlagi podjemnih pogodb (8 oseb se podvaja, ker imajo obe pogodbi, avtorsko in
podjemno), 6 oseb s študentsko napotnico in 32 samostojnih podjetnikov. Zunanji pogodbeni
delavci so opravljali pedagoško delo oziroma so bili projektni sodelavci.
ZIK se je na podlagi finančnih analiz in programa dela poslovno odločil, da tehničnega kadra
ne zaposluje redno, ampak odda delo tehnične koordinacije in čiščenja zunanjim izvajalcem.
Vsako leto odda javno povabilo za tehnični kader, tako so bile sklenjene tri pogodbe o
poslovnem sodelovanju s tremi samostojnimi podjetniki. Dva sta prevzela dela tehnične
koordinacije, ena pa čiščenje.
1.2.2.11.2 Investicije
V letu 2021 je ZIK zagotovil sredstva za investicije v znesku 80.928,79 EUR in za nabavo
osnovnih sredstev 41.303,36 EUR, skupaj 122.232,15 EUR. Podlaga za investicijo v ljudski
univerzi je bilo upoštevanje zakonskih določil Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o
izobraževanju odraslih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Namen investicije je bil zagotavljanje primernih prostorov za izobraževanje odraslih in
pridobitev uporabnega dovoljenja za prostore na Kolodvorski cesti 32c (nujno zaradi
spremembe namembnosti prostorov).
Pomembno je zagotavljanje primernih prostorov za izvajanje dejavnosti izobraževanja
odraslih po standardih in normativih (dvigalo, dostopnost za invalide, potrebna kvadratura,
dnevna svetloba). Če ZIK teh normativov ne bi izpolnjeval, ne bi mogel biti del javne mreže
organizacij za izobraževanje odraslih in opravljati javno službo. Zagotavljanje primernih
prostorskih pogojev in dvigala za projekte (dostopnost gibalno oviranim osebam) je tudi
pogoj financerjev projektov (domačih ministrstev in evropskih socialnih skladov). Skupna
investicija za ljudsko univerzo v obdobju 2017-2021 je bila 686.560,05 EUR, od tega je Občina
Črnomelj sofinancirala 590.115 EUR, ZIK pa 96.445,05 EUR.
ZIK je zagotovil iz lastnih sredstev (iz presežka preteklih let) nabavo osnovnih sredstev za
enoto Kulturni dom, in sicer v znesku 10.139,00 EUR.
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2

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo za javni zavod je sestavljeno iz naslednjih obrazcev, ki so predpisani
v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava:


-

Bilanca stanja,
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov,
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

2.1 RAZKRITJA K IZKAZOM
a) Razkritja po postavkah
b) Razkritja od točke 1 do 12
1. Sodila, če so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na
dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
V preteklih letih smo kot sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, uporabljali odstotek prihodkov iz
prodaje blaga in storitev od vseh prihodkov. Na podlagi odgovorov Direktorata za javni sektor
na vprašanja v zvezi z viri financiranja in na podlagi mnenja revizije za leto 2015, smo
sredstva, prejeta za izvajanje izobraževalnih in kulturnih dejavnosti, ki jih plačajo
udeleženci sami, uvrstili med nejavna sredstva za opravljanje javne službe, in ne več med
sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in
poraba dolgoročnih rezervacij
Nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazu
prihodkov in odhodkov
V letu 2021 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki.
4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje
Nimamo zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.
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5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma
razlogih neplačila
Med kratkoročnimi terjatvami na dan 31. 12. 2021 v višini 42.778,63 EUR večji del terjatev
predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava, in sicer: terjatve do Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (v višini 23.653,55 EUR), terjatve do Občine Črnomelj na podlagi pogodb o
financiranju dejavnosti (v višini 14.966,76 EUR), terjatve do ZRZS (v višini 1.470,00 EUR) in
terjatve v višini 743,00 EUR) do ostalih posrednih uporabnikov proračuna Občine Črnomelj
in države. Terjatve v višini 1.945,32 EUR izkazujemo do projektnega partnerja Iscomet –
Inštitut za etnične in regionalne študije za projekt ZAPROM. Vse terjatev zapadejo v plačilo
v leto 2022 in so do nastanka tega poročila večinoma že poravnane.
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih
neplačila
Med kratkoročnimi obveznostmi na dan 31. 12. 2021 v višini 238.450,76 EUR so:
-

-

kratkoročne obveznosti do zaposlenih za izplačilo plače za december 2021 v višini
54.519,91 EUR,
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 25.988,48 EUR in
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za plačila prispevkov
delodajalca na plače za december 2021, obveznosti za DDV, kratkoročne obveznosti
za izplačila po avtorskih pogodbah in obveznosti iz poslovanja v višini 21.642,92 EUR,
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini
132.740,89 EUR.
Kratkoročno odloženi prihodki v znesku 3.558,56 EUR.

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev so le tiste obveznosti, za katere smo račune
prejeli v začetku leta 2022, vendar se stroški zaradi opravljenih dobav blaga in storitev
nanašajo na koledarsko leto 2021. Večino kratkoročnih obveznosti smo do nastanka tega
poročila že poravnali.
6. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe
Sredstva za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je ZIK za leto 2021
pridobil iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Kupila so se naslednja osnovna
sredstva: video nadzorni sistem, dva stacionarna računalnika za pisarno, projektor in licence
za računalniško učilnico, projekcijsko platno, interaktivna tabla, klime, omare in mize za
opremo razreda, kamera ter avto.
Klavir in licence za računalniško učilnico za potrebe osnovne šole za odrasle so bile
nabavljene iz sredstev MIZŠ.
Na Javnem razpisu za sofinanciranje Programa ReactEU – IKT za VIZ smo uspešno kandidirali
za pridobitev računalniške opreme. Iz tega javnega razpisa smo prejeli tri stacionarne
računalnike in tri prenosne računalnike v vrednosti 4.316,56 EUR.
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Prav tako smo strani MIZŠ s sklepom o sofinanciranju IKT opreme za ljudske univerze v letu
2021 prejeli 1.550,00 EUR, za kar smo kupili 6 monitorjev, 3 zvočnike, miško in tipkovnico
ter 15 SSD diskov za računalniško učilnico.
Investicijska vlaganja v letu 2021 smo podrobneje obrazložili v točki 8.
Na podlagi sprejetega sklepa številka 013-0001/2022/5 z dne 1. 2. 2022 so se zaradi
obrabljenosti, splošne neuporabljivosti in ekonomske zastarelosti odpisala osnovna sredstva
v vrednosti 14.547,15 EUR in drobni inventar v vrednosti 14.108,62 €.
Vlaganj v dolgoročne finančne naložbe nismo imeli.
7. Naložbe prostih denarnih sredstev
Na dan 31. 12. 2021 smo imeli na podračunu enotnega zakladniškega računa sredstva v višini
252.162,38 EUR. Prostih denarnih sredstev nismo vezali, ker so bila ta sredstva namenjena
za izplačilo plače za december 2021, za plačilo kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in
do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in
proračunske uporabnike. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov projektov, ki
morajo biti poravnani, preden se oddajo zahtevki za povračilo.
8. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi
vlaganji v 7. točki)
Na podlagi pogodbe med Občino Črnomelj in ZIK Črnomelj je s 1. 1. 2018 ZIK Črnomelj v
upravljanje za nedoločen čas dobili del stavbe na Kolodvorski cesti 32c. V letu 2020 je Občina
Črnomelj za investicije za del obnove stavbe na Kolodvorski cesti 32c namenila sredstva v
višini 551.000,00 EUR. Na podlagi pogodbe smo sredstva knjižili med sredstva prejete v
upravljanje in s tem zvišali stanje stalnih sredstev. Tudi v letu 2021 je ZIK nadaljeval z
investicijami v obnovo stavbe in okolice, kar je pokrival iz presežkov preteklih let. Za namen
investicij v zgradbo je ZIK v letu 2021 namenil sredstva v višini 80.928,79 EUR. Potrebna je
bila še dozidava in sanacija pred stavbo (ograja in pločnik), beljenje fasade, postavitev
opornega zidu s pripadajočimi deli, asfaltiranje in ureditev vhoda z zadnje strani hiše,
razpeljava elektrike v srednji etaži in razpeljava internetnih kablov, slikopleskarska dela in
kitanje ter beljenje znotraj stavbe).
9. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
Na kontih izvenbilančne evidence nimamo izkazanih sredstev.
10. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih
dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za
opravljanje dejavnosti
Pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki
so že odpisana pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti nimamo.
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11. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev
premoženjskega stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta

poslovanja

in

Od 1. julija 2017 ZIK vodi ločeno knjigovodstvo za enoti Kulturni dom in Ljudska univerza.
Ključ za razdelitev splošnih (posrednih, skupnih) stroškov, ki so povezani s celotnim
poslovanjem in ne morejo v celoti obremeniti posamezne enote, je odstotni delež prihodkov
enote Kulturni dom med celotnimi prihodki ZIK-a, zaokrožen na eno decimalno mesto. V
začetku koledarskega leta se ključ za tekoče koledarsko leto izračuna na podlagi podatkov o
prihodkih v preteklem koledarskem letu. Sklep o določitvi ključa je sprejel sveta zavoda na
2. seji dne 27. septembra 2017.
Zaradi posledic epidemije Covid smo za potrebe dodatka za nevarne in posebne obremenitve
in dodatka za delo v tveganih razmerah ter dodatka za nakup zaščitne opreme, preko
posrednikov od države prejeli sredstva v višini 54.842,82 EUR.
V izkazu prihodkov in odhodov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo
presežek odhodkov nad prihodki v višini 142.253,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki
leta 2021 se v celoti krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020.
Na podlagi 9. i člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (UL RS
št. 13/2018) in 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (UL RS, št. 55/15) javni zavodi
izračunavajo presežke po načelu denarnega toka. Na podlagi tega načela ZIK Črnomelj nima
presežka prihodkov nad odhodki.

3

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetega letnega poročila: 24. 2. 2022, 5. redna seja Sveta ZIK,
Številka: 6007-0001/2019/10.
Predsednica Sveta ZIK Maja Mihelič ________________________________________________
Odgovorne za sestavo letnega poročila:
Poslovno poročilo: mag. Nada Žagar, direktorica _____________________________________
Računovodsko poročilo: Zdenka Lunar, glavna računovodkinja _________________________
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K točki 12
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš kot
informacijo.
PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
Številka: 410-20/2021
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ

LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE
KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
ZA LETO 2021

RAVNATELJ: Stanislav Dražumerič
POSLOVNO POROČILO PRIPRAVIL: Stanislav Dražumerič
RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Rozalija Hudelja

Dragatuš, februar 2022
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Kratka predstavitev
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Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš
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1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA
DRAGATUŠ – splošni del
1.1 Poročilo ravnatelja: kratka predstavitev OŠ Dragatuš
OŠ Dragatuš je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Črnomelj dne 11.
12. 1996.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa in vzgojo ter varstvo otrok
v vrtcu, pripravo šolske prehrane za učence in otroke v vrtcu in organizacijo kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno
veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.
V sestavo OŠ Dragatuš sodi enota vrtca pri OŠ Dragatuš.
V okviru obveznega programa organizira šola za učence, ki pri določenih predmetih
presegajo standarde znanja, dodatni pouk. Na razredni stopnji smo izvajali dodatni pouk
pri slovenščini in matematiki (po potrebi tudi pri drugih predmetih), na predmetni stopnji pa
poleg tega še iz angleščine. Za nadarjene učence so bile namenjene tudi 4,5 ure ISP
tedensko.
Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli
smo izvajali dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike, angleščine in kemije.
Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih učitelji
in zunanji sodelavci. Izvajali smo tiste, za katere je bilo dovolj zanimanja.
Za vsako generacijo otrok organizira šola v času njihovega šolanja dvakrat šolo v naravi: v
času druge triade poletno šolo plavanja in v času tretje triade zimsko šolo smučanja. Ker je
otrok malo, organiziramo te dejavnosti za več razredov hkrati vsakih nekaj let. V letu 2021
zimska šola v naravi ni bila načrtovana, izvedli pa smo petdnevni tečaj plavanja za učence
3. razreda v Dolenjskih Toplicah (september 2021).
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DOSEŽKI UČENCEV V LETU 2021
TEKMOVANJA IZ ZNANJA PREDMETOV
Učenci so se udeležili tekmovanj iz znanja slovenščine, angleščine logike, biologije, vesele
šole, matematike, fizike, zgodovine, geografije, likovne umetnosti ter dosegli naslednje rezultate:





















1 srebrno državno priznanje in 7 bronastih šolskih priznanj – Cankarjevo priznanje (SLJ)
14 priznanj za sodelovanje – Mehurčki (SLJ)
17 bronastih priznanj iz logike (1. r.–5. r.)
7 bronasta priznanja iz logike (6. r.–9. r.)
1 srebrno priznanje iz logike (9. r.)
11 bronastih priznanj iz matematike – Vegovo priznanje (1. r. - 3. r.)
5 bronastih priznanj iz matematike - Vegova priznanja (6.r. - 9.r.)
1 srebrno priznanje iz matematike - Vegovo priznanje (9. r.)
2 bronasti priznanji iz fizike – Stefanovo priznanje (8. r. - 9.r.)
1 srebrno priznanje iz fizike - Stefanovo priznanje (8. r.)
2 bronasti priznanji iz tekmovanja v znanju geografije
2 bronasti priznanji iz tekmovanja v znanju zgodovine
6 priznanj za sodelovanje, 15 bronastih priznanj, 15 bisernih priznanj na šolskem
tekmovanju iz Logične pošasti; 4 priznanja za sodelovanje in 1 srebrno priznanje
na državnem tekmovanju iz Logične pošasti
3 bronasta priznanja iz angleščine (9.r.)
2 srebrni priznanji iz Vesele šole
1 bronasto Proteusovo priznanje
3 priznanja – na državnem nivoju na likovnem natečaju Evropa v šoli
15 priznanj za sodelovanje na regijskem nivoju na likovnem natečaju Evropa v šoli
1 državna nagrada za 1. mesto na likovnem natečaju Evropa v šoli

NATEČAJI
Naši učenci se redno udeležujejo likovnih, literarnih in drugih natečajev.
MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH ČRNOMELJ 2021
Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2021 se letos nismo udeležili. Potekala pa je na
daljavo.

EVROPA V ŠOLI
Letošnja tema, na katero so likovno ustvarjali naši učenci, je bila: ČE KRUHEK PADE TI
NA TLA, POBERI IN POLJUBI GA. Na regijski del natečaja smo poslali po 5 likovnih del
iz vsake triade, skupno 15 likovnih del.
Na regijski del natečaja so se s svojimi likovnimi deli uvrstili: Tim Špehar iz 1. r.
(mentorica: Sanela Majstorović), Nika Babič, Neja Dajčman in Neža Koce iz 2. r. (mentorica: Mojca Pavlinič), Jaša Perc iz 3. r. (mentorica: Marija Vesna Frank), Ana Gerzetič in
Vito Matkovič iz 4. r. (mentorica: Ivanka Šuštarič), David Kopač iz 5. r. (mentorica: Sabina
Lukežič), Tjaša Davidović in Manca Horvat iz 6. r. (mentorica: Jasmina Strugar), Katja Cerar in Anej Kobe iz 7. r. (mentorica: Jasmina Strugar), Julija Štefanič in Ana Željko iz 8. r.
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(mentorica: Jasmina Strugar) in Anej Bahor iz 9. r. (mentorica: Jasmina Strugar). Vsi učenci so prejeli priznanje za sodelovanje na regijskem nivoju.
Na državni del natečaja so se s svojimi likovnimi deli uvrstili:
Tjaša Davidović iz 6. r. (mentorica: Jasmina Strugar),
Anej Kobe iz 7. r. (mentorica: Jasmina Strugar) ter
Julija Štefanič iz 8. r. (mentorica: Jasmina Strugar).
Vsi trije so prejeli priznanje za sodelovanje na državnem nivoju natečaja.
Učenec ANEJ KOBE se je s svojim likovnim delom uvrstil na 1. MESTO V DRŽAVI in
prejel diplomo ter nagrado.
EX-TEMPORE
39. slikarskega Ex-tempora mladih likovnikov Bele krajine, ki je letos potekal v Črnomlju,
sta se udeležila naslednja učenca: Anej Kobe (7. r.) in Julija Štefanič (8. r.). Za sodelova nje sta prejela priznanje. Ex-tempore nima tekmovalnega značaja.
IZLETNIŠKA KOLONIJA
6. izletniške kolonije mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine se letos nismo mogli ude ležiti zaradi epidemije korona virusa.
ŽUPANČIČEVA FRULICA
Učenki Lana Šašek Garantini in Nina Stegne iz 5. razreda (mentorica Sabina Lukežič) in
učenci Neja Fink, Nik Kobetič in Vito Matkovič iz 4. razreda (mentorica Ivanka Šuštarič) so
se s poslanimi posnetki izbranih deklamacij direktno uvrstili na regijsko tekmovanje v deklamiranju. Nejo Fink (mentorica Ivanka Šuštarič) je strokovna komisija še posebej pohvalila.

POHVALE IN PRIZNANJA
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v
interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. Na slovesni podelitvi ob zaključku šol skega leta dobijo učenci priznanja za odlično delo, priznanja za prizadevno delo, prizadev no delo v razredni skupnosti, pohvale za delo v interesnih dejavnostih, pomoč sošolcem in
za devetletno odlično delo.
Naziv športnice leta je pridobila Alja Mar, učenka 9. r..
Za učenca generacije sta bila izbrana učenca 9. r. Anej Bahor in Veronika Gorše.
KULTURNE DEJAVNOSTI
Otroški in mladinski pevski zbor, učenci pevci in instrumentalisti so prisotni na vseh
kulturnih prireditvah v kraju in širše. (Dan slovensko-angleškega prijateljstva – Suhor pri
Vinici, komemoracija ob obletnici smrti Franca Rozmana Staneta – Lokve, Dan spomina
na mrtve …). Tradicionalna novoletna prireditev je letos zaradi epidemije potekala preko
spleta.
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Nastopajoči učenci so pomembni promotorji šole in kraja. Ravno tako uspešno nas
zastopajo likovniki, recitatorji, športniki …

PROJEKTI:
PROJEKT POGUM (koordinator Silva Nagode)
Ker so naši hodniki slabo opremljeni z didaktičnimi materiali, smo v projektu POGUM izbrali področje PROSTORI. Preurejeni in bolje opremljeni hodniki bi učencem nudili nove
dejavnosti, s katerimi bi krepili znanje. Razvijali smo naslednje kompetence: kreativnost,
vrednotenje idej, sodelovanje, motivacija in vztrajnost, samoiniciativnost, izkustveno učenje. Kompetence smo razvijali pri rednem pouku in pri interesnih dejavnostih.
V šolskem letu 2020/2021 smo dokončali družabno igralni kotiček: sedežno garnituro iz
palet z blazinami, stolčke iz starih pnevmatik, regal za shranjevanje družabnih iger ter mi zico. Naše stopnišče smo opremili s poštevanko in pri vratih smo naredili kot. Pred šolo
smo narisali razne talne igre (ristanc, tarčo in twister). Naslednje leto bom še dokončali zemljevid Slovenije (poučna igra). Pri rednih urah in interesnih dejavnostih so učenci izdelo vali razne makete in pripomočke: model vulkana, grad, didaktične igre...
Mega kviz (koordinatorica Nataša Podhostnik)
Letos se ga nismo udeležili zaradi šolanja na daljavo.
Zdrava šola (vodja Mojca Pavlinič)
Od aprila 2019 smo del Slovenske mreže zdravih šol. Trudili smo se, da je šola prijetno
okolje, v katerem vsi radi delamo in se srečujemo – tako učenci, učitelji in starši. Ob vklju čitvi v program Zdrave šole smo se zavezali 12 ciljem Zdrave šole.
V šolskem letu 2020/2021 smo sodelovali s Šolo zdravja, za zdravje učencev smo skrbeli
s pestro ponudbo športnih interesnih dejavnosti, med poukom smo enkrat dnevno izvajali
gibalne aktivnosti, trudili smo se za zmanjšanje teže šolskih torb in sledili načelom zdrave
prehrane. Upoštevali smo vsa navodila NIJZ glede varovanja zdravja v času epidemije.
Rastem s knjigo (koordinator Nataša Podhostnik)
V šolskem letu 2020/2021 je potekal projekt »Rastem s knjigo v OŠ – izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Udeležilo se ga je 16 učencev 7. razreda. Namen projekta je spodbujanje branja med mladostniki. Z njim skušamo osnovnošolce
in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
Vsi sedmošolci so prejeli vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice. Obisk knjižnice, ki je letos potekal virtualno, po leg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorja in knjige. Predstavitev je v sredo, 24. 2. 2021, 3. šolsko uro po ZOOM-aplikaciji izvedla knjižničarka Knjižnice
Črnomelj ga. Jožica Žunič.
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Letošnje leto so sedmošolci prejeli knjigo Mateta Dolenca z naslovom Kako dolg je čas, ki
je bila izbrana tudi za letošnje Cankarjevo tekmovanje v 8. in 9. razredu.
Izvedli smo še dodatne dejavnosti v povezavi s knjigo - čistilne akcije, izdelovanje plakatov, iskanje literature o avtorju … Knjigo smo vključili tudi v domače branje in ocenjevanje.
Shema šolskega sadja in mleka
V šol. l. 2020/2021 je šola sodelovala v projektu SŠSM. To je ukrep EU kmetijske politike,
ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje, zelenjavo in mleko. Shema šolskega sadja in mleka spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. Projekt poteka s finančno podporo
Evropske unije. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave
in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, saj le-ta povečuje
tveganje za bolezni sodobnega časa. Projekt smo na šoli izvajali v času, ko je bil pouk na
šoli. Enkrat tedensko smo delili jabolka, hruške, jagode, marelice, kaki, maline, češnje. En krat tedensko pa, mleko, navadni jogurt, skuto. Pri urah gospodinjstva smo izdelovali plakate o sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Na razrednih urah in urah gospodinjstva smo se
pogovarjali o zdravi prehrani, prehranskih navadah in pomenu lokalno pridelane hrane. Iz vedli smo tehnični dan z naslovom Vitaminski dan (pomen vitaminov, izdelava domačega
sladoleda, poslikava lončkov z motivi sadja).
Življenje = učenje
je naš tradicionalni interni projekt, s katerim poglabljamo neformalne stike s starši. V tem
šolskem letu ni bil realiziran zaradi zaradi epidemije covida.
TRAJNOSTNA MOBILNOST
V projektu sodelujejo učenci vseh razredov šole s svojimi razredničarkami. Koordinatorica
projekta je Sabina Lukežič. V projekt smo kot šola vstopili 1. 3. 2020. Aktivno pa smo za čeli sodelovati septembra 2020.
Namen aktivnosti in iger Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo
prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi ...) –
izmed naštetih predvsem spodbujati pešačenje. Namen iger je spodbuditi, da učenci razmišljajo, se izobražujejo oz. so aktivni v smeri trajnostne mobilnosti tudi po izvedeni enoali dvotedenski aktivnosti. Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev
zdravja otrok. Cilj je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na
izhodiščno vrednost.
Pop tedenskem beleženju načinov prihoda otrok v šolo smo ugotovili, da smo že v osnovi
v prihodih v šolo trajnostno mobilni, saj imamo največji delež ravno tistih otrok, ki se vozijo
v šolo s kombijem oziroma avtobusom. Poleg tega smo v tednu zapisovanja prihodov v
šolo uspeli odstotek mobilnosti še nekoliko povečati - pri tem je pripomogla zunanja moti vacija deljenja in zbiranja kartic in skupni cilj razreda - izboljšati svoj rezultat trajnostne mobilnosti glede na trenutno stanje. Žal se je proti koncu šolskega leta (ko smo ponovili bele ženje prihodov v šolo) izkazalo, da zaradi slabše motivacije (ni več deljenja kartic, manjša
tekmovalnost med učenci/razredi) trajnostna mobilnost prihodov v šolo naših učencev ne koliko upadla. Kljub temu še naprej (tudi z lastnim zgledom) spodbujamo učence, da v šolo
prihajajo na trajnostni način (peš, s kolesom, rolerji, šolskimi prevozi…).
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INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2020/2021 smo po izbiri učencev in glede na omejene možnosti, ki jih je
narekovala epidemija, izvajali naslednje interesne dejavnosti:
1.–5. r.:






Otroški pevski zbor (1.–4. r.) – Robertina Ladika Migalič.
Kolesarski izpit (5. r.) – Sabina Lukežič
Matematični izzivi 2 (3.–6. r.) – Sanela Majstorović
Matematični izzivi 1 (1., 2. r.) – Sanela Majstorović
Športne igre (1.–4. r.) – Srečko Dražumerič

6.–9. r.:












Mladinski pevski zbor (5.–9. r.) – Robertina Ladika Migalič.
Logika – Ljiljana Jankovič
Matematični krožek – Ljiljana Jankovič
Tehniški krožek – Marjetka Vesel
Biološki krožek – Jožica Medvešek Grobovšek
Geografski krožek – Anita Vrtin
Zgodovinski krožek – Anita Vrtin
Likovno-umetniški krožek (6.–9. r.) – Jasmina Strugar
Otroški parlament (5.–9. r.) – Sanela Majstorović
Novinarski krožek – Nataša Podhostnik
Pohodništvo (6–9. r.) – Srečko Dražumerič

SKUPNE INTERESNE DEJAVNOSTI:
 Bralna značka – Nataša Podhostnik in razredne učiteljice
 Vesela šola – Mojca Pavlinič
PROGRAM OSNOVNE ŠOLE
Preglednica 1: Pregled števila učencev v šolskih letih 20209/2021 in 2021/2022
Število oddelkov na OŠ Dragatuš
Skupaj število učencev
Število oddelkov v VVE
Skupaj število otrok v VVE

2020/2021
9
136
3
50

2021/2022
9
140
3
54

Iz preglednice 1 je razvidno, da se je število učencev v šolskem letu 2021/2022 povečalo
za 4 učence.
Število otrok v vrtcu se skozi leto spreminja.
Učni uspeh: Napredovalo je 135 učencev (99,3%), ena učenka ni napredovala v višji razred.
V šolskem letu 2020/2021 je bilo za učence 9. r. načrtovano 183 dni pouka, za ostale
učence pa 190 dni pouka. Zaradi COVID epidemije (za en teden so bile podaljšane jesenske počitnice) smo realizirali 185 dni pouka za učence od 1. do 8. r. in 178 dni za učence
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9.r.. Med dni pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dni, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.
Zaradi COVID epidemije je velik del pouka potekal na daljavo. Kljub temu je bila realizacija
pri vseh predmetih več kot 95 %. Težave smo imeli predvsem pri realizaciji dnevov dejavnosti, saj so bile načrtovane aktivnosti, ki jih zaradi omejitev, ki jih je narekovala epidemija,
nismo mogli realizirati.
Preglednica 2: Realizacija pouka v šolskem letu 2020/2021
Razred

1.

2.

3.

Št. učencev
Realiz. pouka (%)
Izbirni predm. (%)

14
98,1
95,7

13
98,1

18
99,7

√
1ŠD ni bil
realiziran

√
1ŠD ni bil
realiziran

√
-manjka
1ŠD

Dnevi dejavnosti

4.

5.

19
15
98,6
98,5
101,00 101,00
√
1ŠD ni bil
realiziran

6.

7.

8.

9.

16
101,3
104,9

15
101,4
100,9

14
100,2
100,5

12
104,1
102,3

√
4 ŠD
2KD
2ND
1TD

√
4 ŠD
2KD
2ND
2TD

√
4 ŠD
2 KD
2 ND
2 TD

√
1ŠD ni bil
realiziran

SKUPAJ

14
98,1
95,7

√
√
4 dni
1ŠD ni bil realidejavnosti
ziran
niso bili
realizirani (1
KD, 2 ND in
1 ŠD)

IZBIRNI PREDMETI
Učenci 7., 8. in 9. razreda so poleg predmetov po predmetniku obiskovali še dve uri pouka
izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure (NI), če so s tem soglašali starši.
Izbirni predmeti, ki smo jih izvajali v šol. letu 2020/2021:
Izbirni predmeti:

Število učencev:

Nemščina I (7. r.)

7

Nemščina II (8. r.)

9

Nemščina III (9. r.)

5

Šport za zdravje (7., 8. r.)

10

Likovno snovanje 1 (7. r.)

6

Likovno snovanje 2 (8. in 9. r.)

13

Vezenje (7., 8. in 9. r.)

6

Vzgoja za medije – radio (9.r.)

4

Izbrani šport – odbojka (7., 8. r.)

13

Neobvezni izbirni predmeti:

Število učencev:

Šport (4., 5., 6. r.)

21

Računalništvo (4., 5., 6. r.)

14

9

Angleščina (1. r.)

17

Likovna umetnost (4., 5. in 6. r.)

11

Izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šol. letu 2021/2022:
Izbirni predmeti:

Število učencev:

Nemščina I (7. r.)

12

Nemščina II (8. r.)

5

Nemščina III (9. r.)

8

Šport za sprostitev (7., 8., 9. r.)

19

Likovno snovanje 1 (7. r.)

3

Likovno snovanje 2 (8. r.)

4

Likovno snovanje 3 (9. r.)

9

Sodobna priprava hrane (9.r.)

15

Gledališki klub (7.r.)

3

Neobvezni izbirni predmeti:

Število učencev:

Šport (4., 5., 6. r.)

23

Računalništvo (4., 5., 6. r.)

12

Angleščina (1. r.)

16

Likovna umetnost (4., 5. in 6. r.)
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda smo izvedli:
4. 5. 2021 – SLJ (v 6. r. smo bili 9,6 % nad slovenskim povprečjem; v 9. r. smo bili 6,62 %
nad slovenskim povprečjem),
6. 5. 2021 - MAT ( v 6. r. smo bili 7,8 % nad slovenskim povprečjem; v 9. r. smo bili 2%
nad slovenskim povprečjem)
10. 5. 2021 - TJA ( v 6. r. smo bili 6,9 % pod slovenskim povprečjem)
10. 5. 2021 - BIO (v 9. r smo bili 15% nad državnim povprečjem)
Kot tretji predmet v 9. razredu se je pisala biologija.
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Tabela X: Primerjava dosežkov NPZ državno povprečje in OŠ Dragatuš – 6. r.
Predmet
SLJ

Državno povprečje
54,8

OŠ Dragatuš
64,4

Razlika
+9,6

MAT

51,0

58,8

+7,8

TJA

66,8

59,9

-6,9

Tabela X: Primerjava dosežkov NPZ državno povprečje in OŠ Dragatuš – 9. r.
Predmet
SLJ

Državno povprečje
49,1

OŠ Dragatuš
55,7

Razlika
+6,6

MAT

48,2

50,2

+2,0

BIO

52,7

67,7

+15,0

1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Strokovni organi:











učiteljski zbor (16 učiteljev)
vzgojiteljski zbor (3 vzgojiteljice, 3,50 pomočnic vzgojiteljice)
razredniki (9)
oddelčni učiteljski zbori
strokovni aktivi
pomočnica ravnatelja za vrtec (0,35)
šolska svetovalna služba (0,45 OŠ + 0,10 VVE = 0,55)
knjižnica (0,45)
računovodstvo – tajništvo (1,6)
tehnična služba: 1 hišnik – vzdrževalec, 2,5 kuharice in 2,9 čistilke

Predstavitev odgovornih oseb
Ravnatelj: Stanislav Dražumerič
Predsednica Sveta zavoda OŠ Dragatuš: Nataša Podhostnik
Najvišji organ šole je Svet šole OŠ Dragatuš, ki ima naslednjo sestavo:
I. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (Suzana Kump, Gregor Šmalcelj, Aleš Kuretič),
II. PREDSTAVNIKI STARŠEV OTROK ŠOLE IN VRTCA (Vrtec: Matej Simčič, šola: Tadeja
Kocjan Željko, Brigita Kočevar),
III. PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (Nataša Podhostnik – predsednica, Sanela Majstorović
– podpredsednica, Mateja Kavšek, Vesna Noč Pavlakovič, Mojca Pavlinič).
Svet staršev
Interese otrok, učencev in staršev zastopajo predstavniki Sveta staršev OŠ Dragatuš.
Sestavljajo ga:
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I. VRTEC (Tina Kocjan, Adrijana Veselič, Katja Stuhne),
II. ŠOLA (Maja Jelerčič Jesih, Sandra Kure, Anita Zajc Kambič, Matej Simčič, Gorazd
Špehar, Urška Filip, Robert Babič, Katja Drenovec, Klavdija Ivančič).
IZVAJANJE POUKA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Zaradi epidemije so bile podaljšane jesenske počitnice do 6. 11. 2020. Od 9. 11. 2020 do
13. 2. 2021, je potekal pouk na daljavo. Pouk se je ponovno začel izvajati v prostorih šole
za učence 1., 2. in 3. razreda v torek, 9. 2. 2021, za ostale učence pa v ponedeljek, 22. 2.
2021. Od 1. 4. do 9. 4. 2021 je ponovno nastopilo popolno zaprtje šol in vrtcev. Učenci in
otroci so se ponovno vrnili v šole in vrtce 12. 4. 2021.
Z vsemi razredi/učenci smo izvajali pouk na daljavo preko spletnih učilnic in video konferenc. Vsem učencem smo zagotovili potrebno opremo za delo na daljavo (s pomočjo
MIZŠ, ZRSŠ, DPM …) zato težav z opremo niso imeli, so pa imeli občasne težave z dostopanjem do spleta.
Pouk in delo v šoli in vrtcu je v času epidemije potekalo po navodilih NIJZ in MIZŠ. V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ je bil za vrtec in šolo narejen Načrt za zagotavljanje kontinuira nega dela na OŠ Dragatuš v primeru koronavirusa SARS-CoV-2, imenovana je bila tudi
Koordinacijska skupina, ki je skrbela za koordinacijo dela in poteka aktivnosti na šoli in v
vrtcu v času pandemije.
Nekatera priporočila NIJZ so bila v nasprotju z navodili MIZŠ in zato tudi neizvedljiva (ne
mešanje skupin učencev pri varstvu vozačev, v PB, pri kosilu, na šolskih prevozih, zagotavljanje varnostne razdalje …).

Po narejeni analizi izvajanja pouka na daljavo smo ugotovili, da:












so se učenci in učitelji usposobili za izvajanje pouka na daljavi in je bilo manj tehničnih težav kot v šol. l. 2019/2020,
pouk na daljavo kljub temu ne more nadomestiti pouka v učilnicah, je pa tak pouk v
»normalnih« okoliščinah lahko popestritev klasičnemu pouku,
znanje učencev kljub velikemu trudu vseh sodelujočih (učencev, učiteljev in staršev)
ni primerljivo z znanjem, ki bi ga učenci usvojili pri pouku »v živo«,
so imeli največ težav pri izvajanju pouka na daljavo tisti učenci, ki so imeli tudi sicer
težave z doseganjem ciljev in standardov znanja, zato so se razlike v znanju še povečale,
so učenci pogrešali šolo in stike s sošolci ter da je pri pouku na daljavo izostala so cialno vzgojna vloga šole, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice na oblikovanje
osebnosti teh učencev,
bomo v prihodnje morali še vedno dodatno usposobiti učence za izvajanje pouka na
daljavo (v kolikor bo do tega prišlo) in s tem vsaj delno razbremeniti starše,
se bomo morali tudi učitelji permanentno usposabljati za poučevanje na daljavo,
so bila nekatera priporočila NIJZ za preprečevanje virusa neizvedljiva in neusklajena z navodili MIZŠ in
je predpogoj za uspešno izvajanje pouka na daljavo ustrezna opremljenost učencev
z IKT in dostopnost do spleta.
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2 POSLOVNO POROČILO – posebni del
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole komandanta
Staneta Dragatuš za leto 2021
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Vrtec
Osnovna šola
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Zakon o vrtcih
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo
Pravilnik o normativih in minimalnih Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
tehničnih pogojih za prostor in opremo ter napredovanju učencev v OŠ
vrtca
Pravilnik o plačilih staršev za Pravilnik o
zbiranju in varstvu osebnih
programe v vrtcih
podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov na področju predšolske
vzgoje
Pravilnik o normativih in kadrovskih Pravilnik o normativih in standardih za
pogojih za opravljanje dejavnosti izvajanje programa osnovne šole
predšolske vzgoje
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v
osnovni šoli
Pravilnik o publikaciji v vrtcu
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v
osnovni šoli
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v
državnega proračuna vrtcem za osnovni šoli
namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih
delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
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Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja
oziroma področnih strategij in nacionalnih programov












Otroke v vrtcu in učence vzgajati v samostojne, odgovorne in vsestransko
razgledane osebnosti
Nuditi učencem kvalitetno izobraževanje in jim omogočiti razvoj skladno z
njihovimi zmožnostmi, sposobnostmi in nagnjenji
Spodbujati dobre medsebojne odnose in sodelovanje med učenci, učitelji in
starši
Spodbujati in omogočati permanentno izobraževanje učiteljev
Delovati ekološko ozaveščeno
Zagotavljati varnost za otroke, učence in zaposlene v šoli
Kvalitetno opremljati šolo z novimi, sodobnimi učili
Nadaljevati z računalniškim opismenjevanjem in izobraževanjem s področja IKT
Spodbujati aktivnosti učencev za izboljšanje bralne pismenosti
Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje otrokom, učencem in učiteljem
Dograditi in prenoviti šolo za potrebe VVE in OŠ

2.1.3 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Upoštevajoč zastavljene cilje za leto 2021, ugotavljamo, da so bili cilji večinoma
uresničeni, na določenih področjih celo preseženi (nabava IKT opreme, povečana
osnovna sredstva).
Realizirana je 1. faza dograditve prizidka k šoli – razširitev in adaptacija šolske kuhinje z
jedilnico.
Da bi bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev še uspešnejši, so nas v veliki meri ovirali
ukrepi in omejitve, ki so bili posledica KORONA epidemije.
Preglednica 3: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2021 s Finančnim načrtom za
leto 2021
Dejansko
2021

Prihodki/odhodki

SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN
1.287.636
TRŽNO DEJAVNOST
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
758.851
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna
– prejeta sredstva iz proračuna za tekočo
363.729
porabo
– prejeta sredstva iz proračuna za investicije
20.090
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
144.967
službe (refundacije, starši, tržna dejavnost)
SKUPAJ ODHODKI
1.287.463
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Finančni
načrt 2021

%

1.176.292

109,40

725.456

104,60

265.652

136,90

12.849

156,30

172.335

84

1.175.992

109,40

V letu 2021 so bili prihodki za 9,40 % višji, kot je bilo načrtovano, zaradi prihodkov COVID
19 (krizni dodatek, razkužila , maske , testi) , refundacije plač iz ZZZS .

2.1.4 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z Zakonom o računovodstvu, naročila
male vrednosti pa na podlagi Zakona o javnem naročanju.
Prejete račune preveri in odobri ravnatelj ter likvidira računovodska delavka, ki hkrati
pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:








pri mesečni najavi podatkov za plače (plačni razredi, ki jih ureja MIZŠ v
programu KPIS), stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroških
(zahtevke posredujemo ministrstvu);
pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti;
pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila;
pri preverjanju plačil položnic in
pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali
pogodb s strani poslovnih partnerjev.
Dodatno je notranji nadzor finančnega poslovanja podkrepljen s pridobitvijo
certifikata SIGEN-ca za vpogled v UJP-net (možnost dodatnega vpogleda in
nadzora nad finančnim poslovanjem) in z mesečnim poročanjem
računovodkinje o prihodkih in odhodkih po posameznih postavkah.

2.1.5 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V preteklosti smo zelo dobro sodelovali s KS Dragatuš in z društvi v KS Dragatuš,
predvsem s PGD Dragatuš, z Društvom kmečkih žena, s Folklorno skupino Dragatuš, KUD
Dobreč in Športnim društvom Dragatuš. Udeleževali smo se in pomagali pri organizaciji
prireditev in akcij, ki jih je izvajala KS in društva v njej. V letu 2021 je bilo naše sodelovanje
močno okrnjeno, saj večina načrtovanih aktivnosti zaradi razglašene epidemije ni bilo
realiziranih.
Vzorno smo sodelovali s sosednjimi šolami v občini in širše.
Udeleževali smo se akcij in dejavnosti, ki so organizirane na občinskem in
širšem nivoju in služijo povezovanju in kvalitetnejši izvedbi programov.
 Učenci in delavci šole so se s svojimi dejavnostmi vključevali v širše okolje, in
sicer tako da so sodelovali pri različnih dejavnostih, kolikor jim je to omogočala
epidemija. Sodelovali smo na:
 prireditvah,
 razstavah,
 tekmovanjih v znanju in športu,
 srečanjih, revijah in
 v občinskem in regijskem otroškem parlamentu.
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Preventivne dejavnosti in socialne pomoči
Zdravstveni dom Črnomelj je v sklopu sistematičnih zdravstvenih pregledov za 1., 3., 5. in
8. razred organiziral različna predavanja. S sodelovanjem policije smo organizirali
izobraževanje za prvošolce, kako se obnašati v prometu kot pešec. V okviru kolesarskega
krožka so se učenci 5. r. usposabljali za varno vožnjo s kolesom. V 5. razredu, v
sodelovanju s PP Črnomelj, poteka projekt Policist Leon.
Otroci, ki izvirajo iz socialno šibkejših družin, so imeli delno ali v celoti subvencionirano
prehrano (malice, kosila). Učencem, ki so imeli subvencionirano prehrano, smo
zagotavljali, tudi v času šolanja na daljavo, topel obrok. Subvencionirali smo jim tudi
nekatere dejavnosti razširjenega programa, ki jih je organizirala šola. Vsi učenci od 2. do
9. r. so dobili učbenike iz šolskega sklada brezplačno, učenci 1. in 2. razreda pa tudi
delovne zvezke.
Varstvo okolja
Zbirali smo odpadni papir, nadaljevali z osveščanjem glede ločenega zbiranja odpadkov in
varčne rabe električne energije ter vode.
Regionalni razvoj
Na šoli in v vrtcu smo omogočali dijakom in študentom izvajanje pedagoške prakse, tudi
ko je pouk potekal na daljavo.
Urejanje prostora
Otroci, učenci in delavci šole smo skozi celo leto skrbeli za urejeno notranjost šole in njene
okolice. Celo leto smo čistili okolico šole in vzdrževali igrala na šolskem vrtu.
Udeležili smo se vsakoletne občinske čistilne akcije.

2.1.6 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko
ter poročilo o investicijskih vlaganjih
Kadri
OŠ Dragatuš si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše
materialne in prostorske razmere. Ravno tako posvečamo veliko skrb izobraževanju
zaposlenih. Vsi zaposleni imajo ustrezno strokovno izobrazbo in se dodatno strokovno
spopolnjujejo v okviru finančnih zmožnosti šole.
Preglednica 4: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2021 po stopnji izobrazbe
I.
0

II.
2

III.
0

IV.
3

V.
6

VI.
4

VII.
18

VIII.
0

IX.
0

V preglednici 4 so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2021. Skupaj je 33 zaposlenih.
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Preglednica 5: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih
2020/2021 in 2021/2022 na dan 31. 12. 2021
Delovno mesto
Strokovni delavci
Administrativni delavci
Tehnični delavci
Skupaj

2020/2021
24
2
7
33

2021/2022
24
2
7
33

Število strokovnih delavcev ostaja nespremenjeno.
Preglednica 6: Število strokovnih delavcev v šolskih letih 2019/2021 in 2021/2022 po
nazivu na dan 31. 12. 2021
Naziv
brez naziva
mentor
svetovalec
svetnik
Skupaj strokovni delavci

2020/2021
5
2
15
2
24

2021/2022
5
2
14
3
24

Investicije ter investicijska vlaganja
Prostori
Vodstvo OŠ Dragatuš si prizadeva zagotavljati zaposlenim, otrokom in učencem čim boljše
pogoje za delo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, a mu zaradi finančnih težav
ustanovitelja (Občine Črnomelj) to ne uspeva tako, kot si želi.
Šola ima telovadnico in igrišče, za izvajanje pouka ŠPO, nastopov, kulturnih prireditev …
Ostali prostorski pogoji za izvajanje pouka se izboljšujejo, a so kljub temu prostori v starem
delu šole še vedno slabi – manjkata specializirani učilnici za TEH in GOS in ena
večnamenska učilnica. Nesprejemljivo je tudi dejstvo, da nimamo ločenih prostorov za
delo z učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.
V vrtcu bi potrebovali še eno igralnico, zbornico za vzgojiteljice, kabinet, večnamenski
prostor in shrambo za igrače.
Prostor za knjižnico je premajhen, ne ustreza normativom in standardom za to dejavnost,
saj v njem poleg knjižnične dejavnosti poteka tudi delo z učenci s posebnimi potrebami. V
sklopu knjižnice bi bilo potrebno dograditi multimedijsko učilnico, kjer bi se učenci lahko
izpopolnjevali za delo z IKT.
Poslovni prostori (zbornica, tajništvo in ravnateljeva pisarna) so premajhni in ne
zagotavljajo normalnih delovnih pogojev (učitelji se ne morejo pripravljati na pouk). Te
prostore bi bilo potrebno adaptirati in dograditi manjkajoče.
Tudi streha, ki pokriva ta del šole, je neustrezna, saj je prekrita z azbestno kritino, ki je
prepovedana in zdravju škodljiva, zato bi jo bilo nujno potrebno zamenjati z novo.
Zaradi navedenih pomanjkljivosti bi bilo potrebno obnoviti in dograditi stari del šole, s
čimer bi zagotovili normalne prostorske pogoje za delovanje šole in vrtca.
V letu 2021 smo imeli na šoli 9 oddelkov, učilnic pa 8 in učilnico za pouk tehnike, ki pa ni
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primerna za izvajanje pouka ostalih predmetov. Za kabinetni pouk, ki je zakonsko
predpisan, bi potrebovali vsaj 12 učilnic.
V letu 2018 je bil energetsko saniran večji del šolske stavbe – celotna stavba, razen
starega dela, ki je predviden za adaptacijo in dograditev. Na saniranem delu je bila
zamenjana strešna kritina in večina oken z okenskimi policami. Spremenil se je tudi način
ogrevanja, saj smo prešli z ogrevanja s plinskim oljem na ogrevanje s toplotno črpalko.
Učinki energetske sanacije so vidni, saj so se stroški ogrevanja bistveno zmanjšali, v
samih prostorih šole in vrtca pa je prijetnejše bivanje.
V letu 2021 smo adaptirali in dogradili šolsko kuhinjo z jedilnico. Prenova je bila zelo
zahtevna in je trajala dlje, kot smo načrtovali, v veliki meri tudi zaradi omejitev, ki jih je
narekovala epidemija. V času prenovitvenih del smo za naše otroke in učence pripravljali
prehrano na OŠ Vinica (za vrtec) in OŠ Mirana Jarca Črnomelj (za šolo).
Prenovljena kuhinja z jedilnico je sodobno opremljena in ustreza vsem normativom in
standardom za pripravo hrane.
V okviru adaptacije šolske kuhinje je bilo dograjeno tudi dvigalo, ki omogoča lažji
dostop otrokom, učencem in ostalim gibalno oviranim osebam.
Kljub večjim investicijsko vzdrževalnim delom, ki so bila izvedena v preteklem letu, se še
vedno borimo s hudo prostorsko stisko in težkimi delovnimi pogoji v tistem delu šole, ki ni
bil obnovljen.
Oprema in učni pripomočki
Potrebno opremo, učila in učne pripomočke nabavljamo, kolikor nam to dovoljujejo
denarna sredstva, ki pa žal ne zadostujejo za nabavo vsega, kar bi potrebovali. Vzrok za
to je predvsem način financiranja šol po številu oddelkov. Manjše šole dobijo zaradi
manjšega števila oddelkov vsako leto manj sredstev, njihovi stroški pa so zaradi
oddaljenosti od mestnih centrov večji, zato se razkorak v opremljenosti in možnostih šol iz
leta v leto povečuje.
V letu 2021 je zaradi epidemije prišlo do izpada sredstev iz tržne dejavnosti, a smo kljub
temu nabavili:


IKT opremo v vrednosti 15.106,62 € (razpis MIZŠ: 14 prenosnikov, 1 interaktivni
zaslon, 1 monitor, 2 tablična računalnika, 23 kamer in 11 slušalk z mikrofonom),



opremo v prenovljeni kuhinji za 12.222,91 €,



računalnik za administrativne potrebe v vrednosti 1.325,66 €



nadstrešek (zunanja učilnica) v vrednosti 4.089,32 €

Sredstva za nabavljeno opremo je zagotovila predvsem ustanoviteljica Občina Črnomelj,
deloma pa MIZŠ.
Naša šola po opremi, kljub izboljšavam, še vedno zaostaja za ostalimi šolami v občini. Ta
primanjkljaj bo potrebno v naslednjih nekaj letih nadoknaditi, saj bomo le-tako zagotovili
vsem otrokom in učencem v občini enake izobraževalne možnosti.
Preglednica 7: Prostori na OŠ Dragatuš
Prostori
Učilnice
Igralnice
Kabineti
Pisarne za

Število enot

delavce

v

9
3
4+1
strokovnih 2
18

Skupna
površina v m2
528
155
48 + 13
36

službah
Knjižnica, čitalnica
Telovadnica
Sanitarije
Hodniki
Kuhinja
Jedilnica
Skladišče
Zbornica
SKUPAJ

1
1
9+3
2+1
1
1
2
1
34

50
336
96 + 34
365 + 60
130
108
19
27
1603 + 107

Preglednica 7 prikazuje število enot in skupno površino prostorov.
Knjižnica
Knjižnica je sicer majhna in slabo opremljena, a si v njej lahko učenci in učitelji izposodijo
književna dela (proza, poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za posamezna
predmetna področja).
Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom. Denar, ki ga je MIZŠ nakazalo za izposojo
učbenikov in delovnih zvezkov za 1. in 2. r., smo namenili za nakup novih učbenikov in
delovnih zvezkov.
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2.2 Enota vrtca pri OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
2.2.1 Skupine in razporeditev delavcev
1. Skupine 2020/2021
Razporeditev strokovnih delavk vrtca po oddelkih v šolskem letu 2020/2021
ODDELEK
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
1–3 let
Andreja Kmetič
Alenka Šimec, Špela Garantini
3–5 let
Nada Veselič
Vesna Noč Pavlakovič, Špela Garantini
4–6 let
Vladimira Štrucl
Barbara Šuštarič
Razporeditev otrok v oddelke v šolskem letu 2020/2021
ODDELKI
ŠTEVILO
1.
Prvo starostno obdobje 1–3 let
1
2.
Drugo starostno obdobje 3–5 let
1
3.
Drugo starostno obdobje 4–6 let
1
SKUPAJ
3

ŠTEVILO OTROK
12
20
18
50

2. Skupine 2021/2022
Razporeditev strokovnih delavk vrtca po oddelkih v šolskem letu 2021/2022
ODDELEK
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
1–3 let
Andreja Kmetič
Alenka Šimec, Nastja Štefanič
3–5 let
Vesna Noč Pavlakovič Špela Garantini, Nastja Štefanič
4–6 let
Vladimira Štrucl
Barbara Šuštarič
Razporeditev otrok v oddelke v šolskem letu 2021/2022
ODDELKI
ŠTEVILO
1.
Prvo starostno obdobje 1–3 let
1
2.
Drugo starostno obdobje 3–5 let
1
3.
Drugo starostno obdobje 4–6 let
1
SKUPAJ
3

Ostali delavci šole, ki so opravljali delo za vrtec
DELOVNO MESTO
ravnatelj
tajnica, računovodkinja
računovodkinja, tajnica
svetovalna delavka (0,1) in pomočnica
ravnatelja (0,35)
vodja prehrane, nadzor HACCP
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ŠTEVILO OTROK
14
20
21
55

IME IN PRIIMEK
Stanislav Dražumerič
Mateja Kavšek
Rozalija Hudelja
Silva Nagode
Jožica Medvešek Grobovšek

Računalnikar (0,1)
kuharja
hišnik
čistilka

Srečko Dražumerič
Sandra Hudelja, Martin Mužar
Dušan Šterk
Darinka Butala

V skladu z letnim delovnim načrtom smo realizirali naslednje naloge (od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021):
Za celoten vrtec:
 pustno rajanje po skupinah (16.2.2021),
 šolska prireditev Veselje mladosti – na daljavo (videoposnetek - 3. 6. 2021),
 Dedek Mraz in obdaritev otrok (zaradi epidemije smo realizirali praznični
december nekoliko drugače in sicer video posnetek obiska Dedka Mraza in
marca 2021 odpiranje daril).
Realiziran obogatitveni program:
 predšolska bralna značka Malček bralček,
 bralni projekt Pravljični potujoči kovček,
 Tradicionalen slovenski zajtrk (11.6.2021),
 Cici vesela šola (skupini Polžki in Zajčki),
 program Miška Eli (Polžki in Zajčki),
 program Zdravje v vrtcu,
 Portfolija (osebna mapa otroka),
 zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja (ZD Črnomelj) – zaradi epidemije je bilo
izvedeno delno,
 projekt Naša mala knjižnica - Zajčki,
 zimski športni dan KAL - Zajčki (26. 2. 2021).
Dodatno smo realizirali:
 v okviru programa Zdravje v vrtcu smo posneli film V naravi se počutim dobro –
Zajčki (1. 4. 2021),
 čistilna akcija ob potoku – Zajčki (23. 3. 2021),
 v okviru dneva zemlje smo posadili drevo – Zajčki (2. 4. 2021),
 sajenje jagod in skrb zanje,
 skrb za gredice.
Delo v času epidemije
V času epidemije smo na podlagi tedenskih okrožnic Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport od 26. 10. 2020 do 5. 2. 2021 izvajali le nujno varstvo za otroke, kate rih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične
infrastrukture. Od 9. 2. 2021 do 31. 3. 2021 je bil vrtec odprt za vse otroke. Od 1. 4.
2021 do 9. 4. 2021 pa smo zopet izvajali le nujno varstvo. Za vse otroke smo vrtec ponovno odprli 12. 4. 2021.
V času epidemije smo upoštevali priporočila NIJZ-ja (manjše skupine, »mehurčke«,
zračenje, razkuževanje, testiranje zaposlenih …).
Sodelovanje oz. povezovanje vrtca z okoljem:


z ZD Črnomelj, in sicer z go. Anito Kambič Zajc – zobozdravstvena preventiva in
zdravstvena vzgoja,
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s Pedagoško fakulteto Koper (opravljanje praktičnega pedagoškega dela),
s Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo (opravljanje praktičnega pedagoškega dela),
s Knjižnico Črnomelj (bralni projekt Pravljični potujoči kovček),
z vrtci iz Črnomlja, Semiča, Metlike, Starega trga,
z OŠ Dragatuš (uporaba knjižnice, telovadnice, sodelovanje s knjižničarko, izposoja
učil, didaktičnih pripomočkov …),
z DKŽ Dragatuš,
z NIJZ,
s Sokolsko zvezo Slovenije,
z ZIK Črnomelj,
s Svetovalnico Črnomelj,
z OŠ Milke Šobar Nataše,
s Policijsko postajo Črnomelj.

Program sodelovanja s starši je bil realiziran v skladu z LDN enote vrtca:
 roditeljski sestanki za starše,
 roditeljski sestanek za starše otrok novincev (22. 6. 2021),
 zaključne prireditve in predstavitve skupin: Muce (17. 6. 2021), Polžki (16. 6. 2021),
Zajčki (15. 6. 2021),
 Zoom srečanja z otroki – skupina Zajčki (v času epidemije/delnega zaprtja vrtca),
 sestanki Sveta staršev (po potrebi),
 sestanki Sveta zavoda (po potrebi),
 govorilne ure (1 x mesečno),
 sodelovanje pri dejavnostih branja (po dogovoru),
 publikacija vrtca - na spletni strani vrtca,
 informacije na oglasnih deskah (vsakodnevno),
 dnevni kontakti (vsakodnevno),
 praznovanje rojstnih dni v vrtcu (po dogovoru),
 telefonski stiki in stiki po E-pošti (tedensko v času epidemije).
Poslovalni čas vrtca
Vrtec je bil odprt vsak dan od ponedeljka do petka med 5.30/5.15 (od 1. 9. 2021) in 16.00.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt. V času epidemije je bil vrtec odprt za
nujno varstvo. Otrok naj bi bil v vrtcu do največ 9 ur dnevno.
Starši lahko v sliki in besedi spremljajo izvajanje vzgojnega programa v vrtcu, saj so vsi
dogodki, novosti, spremembe … objavljeni na spletni strani.
Finančno poslovanje
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Črnomelj in Republika Slovenija. OŠ Dragatuš
pridobiva sredstva za delo:






iz javnih sredstev
sredstev ustanovitelja
prispevkov učencev
sredstev od najema prostorov
iz drugih virov

Leta 2021 je Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš
skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki.
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poslovala gospodarno in

Preglednica 9: Pregled poslovanja leta 2020 in primerjava z letom 2021 (v EUR)
2020

2021

Indeks

Prihodki

1.098.944 1.287.636

109,40

Odhodki

1.098.644 1.287.436

109,40

Razlika

300

200

67

Iz preglednice 9 je razvidno, da so se v letu 2021 prihodki povečali, prav tako tudi odhodki.
V poslovanju zavoda v letu 2021 je prikazan pozitiven poslovni izid 200 EUR, pridobljen iz
tržne dejavnosti.
Preglednica 10: Sestava prihodkov po virih v letih 2020 in 2021
2020

2021

298.228

383.619

Prihodki iz naslova prispevkov učencev

59.637

35.200

Prihodki iz naslova prispevkov oskrbnine

43.553

63.875

5.265

8.325

44.800

37.766

640.165

748.892

7.296

9.958

1.098.944

1.287.636

Prihodki ustanovitelja

Prihodki, pridobljeni na trgu
Drugi prihodki
Prihodki iz drugih virov – MŠŠ
Prihodki iz subvencij oskrbnine – MŠŠ
SKUPAJ

Prihodki so se v primerjavi z letom 2020 povečali za 188.692 € (krizni dodatek, delovna
uspešnost, projekt REACT - IKT).
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo za javni zavod je sestavljeno iz naslednjih obrazcev, ki so
predpisani v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava:
 Bilanca stanja (v prilogi)
Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (v prilogi)
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Bilanca stanja
na dan 31.12.2021
v EUR (brez centov)
Členitev
skupine
kontov

Znesek

Oznaka
Tekočega
za AOP
leta

Naziv skupine kontov

1

2

3

4

Prejšnjega leta
5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

001

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

0

0

02

NEPREMIČNINE

004

2.015.996

2.015.996

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

1.441.961

1.422.620

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

724.044

703.309

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

007

600.430

568.535

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA

011
012

0
138.882

0
122.911

013

0

0

014

4.930

1.845

015
016
017

20.561
0
93.509

11.375
0
103.215

018
019
020
021
022
023

0
0
2.051
0
17.831
3.606

0
0
3.068
0
3.408
2.087

024
025
026
027
028
029

0
3.606
0
0
0
0

0
2.087
0
0
0
0

00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
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002

728.150

697.649
0

0

36
37

99

20
21
22
23
24
25
26
28
29

90
91
92
93
940
9410

9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986

99

ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

030
031
032

0
0
840.137

0
0
853.148

033
034

0
150.384

0
124.748

035

0

0

036
037
038
039

90.177
52.143
0
1.326

77.476
45.160
0
284

040
041
042
043
044

0
0
0
6.738
689.753

0
0
0
1.828
728.400

045
046
047
048
049
050

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

051

0

0

052
053
054
055
056

0
0
0
0
689.553

0
0
0
0
728.100

057
058
059
060

0
200
0
840.137

0
300
0
853.148

061

0

0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Naziv

Povečanj
Neodpisan Prevrednotenj Prevrednoten
Nabavna Popravek
e
Povečanje Zmanjšanj Zmanjšanje
a vrednost
e zaradi
je zaradi
Oznaka vrednost vrednost nabavne popravka e nabavne popravka
okrepitve
oslabitve
za AOP (1.1.)
(1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti Amortizacija (31.12.)

5

6

10
(3-4+56-7+89)

1

2

3

4

I. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+7
05+706+707)
A. Dolgoročno
odloženi stroški

700

2.719.
305

1.991.
154

0

0

0

0

41.388

686.76
3

0

0

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne
premoženjske pravice

702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča

703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

1.431

0

0

0

0

0

0

1.431

0

0

E. Zgradbe

705

0

0

0

0

19.341

0

706

0

0

0

0

22.047

0

0

G. Druga
opredmetena osnovna

707

0

0

0

0

0

572.60
5
112.72
7
0

0

F. Oprema

2.014. 1.422.
565
619
703.3 568.53
09
5
0
0

0

0

7

25

8

9

11

12

sredstva

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv

Znesek
Znesek
Znesek
popravko Knjigovodska Znesek
Znesek popravko Znesek povečanj
Znesek
v naložb
vrednost odpisanih
naložb in v naložb povečanj popravkov
naložb in naložb in
danih in danih a naložb naložb in zmanjšanja Znesek zmanjšanja in danih
naložb in popravkov naložb in posojil danih posojil danih
Oznaka posojil
posojil in danih
danih
danih posojil
(31.12.)
(31.12.)
posojil
za AOP (1.1.)
(1.1.)
posojil
posojil danih posojil

3

4

5

6

10
(4+68)

11 (910)

1

2

I. Dolgoročne finančne
naložbe
(801+806+813+814)

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v delnice v
javna podjetja
2. Naložbe v delnice v
finančne institucije
3. Naložbe v delnice v
privatna podjetja
4. Naložbe v delnice v tujini

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+8
12)
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v deleže v
finančne institucije
3. Naložbe v deleže v
privatna podjetja
4. Naložbe v deleže
državnih družb, ki imajo
obliko d.d.
5. Naložbe v deleže
državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Naložbe v plemenite
kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno
D. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom
2. Premoženje, preneseno
v last drugim pravnim
osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji
lasti
3. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe doma
4. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe v tujini
II. Dolgoročno dana
posojila in depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana
posojila
(821+822+823+824+825+8
26+827+828)
1. Dolgoročno dana
posojila posameznikom
2. Dolgoročno dana
posojila javnim skladom
3. Dolgoročno dana
posojila javnim podjetjem
4. Dolgoročno dana
posojila finančnim
institucijam
5. Dolgoročno dana
posojila privatnim podjetjem
6. Dolgoročno dana
posojila drugim ravnem
države
7. Dolgoročno dana
posojila državnemu
proračunu

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

26

8

12

8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino
B. Dolgoročno dana
posojila z odkupom
vrednostnih papirjev
(830+831)
1. Domačih vrednostnih
papirjev
2. Tujih vrednostnih
papirjev
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
2. Drugi dolgoročno dani
depoziti
D. Druga dolgoročno dana
posojila
III. Skupaj
(800+819)

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v EUR (brez centov)
Členitev
podskupin
kontov
1
760

761
762
763

del 764
del 764

del 466
460
461

del 464
del 464
del 464
462
463
465
467
468

Znesek
Oznaka
za AOP

Naziv podskupine konta
2

3

Tekočega
leta

Prejšnjega leta

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI

860

1.287.636

1.098.944

861

1.287.636

1.098.944

862

0

0

863

0

0

864

0

0

865
866

0
0

0
0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
(885+886)

867

0

0

868

0

0

869

0

0

870

1.287.636

1.098.944

871

157.372

147.400

872

0

0

873
874
875

121.387
35.985
1.130.064

101.007
46.393
945.940

876
877

873.782
120.165

739.975
116.371

878
879
880
881
882
883
884

126.117
0
0
0
0
0
0

89.594
5.304
0
0
0
0
0

27

del 469
del 469

del 80
del 80

del 80

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
Število mesecev poslovanja

885

0

0

886

0

0

887

1.287.436

1.098.644

888

200

300

889

0

0

890
891

0
200

0
300

892

0

0

893

0

0

894

33

33

895

12

12

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v EUR (brez
centov)
Znesek

Členitev
podskupin
kontov
1

ZNESEKPrihodki
in
odhodki
za
Oznak izvajanje
a
javne
za AOP službe

Naziv podskupine konta

3

4

660

1.279.311

8.325

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

1.279.311

8.325

662

0

0

663

0

0

761

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

0

0

B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI

665
666
667

0
0
0

0
0
0

668
669
670

0
0
1.279.311

0
0
8.325

671

156.318

1.054

672
673
674
675

0
120.659
35.659
1.122.993

0
728
326
7.071

676
677
678
679
680
681
682
683

868.275
119.278
135.440
0
0
0
0
0

5.507
887
677
0
0
0
0
0

762
763

del 764
del 764

del 466
460
461

del 464
del 464
del 464
462
463
465
467
468

2

ZNESEKPrihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

28

5

del 469
del 469

del 80
del 80

del 80

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(688-690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

684

0

0

685
686
687

0
0
1.279.311

0
0
8.125

688

0

200

689

0

0

690
691

0
0

0
200

692

0

0

693

0

0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v EUR (brez
centov)
Členitev
kontov
1

Oznaka
za AOP

Naziv konta
2

3

Znesek
Tekočega
Prejšnjega
leta
leta
4

5

401

1.267.759

1.069.461

402

1261.708

1.064.037

403

1.158.696

979.022

404

751.449

684.823

405
406
407

751.449
0
407.247

684.823
0
294.199

408
409
410

407.247
0
0

294.199
0
0

411
412
413

0
0
0

0
0
0

del 7403
del 7403

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

414
415

0
0

0
0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

del 740
741

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

418
419

0
0

0
0

420

103.012

128.771

422
423

0
0

0
0

487
424
425
426
427
428
488

621
102.391
0
0
0
0
0

1.144
83.871
0
0
0
0
0

del 7400
del 7400

del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 7102
7100
7103
7141
72
730
731
732
782

29

783
784
786
787

7130
del 7102

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo

489
490

0
0

0
0

429
430
431

0
0
6.051

0
0
5.424

432
433
437

6.051
0
1.258.298

5.424
0
1.076.806

438

1.251.165

1.070.238

439

943.291

770.032

440
441
442
443
444

831.734
34.434
63.264
13.859
0

704.597
30.260
35.175
0
0

Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482 + 483+ 484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

445
446
447

0
0
143.927

0
0
128.755

448
449
450
451
452

70.391
57.944
615
883
14.094

65.470
48.529
506
739
13.511

453

138.956

143.723

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

1.991
59.761
39.438
5.733
1.831
9.356
0
0
0
20.846
0
0
0
0
0
0
24.991

2.749
67.403
36.437
3.368
1.931
7.716
0
0
0
24.119
0
0
0
0
0
0
27.728

471
472
473
474
475
476
477
478
479

0
0
17.577
0
0
7.414
0
0
0

0
0
16.703
0
0
11.025
0
0
0

480
481

0
7.133

0
6.568

482

5.236

4.201

483

843

676

484

1.054

1.691

485

9.461

0

486

0

7.345

30

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv

Oznak
a za
AOP

Znese
k
naložb
in
danih
posojil
(1.1.)

3

Znesek
popravko
v naložb
in danih
posojil
(1.1.)

4

Znesek
povečanj
a naložb
in danih
posojil

Znesek
povečanj
popravko
v naložb
in danih
posojil

5

6

Znesek
zmanjšanj
a naložb
in danih
posojil

Znesek
zmanjšanj
a
popravko
v naložb
in danih
posojil

Znesek
naložb
in
danih
posojil
(31.12.
)

Znesek
popravko
v naložb
in danih
posojil
(31.12.)

Knjigovodsk
a vrednost
Znesek
naložb in odpisanih
danih
naložb in
posojil
danih
(31.12.)
posojil

9
(3+510
7)
(4+6-8) 11 (9-10)

1

2

I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)
1. Naložbe v delnice v javna
podjetja
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
3. Naložbe v delnice v privatna
podjetja
4. Naložbe v delnice v tujini
B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805
806

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.
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5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite kovine,
drage kamne, umetniška dela in
podobno
D. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom
2. Premoženje, preneseno v last
drugim pravnim osebam javnega
prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
3. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe doma
4. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe v tujini
II. Dolgoročno dana posojila in
depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+8
27+828)
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom
3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem
4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam
5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem
6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države
7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu
8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino
B. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev
(830+831)
1. Domačih vrednostnih papirjev
2. Tujih vrednostnih papirjev
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
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2. Drugi dolgoročno dani
depoziti
D. Druga dolgoročno dana
posojila
III. Skupaj
(800+819)
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v EUR (brez
centov)
Znesek

Oznaka
Členitev kontov

Naziv konta

1

2

za AOP

Tekočega
leta

3

4

Prejšnjega leta
5

550

0

0

551

0

0

5001

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

50
500

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

0

501

Zadolževanje v tujini

559

0

0

55

560

0

0

561

0

0

5501

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

0

0

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

563

0

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom

566

0

0

567

0

0

Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino

568

0

0

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

570

0

0

571

0

0

572

9.461

573

0

550

del 5503
del 5503
551

7.345

Pojasnila na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za leto 2021
RAZKRITJA K IZKAZOM
1. Sodila, če so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na
dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
Naša osnovna dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti je 85.200 osnovnošolsko
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splošno izobraževanje. Po pojasnilu Ministrstva za finance, Sektorja za javno
računovodstvo, lahko določeni uporabnik v primeru, če pristojno ministrstvo ni sporočilo
sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke tržne
dejavnosti ter če ni ustreznejših sodil, uporabi naslednje sodilo: razmerje med prihodki
poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi , doseženimi pri
prodaji blaga in storitev. Na podlagi dejanskih podatkov se ugotavljajo prihodki tržne
dejavnosti. Med prihodki šole znaša tržni delež v letu 2021 0,006%.
2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in
poraba dolgoročnih rezervacij
Nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.
3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazu
prihodkov in odhodkov
V letu 2021 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki. Presežek prihodkov nad
odhodki smo dosegli s prodajo proizvodov in storitev na trgu ter z nadaljevanjem
varčevalnih ukrepov.
4. Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje
Zaloge materiala v skladišču vodimo po povprečnih cenah. Na 31. 12. 2021 smo imeli
zalogo kurilnega olja 598,10 €, čistilnega materiala 1.478,82 € in zaloge prehrane v
kuhinji 1.529,12€.
5. Podatki o stanju neporavnanih terjatvah in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma
razlogih neplačila
Med kratkoročnimi terjatvami na dan 31.12.2021 v višini 93.509,51 € večji del terjatev
predstavljajo terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države MIZŠ 61.480,09 €
(plače december 2021 subvencioniran vrtec, materialni stroški), terjatve do občine
Črnomelj v višini 31.958,05 € (plače december 2021, dodatni program in materialni stroški
po pogodbi), kratkoročne terjatve do kupcev v višini 20.561,31 € , ter terjatve do drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta 71.37 €.
6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o
vzrokih neplačila
Med kratkoročnimi obveznostmi na dan 31.12.2021 v višini 150.383,72 € je večji del za
obveznosti do zaposlenih in do države (plače in prispevki) za december 2021 to je
90.177,25 €. Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega
kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v
višini 53.362,19 € so obveznosti po računih dobaviteljev. Med kratkoročno odloženimi
prihodki beležimo ob koncu leta 2021 17.830,06 € sredstev, ki so namenjena pokrivanju
stroškov v letu 2021.
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in
posojila)
Vlaganj v dolgoročne finančne naložbe nismo imeli.
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Sredstva za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva smo pridobili od Občine Črnomelj
– oprema in drobni inventar za kuhinjo v znesku 12.222,91 €, računalnik za pisarno
1.325,66 € in nadstrešek - zunanja učilnica 4.089,32€.
Preko projekta React EU - IKT opreme smo nabavili računalniško opremo, (razpis
MIZŠ: 14 prenosnikov, 1 interaktivni zaslon, 1 monitor, 2 tablična računalnika, 23 kamer
in 11 slušalk z mikrofonom), v znesku 15.106,62 €.
8. Naložbe prostih denarnih sredstev
Prosta denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega računa v višini
4.930,45 € na dan 31.12.2021 nismo vezali, ker so sredstva porabimo pri izplačilu plače
december 2021.
9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi
vlaganji v 7. točki)
Stanje stalnih sredstev se je v letu 2021 spremenilo. Nakup osnovnih sredstev pod točko
7..
10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne
evidence.
Izven bilančne evidence šola nima.
11. Podatki o pomembnejših opredmetenih OS, ki so v celoti odpisana, pa se še
uporabljajo za opravljene dejavnosti
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še zmeraj
uporabljajo za opravljanje dejavnosti so objavljena v dokumentu Obračun amortizacije za
obdobje 1.1.2021 – 31.12.2021 (zgradba, večina pisarniškega pohištva, pohištvo v
učilnicah, nekaj računalniške opreme).
Osnovna šola beleži presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih
vknjižb na podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2021 (Uradni list RS, št. 80/16) in 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št.
55/15) v višini 9.460,35 €. Ker ima šola evidentiranih kratkoročnih in pasivnih časovnih
razmejitev v višini 150.383,72 €, se omenjeni presežek ne razporeja in tudi ne evidentira.
Šola nima presežka po fiskalnem pravilu.
Izračun:
9.460,35 € – 150.383,72 € (vse obveznosti razreda 2) = - 140.923,37 €
Ker je izračun negativen, ne knjižimo na kontih skupine 985.
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4 ZAKLJUČEK
Poročilo bomo obravnavali na Svetu zavoda OŠ Dragatuš 7. 3. 2022.

Dragatuš, 23. 2. 2022
Za računovodsko poročilo:
Rozalija Hudelja
Stanislav Dražumerič,
ravnatelj

Nataša Podhostnik,
predsednica Sveta šole OŠ Dragatuš

35

K točki 13
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR - NATAŠE ZA LETO 2021
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in
določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o
poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.
V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj kot
informacijo.
PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot
informacija.
Številka: 476-4/2022
Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo
»Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021«.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme
sledeči sklep:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021se sprejme kot
informacija.
Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:
Vesna Fabjan, l.r.

K točki 14
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva: Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in
redarstva občin Bele krajine za leto 2021
Ker je minilo obdobje enega leta od sprejema zadnjega letnega poročila, je potrebno v skladu
z 11. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« (Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2008) ponovno poročati
o delu skupnega medobčinskega organa.
Kot je razvidno iz predstavljenega poročila, si zaposleni v organu prizadevamo, da izvajamo
sistematičen nadzor nad čim več področjih, ki so v naši pristojnosti nadzora. V letu 2021
smo obravnavali več inšpekcijskih postopkov kot v preteklem letu, to število pa je nekako na
isti ravni kot v preteklih letih, večino smo jih tudi zaključili. Število ukrepov v cestnem
prometu je v večjem številu kot v preteklem letu, kar kaže na poslabšano stanje v mirujočem
prometu. Uspeh našega dela potrjuje stanje na terenu, razrešitev problemov ter zadovoljstvo
občanov. Prav tako se odvijajo vse aktivnosti, začrtane v OPV.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« (Uradni list
Republike Slovenije, št. 68/2008) sprejme Poročilo o delu skupne občinske uprave –
Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021.
Pripravil:
Marjan Kastelic,
vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in
redarstva občin Bele krajine za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb in je
sprejel naslednja dva sklepa:
- Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo – Poročilo o delu skupne
občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto
2021,obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

- Zaradi opaženega pomanjkanja prostih parkirnih mest v mestu Črnomelj odbor
strokovnim službam občinske uprave predlaga, da do naslednjega leta pristopijo k
spremembi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj oz. drugega predpisa, v kolikor je
to potrebno in sicer v delu, ki določa zakup dovolilnic v mestu Črnomelj. S spremembo
odloka naj se omeji upravičence, do zakupa dovolilnic.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

občin Bele krajine

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel. (07) 3061-100, fax. (07) 3061-130, e-mail: medobcinski.inspektor@crnomelj.si

Številka: 061-15/2022-2
Datum: 4. 5. 2022

POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVEMEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA
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KAZALO

UVOD
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA- MEDOBČINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO
1
SPLOŠNO O INŠPEKTORATU
1.1
KADRI
2
MATERIALNI POGOJI DELA
3
PRISTOJNOST
4
INŠPEKTORAT KOT PREKRŠKOVNI ORGAN
4.1
PODATKI IZ VPISNIKOV PLAČILNIH NALOGOV IN ODLOČB
4.2
PODATKI O GLOBAH IN SODNIH TAKSAH
4.3
ZAKLJUČEK
5
INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
5.1
UGOTOVITVE PRI DELU
5.1.1
Varstvo cest
5.1.2
Nadzor nad ravnanjem s kom. odpadno vodo
5.1.3
Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki
5.1.4
Nadzor nad plakatiranjem in nad prijavljanjem občinske takse
5.1.5
Nadzor nad turistično takso
5.1.6
Ostale naloge
6
ZAKLJUČEK

3
5
5
5
5
5
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11

2

UVOD
Spoštovani,
pred vami je poročilo o delu Skupne občinske uprave-medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Črnomelj, Metlika in Semič (v nadaljevanju MIR) za leto 2021. Poročilo je skladno s
sporazumno obveznostjo posredovano vsaki občini ustanoviteljici in občinskim svetom občin
ustanoviteljic.
Po sprejetjih na Občinskih svetih vseh treh občin ustanoviteljic bo objavljeno na spletni strani
sedežne občine. Poročilo je enovito za vse občine, na koncu poročila pa je podan opis stanja le za
posamezno občino ustanoviteljico.
Končne ugotovitve izvajanja nadzora iz delovnega področja MIR kažejo:
 Na splošno se na področju mirujočega prometa stanje poslabšuje.
 Opaža se, da je prometna ureditev na parkiriščih predvsem v mestu Črnomelj ni sprejeta na
dovolj visokem nivoju, medtem ko drugje vozniki v glavnem upoštevajo obveznosti,
predpisane s prometno signalizacijo.
 Na parkirnih mestih rezerviranih za invalide se ugotavlja še vedno neupoštevanje tovrstnega
predpisanega režima.
 Problem na tem področju predstavlja še mirujoči promet v okolici zdravstvenih domov, šol,
vrtcev nekaterih gostinskih lokalov, ki predstavlja ovire za ostali promet.
 Kritične točke so še vedno dostava in parkiranje na pločnikih.
 V času razglašene epidemije COVID občani večinoma spoštujejo ukrepe.
Nadzor javnega reda in miru izvajamo praviloma v sodelovanju s policijo, in sicer v okviru izvajanja
Občinskega programa varnosti.
Nadzor režima na območju ob reki Kolpi se izvaja v času turistične sezone. Predstavlja zajetno
problematiko, predvsem parkiranje in kampiranje na črno, čemur smo posvetili veliko aktivnosti. V
letu 2021 je bilo v nadzorih ugotovljeno malo kršitev, saj opažamo boljšo ozaveščenost ljudi z
režimom na reki Kolpi. Na inšpekcijskem področju se ugotavljajo kršitve glede posegov v občinske
ceste in odlaganja odpadkov v naravno okolje. V letu 2021 je inšpektor reševal poleg sprotnih zadev
še nerešene zadeve iz preteklih let. Na področju odpadkov je opaziti še vedno veliko število
nezakonito odloženih odpadkov v okolje, pri tem se pojavlja težava z dokaznim postopkom zoper
izvirnega povzročitelja. V primeru ko le tega ni možno izslediti, je v skladu z veljavno zakonodajo
dolžan odpadke sanirati lastnik zemljišča na katerem so odloženi odpadki.
Na splošno se ugotavlja, da se razmere na tem področju bistveno ne spreminjajo glede na prejšnja
leta. V letu 2021 je bilo povečano število inšpekcijskih zadev, ker je bilo več prijav s strani občanov
in več ugotovljenih kršitev s področja varovanja cest pri lastnih nadzorih. V mnogih primerih je razlog
za kršitve neznanje zavezancev da je predpisana zakonska obveza za njihovo ravnanje, ter
neosveščenost prebivalcev. Kljub ozaveščanju občanov da odpadki ne sodijo v naravno okolje,
zaznavamo še vedno veliko število kršitev. Zaznati pa je večjo osveščenost ljudi ki smo jo dosegli s
konstantnim pojavljanjem na terenu in s sistematskim nadzorom po posameznih področjih.
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Poudariti je potrebno tudi izredno dobro sodelovanje z vsemi službami oz. organizacijami, tako z
izvajalci gospodarskih - javnih služb, policijo, svetom za preventivo in varnost, ostalimi
inšpektorati…. Prav tako je potrebno poudarili dobro medsebojno sodelovanje inšpektorata s
posameznimi občinskimi upravami, v okviru katerega hitro in brez večjih težav rešujemo določene
težave (zlasti področje cest). Nenazadnje pa imajo vlogo pri delovanju inšpektorata občani, ki nas
(poleg individualnih prijav) opozarjajo na neurejena področja. Inšpektor se je na prijave oz. opozorila
občanov odzival v najkrajšem možnem času.
Občuten je porast ugotovljenih kršitev na področju mirujočega prometa. V času razglašene epidemije
je bilo usmerjeno delo redarstva in inšpektorja predvsem na kontrolo upoštevanja ukrepov občanov,
ne pa toliko v kontrolo mirujočega prometa, posledično so vozniki pričeli neupoštevati prometni
parkirni režim.
V poročilu so prikazani statistični podatki o delu v preteklem letu, predstavitev ter analiza dela na
posameznih področjih.
Tako kot preteklo leto je tudi tokrat potrebno poudariti, da vsega kar je značilno za delo MIR oziroma
kar je tako ali drugače vplivalo na njegovo delo, ni možno zajeti v tem poročilu. V poročilu niso zajete
zadeve, pri katerih je bil opravljen ogled, a je bilo po opravljenem ogledu ugotovljeno, da ne gre za
zadevo, kjer bi ukrepali kot inšpekcijski organ (stvarno pravne zadeve). V poročilu tudi ni zavedeno
delo inšpekcije v smislu preventive in svetovanja organom, kot so Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ter na določenem področju obč. uprave, delo za izvajanje Občinskega programa
varnosti ipd. Prav tako niso zabeležene zadeve, kjer gre za izključno svetovalno vlogo občanom, na
inšpektorja se namreč obračajo občani z različnimi zadevami za katere medobčinski inšpektor ni
pristojen, inšpektor v takih primerih občane pouči o pristojnosti ustreznih inšpekcijskih služb.

Marjan Kastelic
Vodja medobčinske inšpekcije in redarstva
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA- MEDOBČINSKI INSPEKTORAT IN
REDARSTVO
1

SPLOŠNO O INŠPEKTORATU

Medobčinska inšpekcija in redarstvo je enovit organ kot skupna občinska uprava, ki je ustavljena na
osnovi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave - Medobčinske inšpekcije in redarstva in deluje
na območju treh občin ustanoviteljic: Občine Črnomelj, Metlika in Semič. Ustanovitev skupne
občinske uprave opredeljuje 49.a čl. Zakona o lokalni samoupravi in Zakon o občinskem redarstvu,
ki občinam nalaga ustanovitev redarske službe.
Inšpektorat je upravni in prekrškovni organ, ki je v celoti samostojen in ima sedež v Občini Črnomelj,
ki je tudi sedežna občina organa. Organ vodi vodja, ki je glede dela odgovoren direktorjem občinskih
uprav in županom občin ustanoviteljic organa.
Inšpektorat izvaja naloge inšpekcijskega nadzora ter naloge, ki so v pristojnosti redarstva, izvaja
upravne postopke in prekrškovne postopke. Računovodsko-finančne storitve, kadrovske in
administracijske zadeve izvajajo službe sedežne občine.
Organiziranost ter področje delovanja inšpekcije je predstavljena tudi na spletni strani vsake občine
ustanoviteljice organa.
1.1

KADRI

Organizacijo inšpektorata urejajo ustanovni odlok, sporazum med občinami ustanoviteljicami in Akt
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupni obč. upravi-medobč. inšpektorat in
redarstvo. V skupni občinski upravi opravljajo delo tri osebe: inšpektor, ki je tudi vodja organa in dva
redarja. Naloge inšpektorja so vodenje inšpekcijskih postopkov, vodenje prekrškovnih postopkov,
vodenje organa skupne občinske uprave, organizacija in vodenje redarstva, prekrškovni organ za
redarstvo, sodelovanje z občinami, skrb za kadrovske in administrativne zadeve, priprava finančnih
dokumentov, poročila, nadzor nad izvajanjem OPV, sodelovanje v organih…
V kadrovskem načrtu za leto 2021 ni bilo predvidenih novih zaposlitev.
2

MATERIALNI POGOJI DELA

Kot predhodna leta ima MIR pisarno v sedežni občini, za zaslišanja in druga opravila, povezana s
postopki, pa ima inšpektorat zagotovljene prostore na preostalih dveh občinah. Za prevoz inšpektor
uporablja svoje službeno vozilo, prav tako pa redarja za prevoz uporabljata službeno vozilo
medobčinskega redarstva.
3

PRISTOJNOST

Medobčinski inšpektorat – organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju MIR), po določbah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO (Ur.
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list RS št. 68/2008, 60/2010), opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
8. pokopališka in pogrebna dejavnost,
9. nadzor nad plakatiranjem,
10. nadzor nad javnimi parkirišči,
11. občinske takse,
12. turistične takse,
13. zimska služba,
14. označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
Medobčinski inšpektorat izvaja tudi nadzor nad državnimi predpisi:










Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo,
69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B, v nadaljevanju ZPrCP),
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006, 66/2006, 70/2008, 108/09v nadaljevanju
ZVO),
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odl. US in 98/13),
Zakon o varstvu javnega reda in mira (Ur. l. RS, št. 70/2006, v nadaljevanju ZJRM-1) - delna
pristojnost občinskih redarstev po sprejemu Občinskega programa varnosti,
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Ur.l.RS, št. 39/2010)
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup(Ur.l.RS, št. 118/05)
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l.RS, št. 63/09, 84/18),
Uredba o uporabi blata iz kom. čist. naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, št. 62/2008)
Podzakonski predpisi s področja cest

Občinsko redarstvo opravlja naloge s področja prometa na podlagi Zakona o varnosti cestnega
prometa in s področja javnega reda in mira na podlagi ZJRM. Sistemski zakon, ki ureja pooblastila
in organizacijo občinskega redarstva je Zakon o občinskem redarstvu. Občinsko redarstvo izvaja
svoje naloge glede na prioritete, določene v Občinskem programu varnosti.
Seznam predpisov, ki jih nadzira inšpektorat, je objavljen na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
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4

INŠPEKTORAT KOT PREKRŠKOVNI ORGAN

Tako inšpektor kot redarja sta pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa. Prekrški v cestnem
prometu se vodijo v aplikaciji REDAR in se skladno z državnim pravilnikom evidentirajo v
elektronskih vpisnikih prekrškov. Vpisniki se vodijo za vsako občino ustanoviteljico posebej.
4.1

PODATKI IZ VPISNIKOV PLAČILNIH NALOGOV IN ODLOČB

Na podlagi pridobljenih podatkov iz navedenih zbirk oz. vpisnikov podajamo naslednje ugotovitve o
prekrškovnih postopkih organa, in sicer skupno za vse občine ustanoviteljice za leto 2021.
Prikaz podatkov programa REDAR 2020/2021
Parameter
Izdani plačilni nalogi
Izdana opozorila
Izdane ustne odredbe

Črnom.
385/947
1211/906
18/42

Metlika
42/154
804/324
7/36

Semič
6/25
37/72
11/19

SKUPAJ
433/1126
2052/1301
36/97

Kot je razvidno iz podatkov je MIR izdal v letu 2021 1126 plačilnih nalogov, izrekel 1301 ustnih in
pisnih opozoril in izdal 97 ustnih odredb. V primerjavi z letom 2020 je MIR na tem področju izvedel
več ukrepov kot v preteklem letu, ter izrekel manj opozoril in več ustnih odredb. V vseh občinah so
bili ukrepi v porastu. Razlogi za povečanje ukrepov kažejo na poslabšano stanje v mirujočem
prometu. Največ kršitev je v mestu Črnomelj na plačljivem parkirnem prostoru in v conah kjer je
parkirni režim urejen s parkirnimi dovolilnicami in omejitvami časa trajanja parkiranja. Kršitve se še
vedno pojavljajo v okolici zdravstvenih domov v Črnomlju in Metliki, v okolici vrtca in osnovne šole v
Semiču in v okolici lokalov.
Po Odloku o režimu na območju ob reki Kolpi je v letu 2021 izdal 12 plačilnih nalogov in 83 ustnih
opozoril kar kaže na dobro stanje. V času kopalne sezone prihaja do večjega števila kršitev na
kopališču v Adlešičih kjer je bilo zaradi neupoštevanja prometnega znaka izdanih 28 glob. Občina je
postavila opozorilne table ki občane obveščajo o režimu na reki Kolpi kar pozitivno vpliva na stanje.
Med domačini je zaznati bistveno boljše osveščenost na področju parkiranja ob reki Kolpi, delo
redarstva pa je bilo usmerjeno v opozarjanje kršiteljev v kolikor so bili ti v bližini in ne v kaznovanje.
Najpogostejše kršitve prometnih predpisov so predstavljene v naslednji tabeli 2020/2021
Parameter
Parkiranje na avtobusnem postajališču
Parkiranje na pločniku in prehodu za pešce
Neupoštevanje prometne signalizacije
Ustavljanje in parkiranje na križišču
Parkiranje na prostoru za invalide
Parkiranje na intervencijskih površinah
Ustavljanje in parkiranje v območju umirjenega pr.
Neupoštevanje časovne omejitve*
Parkiranje na površini ki ni namenjena prometu*
Parkiranje na mestu kjer je to prepovedano*
Parkiranje na vozišču*

Črnom.
8/8
0/35
15/70
1/22
3/40
0/1
92/2
335
26
70
18

Metlika
0/0
4/9
15/2
0/0
3/27
0/0
0/0
45
15

Semič
0/0
0/3
0/0
0/1
1/1
0/1
0/0

SKUPAJ
8/8
4/47
30/72
1/23
7/68
0/2
92/2
335
71
70
33
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*podatki za leto 2021

V prekrškovnih postopkih ni prišlo do odvzema predmeta.
4.2

PODATKI O GLOBAH IN SODNIH TAKSAH

Prikaz prometa (priliva) iz naslova glob v letu 2020/2021 je v naslednji tabeli.
Parameter
Promet v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021
Terjatve v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021
SKUPAJ

Črnom.
9.923/23.883
23.116/25.586
33.039/49.468

Metlika
1.457/5.474
2.617/3.060
4.074/8.534

Semič
180/878
250/290
430/1.168

Promet v posameznih občinah je realiziran prihodek v navedenem obdobju, terjatve pa so neplačane
globe in sodne takse in so v izterjavi. Pri terjatvah iz naslova glob je potrebno upoštevati možnost
polovičnega plačila, potencialne ugovore, ZSV ter sodne odločitve in izterjave.
4.3

ZAKLJUČEK

V letu 2021 je Inšpektorat sankcioniral 1126 prekrškov v letu 2021 pa 433, priliva je bilo v višini
30.095 EUR v letu 2020 pa 11.560, medtem ko je bilo odprtih terjatev zaradi neplačanih obveznosti
na dan 31.12.2021 v višini 28.936 EUR. Pri terjatvah je potrebno upoštevati da so odprte daljše
časovno obdobje glede na zakonodajo za izterjavo (10 let).
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INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Inšpekcijsko nadzorstvo se je izvajalo v skladu s Programom dela skupne obč. uprav za leto 2021.
Tako so se izvajali planirani (usmerjeni) pregledi po Planu dela za leto 2021, in izredni inšpekcijski
pregledi (po prijavi). Prioritete v letu 2021 glede na program, so bile:
1. ravnanje z odpadnimi vodami: priključitev na javno kanalizacijo, cilj: priključitev na javno
kanalizacijo, preprečevanje nepravilnega ravnanja z odpadnimi vodami
2. oskrba s pitno vodo in priključitve na javni vodovod, cilj: priključitev na javni vodovod
3. varstvo cest: nadzor nad oglaševanjem /reklamne table), odvajanje padavinske vode na
cesto in njene sestavne del, nadzor nad izdanimi soglasji/dovoljenji, nadzor nad
postavljeno prometno signalizacijo, nadzor nad zimsko službo, cilj: zagotoviti varstvo cest
in varnost udeležencev v prometu
4. ravnanje z odpadki: pregled znanih odlagališč, vključitev v sistem ravnanja z odpadki,
nadzor v akciji kosovnih odpadkov, cilj: preprečiti nezakonito odlaganje odpadkov
5. področje turistične takse
6. nadzor nad plakatiranjem
7. občinske takse: nadzor nad oglaševanjem, cilj: ugotoviti ali vsi oglaševalci plačajo
občinsko takso
8. oglaševanje: pregled mest plakatiranja, cilj: urejeno plakatiranje
9. nadzor nad javnimi površinami: le redarstvo v sklopu OPV
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Gre za usmerjene (planirane) preglede. Ostali (izredni) pregledi so bili izvedeni glede na trenutno
stanje pri posameznem področju v posamezni občini in glede na prijave.
V letu 2021 je bilo uvedenih 70 upravnih zadev, medtem ko jih je bilo v letu 2020 uvedenih 43. V
istem obdobju je bilo rešenih 59 upravnih zadev, medtem ko jih je ostalo v reševanju 11. V naslednji
razpredelnici so podane zadeve po občinah:
Leto 2020/2021
OBČINA
Črnomelj
Metlika

ZADEV SKUPAJ
15/33
6/16

ZADEV REŠENO
14/29
4/10

ZADEV V REŠEVANJU
1/4
2/6

Semič
SKUPAJ

18/21
43/70

16/20
38/59

2/1
5/11

Upravne zadeve so v občutne porastu glede na leto 2020. Razlog za upad ocenjujemo, da je bilo v
letu 2019 sorazmerno malo prijav. Število v letu 2021 je na nivoju prejšnjih let, kar pa je v bistvu v
večini odvisno od števila prijav občanov. Inšpektor je reševal še nerešene zadeve in preteklih let. Iz
statističnih podatkov je razvidno, da je inšpektor rešil večino zadev saj je od 70 uvedenih postopkov
v delu še 11 zadev, pri tem je potrebno upoštevati zahtevnost posameznih postopkov in rokov za
odpravo nepravilnosti. Težava se pojavlja v postopkih za urejanje male čistilne naprave kar je pri
zavezancih povezano s finančnim vložkom.
Vzroki za nerešene zadeve so:
- zadeve so še v fazi reševanja
- težave pri urejanju malih čistilnih naprav povezanih s finančnim vložkom
Na območju občine Črnomelj je bilo obravnavanih 33 upravnih zadev, 19 s področja varovanja
občinskih cest, 11 s področja varovanja okolja in 3 z gradbenega področja.
Na območju občine Metlika je bilo obravnavanih 16 upravnih zadev in sicer 6 s področja varovanja
občinskih cest in 10 s področja varovanja okolja.
Na območju občine Semič je bilo obravnavanih 21 zadev in sicer 12 s področja varovanja občinskih
cest in 9 s področja varovanja okolja.
5.1

UGOTOVITVE PRI DELU

V obdobju zadnjega leta se je nekoliko zmanjšalo število postopkov na tem področju, večino zadev
smo obravnavali po lastni zaznavi. Na področju kjer smo ukrepali v preteklih letih, zavezanci kršitev
več ne ponavljajo.
5.1.1

Varstvo cest

V letu 2021 je imel Inšpektorat več inšpekcijskih postopkov s področja cest kot v letu 2020. Pri tem
je bil izvajan nadzor:
- odvodnjavanje padavinskih vod na ceste in njene sestavne dele
- onesnaženost cest
- posegi v cestno telo
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-

posegi v varovalnem pasu cest

Ukrepi, ki so bili izrečeni na tem področju, so bili izrečeni po ZCes-1 in Odloku o občinskih cestah.
Ukrepi so bili:
- ukrepi, odrejeni na zapisnik o inšpekcijskem pregledu
- ukrepi, izrečeni z odločbami
- ustna opozorila (ZCes-1)
Opažamo, da se vsako leto trend pridobivanja soglasij/dovoljenj za posege ob/na/v cesto zvišuje,
kar je zadovoljivo, vendar ugotavljamo da je še veliko investitorjev ki si ne pridobijo soglasij.
Omeniti moramo tudi naše preventivno delo. Redarja večino nalog v mestih opravljata peš. Službeno
vozilo je večkrat parkirano na javnih krajih in tako občane preventivno opozarjamo na spoštovanje
predpisov. Glede na nepravilnosti opozarjamo obč. uprave, izvajalce rednega vzdrževanja in jim
posredujemo naše predloge. Prav tako sodeluje obč. redarstvo v preventivnih akcijah, ki se tiče
varnosti udeležencev v prometu (prvi šolski dnevi, kolesarski izpiti, delo v okolici osnovnih šol..).
Sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu. Redno izvajamo naloge na
področju prometa v skladu z OPV.
5.1.2

Nadzor nad ravnanjem s kom. odpadno vodo

V letu 2021 je bila vodenih 10 postopkov s področja ravnanja z odpadnimi vodami. Tu gre za
neurejene greznice in iztekanje odpadnih voda v naravno okolje. Težava nastaja pri inšpekcijskih
zavezancih zaradi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav, zaradi česar se zadeve ne
urejajo dovolj hitro.
5.1.3

Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki

V letu 2020 je Inšpektorat obravnaval 19 kršitev s področja ravnanja z odpadki. Šlo je predvsem za
odlaganje komunalnih smeti v naravno okolje.
Preventivno gledano, smo tudi v letu 2020 izvajali v okviru OPV, skupaj s policijo, redne preglede
nam znanih »črnih« odlagališč. Nekaj znanih odlagališč smo v preteklih letih že sanirali, na določenih
mestih pa se ta odlagališča nadaljujejo, pojavljajo se tudi nova, zato je pomembno vršiti redne
preglede da preprečimo ponovne kršitve. Na tem področju se kot težava pojavlja dokazni postopek
zoper kršitelje, saj v večini ni možno ugotoviti izvirnega povzročitelja, v takih primerih je v skladu z
veljavno zakonodajo dolžan odpadke sanirati lastnik parcele. Na tem področju smo tudi preventivno
o nepravilnostih seznanjali občane v medijih.
5.1.4

Nadzor nad plakatiranjem

Opažamo, da je stanje na terenu glede spoštovanja načina plakatiranja po določilih sprejetih odlokov
nekoliko boljše. Pri rednem delu smo nadzorovali tudi to področje, in izrekli 5 opozorila.
5.1.5

Nadzor nad turistično takso

V letu 2021 je inšpektor opravljal nadzore na področju turističnih taks. Kršitve niso bile ugotovljene.
Na tem področju je bila spremenjena zakonodaja zaradi česar težje prihaja do kršitev. V nekaj
primerih so zavezanci zamujali z odvajanjem turistične takse, inšpektor je v teh primerih zavezance
opozoril, posledično so takoj odvedli takso.
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5.1.6

Ostale naloge

Poleg redarskega in inšpekcijskega nadzora smo izvajali še:
- administrativne, kadrovske ter organizacijske naloge, ki se tičejo delovanja organa
- sodelovanje s Komunalo pri sanaciji »divjih« odlagališč
- sodelovanje s preostalimi organi (občinske uprave, policija, komunala, sosednjimi redarstvi,
svetom za preventivo in drugimi organi)
- odgovori na vprašanja občanov, priprave člankov
- izvajanje aktivnosti za izvedbo OPV….
- Naloge v času epidemije, nadzori nakupovalnih središč, sprehajalnih poti, javnih krajev,
okolice šol in vrtcev, nadzori gostinskih lokalov,…..
6

ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz predstavljenega, si zaposleni v organu prizadevamo, da izvajamo sistematičen
nadzor nad čim več področjih, ki so v naši pristojnosti nadzora. Glede na poslabšano stanje na
področju mirujočega prometa bomo v prihodnjem letu morali temu področju posvečati redne naloge.
Prav tako na področju varovanja okolja, saj ševilo odlagališč v naravnem okolju ne upada, kar kaže
na to, da občani odpadke še vedno nezakonito odlagajo v naravno okolje.
Seveda pa le velja poudariti, da se določene nepravilnosti ne da opraviti le z inšpekcijskim nadzorom
(gre za tiste nepravilnosti, ki se ne tičejo konkretno našega dela) in čez noč, ampak je potrebno
veliko časa in sodelovanja z drugimi organi za razrešitev problemov. Glede na povečano število
inšpekcijskih zadev ocenjujemo, da še vedno prihaja do nepravilnosti na različnih področjih iz naše
pristojnosti, zato je delovanje našega organa potrebno.
Inšpektor se na pozive in prijave občanov odziva v najkrajšem možnem času, kar predstavlja
zadovoljstvo občanov, ter hitro odpravo nepravilnosti. Redarja sta veliko več prisotna na terenu med
občani, večino dela v mestih opravljata peš, stanje v mirujočem prometu se ne izboljšuje, zaradi
česar je potreben konstanten nadzor. Tudi v bodoče se bomo trudili, da bo inšpekcijski in redarski
nadzor učinkovit. V enaki meri kot do sedaj bomo delovali preventivno, z namenom zagotoviti
spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene
skupnosti. Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in
preventivnemu delovanju med njimi. Cilj inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen
predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do
pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost,
ali pa tudi samo povzročile nejevoljo občanov.

Marjan Kastelic
vodja medobčinske inšpekcije in redarstva

Vročiti:
1. Občinski svet Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, e-pošta
2. Občinski svet Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, e-pošta
3. Občinski svet Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, e-pošta
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K točki 15
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva:

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE
ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Ker je minilo obdobje enega leta od sprejema zadnje ocene programa varnosti, je potrebno v
skladu z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu ponovno oceniti
njegovo izvajanje.
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno uresničevanja zapisanih nalog, naloženih občinskim
redarjem, temveč tudi ažuriranje programa in sprejem novih usmeritev za naslednje
enoletno obdobje. Program varnosti je potrebno obnoviti z novo oceno varnostnih razmer,
novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi vsebinami glede vrste in obsega nalog
občinskih redarjev.
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in navodilom
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, štev. 540/09-030-1/2010-8, z
dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja občinskega programa varnosti na predlog župana
sprejeti na svoji seji občinski svet. Za sprejem je podan popravljeni predlog ocene
občinskega programa varnosti.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da na podlagi tretjega odstavka 6. člena
Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) sprejme popravljeno Oceno
izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2021.
Pripravil:
Marjan Kastelic,
vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Črnomelj za leto
2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj
predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.
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Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006, ZORed) je Občinski svet Občine Črnomelj na predlog župana, na redni seji dne
19.5.2022 sprejel

OCENO
IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2021

1. UVOD
Občinski program varnosti Občine Črnomelj je temeljni strateški dokument trajne narave,
v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
prebivalcev Občine Črnomelj. Namen Občinskega programa varnosti je določiti enotne
kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost
na območju občine.
Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu opredeljujejo Občinski svet,
kot občinski organ, ki na predlog županje sprejme občinski program varnosti, s katerim
na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog
občinskega redarstva.
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Ker je že minilo obdobje enega leta od zadnje ocene OPV, je potrebno v skladu z določili
3. odstavka, 6. člena ZoRed to oceno obnoviti.
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno uresničevanja zapisanih nalog, naloženih občinskim
redarjem, temveč tudi ažuriranje programa in sprejem novih usmeritev za naslednje
enoletno obdobje. Program varnosti je potrebno obnoviti z novo oceno varnostnih
razmer, novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi vsebinami glede vrste in obsega
nalog občinskih redarjev.
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in
navodilom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, štev. 540/09030-1/2010-8, z dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja občinskega programa varnosti na
predlog županje sprejeti na svoji seji Občinski svet.
2. VSEBINA DELA REDARJEV MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA V LETU
2021
Medobčinska inšpekcija in redarstvo je organ, ki je pričel z delovanjem in izvaja naloge s
področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Črnomelj, Metlika in Semič.
Osnovna naloga Medobčinske inšpekcije in redarstva je izvajanje nadzora nad
spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na
območju občin ustanoviteljic. Gre za naloge, ki jih lahko občine ustanoviteljice opravljajo
samostojno, vendar je izvajanje določenih nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko
pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da je treba
zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma
pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih
oseb te službe.
Operativno delo medobčinske inšpekcije in redarstva se je v veliki meri nanašalo na
preventivno delovanje (70% delovanja je preventivnega) na področju inšpekcijskega in
redarskega nadzora:










Občane smo seznanjali z delovanjem Medobčinske inšpekcije in redarstva z
odgovarjanjem na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na
delovanje organa skupne občinske uprave. Potrebno je izpostaviti dnevno
komuniciranje s kršitelji cestno prometnih predpisov, ter pojasnjevanje
prekrškovnih postopkov in posledic.
Obveščanje javnosti preko medijev o delovanju in nalogah Medobčinske inšpekcije
in redarstva.
Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu smo sklenili pisni protokol o
sodelovanju Medobčinske inšpekcije in redarstva s Policijsko postajo Črnomelj.
Nudili smo pomoč pri spremembah in dopolnitvah občinskih odlokov.
Pri nadzoru mirujočega prometa je bila povečana intenziteta nadzora na
problematičnih mestih.
Redarja večino dela v mestih opravljata peš, tako je veliko več opravljenega na
področju preventivnega delovanja in izboljšan stik z občani.
Občina Črnomelj je v letu 2016 za občane zagotovila brezplačne parkirne urice,
katere redarja delita občanom na terenu.
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V času začetka šolskega pouka smo izvajali naloge varovanja otrok in pešcev v
okolici osnovnih šol.

Občinska redarja sta v času od 01.01.2021 do 31.12.2021 na območju Občine Črnomelj
izdala 385/947 plačilnih nalogov, izrekla 1211/905 opozoril in izdala 18/42 ustnih
odredb na območju občine Črnomelj. Kot izhaja iz števila ukrepov je razvidno slabše
stanje kot v letu 2020. (prikazani so primerjalni podatki iz leta 2020 in 2021)
3. VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2021
V tabelah so podani podatki policije o ogroženosti na posameznih področjih.
3.1.

Ogroženost javnega reda in miru

3.1.1. Kršitve predpisov o javnem redu
V letu 2021 je bilo obravnavanih 233 kršitev, kar kaže na porast števila kršitev glede na
leto 2020.
3.1.2. Najpogostejše kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru
Kršitve
Izzivanje, spodbujanje k pretepu, drzno,
nesramno vedenje (6/1)
Kdor koga udari, pretepanje (6/2 ZJRM-1)
Nasilje v družini
Nedostojno vedenje na javnem kraju (7/1
ZJRM-1)
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2
ZJRM-1)
Motenje nočnega miru s hrupom
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati
Vsiljivo nadlegovanje in beračenje na javnem
kraju
Vandalizem
Neupoštevanje odredbe uradne osebe
Druge kršitve
Skupaj

2017 2018 2019 2020 2021
46

40

53

65

50

17
41
27

15
34
21

15
66
13

14
38
20

12
38
21

20

19

4

16

27

0
19
1

4
13
0

0
2
0

5
11
0

9
12
1

0
14
10
195

0
10
6
162

0
6
8
167

0
19
8
196

0
13
50
233

V letu 2021 je število kršitev v porastu predvsem na področju nedostojnega vedenja do
uradnih oseb, zmanjšano je število kršitev drznega in nasilnega vedenja, ostalo je razvidno
iz razpredelnice.
3.1.3. Kršitve drugih predpisov o javnem redu
Predpisi
Zakon o tujcih
Zakon o nadzoru državne meje

2017 2018 2019 2020 2021
4
1

1763 2617 2002 1526
4
9
0
0
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Zakon o proizvodnji in prometu s prepov. drogami
Zakon o zaščiti živali
Zakon o orožju
Zakon o javnih zbiranjih
Zakon o omejevanju porabe alkohola
Zakon o zasebnem varovanju
Zakon o osebnem imenu
Drugi predpisi
Skupaj

11
3
16
8
4
2
2
3
7
7
8
1
17
8
9
6
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
25
144
1832 2649 2406 1689

27
7
5
15
1
0
0
23
83

Večino kršitev navedenih predpisov je v manjšem upadu glede na preteklo leto, predvsem
na področju tujske problematike. Na podlagi statističnih podatkov ocenjujemo, da je
stanje javnega reda na območju občine Črnomelj zadovoljivo.
3.2.

Ogroženost s področja varnosti v cestnem prometu:

3.2.1. Prometne nesreče in posledice

Leto
2017
2018
2019
2020
2021

Prometne nesreče
Nesreče s Nesreče s Nesreče z
Vse
smrtnim telesnimi mater.
nesreče
izidom poškod.
Škodo
91
0
39
52
100
1
48
51
74
0
25
48
83
3
42
38
88
0
31
57

Mrtvi
0
1
0
3
0

Posledice
Hudo
Lahko
telesno telesno
poškod. poškod.
10
39
3
71
2
36
10
40
9
43

Glede na leto 2020 je bilo število prometnih nesreč na območju občine Črnomelj v
manjšem porastu, medtem ko so bile v upadu nesreče s telesnimi poškodbami, v porastu
pa nesreče z materialno škodo. Nesreče s smrtnim izidom ni bilo.
3.2.2. Število prometnih nesreč glede in vzrok
Vzrok
Neprilagojena hitrost
Nepravilna stran/smer
Neupoštevanje prednosti
Nepravilno prehitevanje
Nepravilni premiki z
vozilom
Neustrezna varnostna
razdalja
Nepravilnosti pešcev
Alkohol-sovzrok

2017
27
29
29
2
26

2018
23
13
16
4
21

2019
19
8
12
5
12

2020
24
19
10
3
12

2021
21
13
10
5
19

9

10

7

2

7

0
13

0
10

1
10

1
9

2
9

V letu 2021 je bilo največ prometnih nesreč zaradi neprimerne hitrosti.
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3.3.

Število kršitev v mirujočem prometu

Kršeni zakon – odlok
Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi
Zakon o pravilih cestnega prometa
Skupaj

2017
8
529
635

2018
7
483
574

2019
1
349
370

2020
2
385
387

2021
12
1093
1105

Število kršitev prometne zakonodaje na področju mirujočega prometa je na višji ravni kot
preteklo leto. Ugotavljamo povečano število neupoštevanja parkirnega režima v mestu
Črnomelj, predvsem v mirujočih conah, kjer je parkiranje dovoljeno z občinsko dovolilnico,
oz. je potrebno označiti čas prihoda, česar vozniki ne upoštevajo. V času razglašene epidemije
je bilo sproščeno plačljivo parkirišče na Trgu svobode, kjer sicer prihaja do kršitev zaradi
neoznačevanja časa parkiranja oz. neplačila parkirišč, prav tako redarstvo v tem času ni
nadziralo mirujočih con, posledično je prišlo do povečanega neupoštevanja pravil v mirujočem
prometu v letu 2021.
Na področju dela po odloku o režimu na območju ob reki Kolpi je število ukrepov v manjšem
porastu glede na pretekla leta. Poudariti je potrebno, da je bilo zaradi koriščenja turističnih
bonov povečano število turistov na območju reke Kolpe. Na tem področju pa je bilo zabeleženo
veliko število kršitev neupoštevanje prometne zakonodaje (parkiranje) predvsem na kopališču
v Adlešičih. Sicer pa na tem področju ugotavljamo dobro ozaveščenost voznikov. S strani
občine Črnomelj so bile v letu 2019 ob reki Kolpi postavljene informativne table ki občane
opozarjajo na določila odloka o režimu na rekli Kolpi.
Redarja sta pri delu opravljala selekcijo glede na težo kršitve in pri tem sankcionirala težje
kršitve, medtem ko sta lažje kršitve opozarjala tako ustno kot tudi pisno. V letu 2021 je bilo
izrečenih 905 ustnih in pisnih opozoril. Stanje v mirujočem prometu se je poslabšalo glede na
pretekla leta.
Redarstvo opravlja poostren nadzor parkirnih mest rezerviranih za invalide. V mestu Črnomelj
je bilo zaradi teh kršitev sankcioniranih 40 voznikov, kar ocenjujemo za veliko število.
Na podlagi zgoraj navedenih statističnih podatkov ocenjujemo, da so varnostne razmere v letu
2021 na območju občine Črnomelj glede na prejšnje leto na področju prometne varnosti glede
prejšnje leto na približno isti ravni, boljše pa glede nesreč s smrtnim izidom in nesreč s telesnimi
poškodbami.
Stanje na področju mirujočega prometa je bistveno slabše kot pretekla leta. Glede na konstanten
nadzor redarstva stanje na tem področju ocenjujemo kot zadovoljivo.
4. CILJI IN NALOGE DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV NA OBMOČJU OBČINE
ČRNOMELJ
Osnovni cilj Občinskega programa varnosti Občine Črnomelj je zagotoviti zadovoljivo
stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru.
4.1.

Strateški cilj

Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z Medobčinsko inšpekcijo in
redarstvom. Njegova vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil,
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iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb, ki so prisotne v
navedeni Občini.
4.1.1. Ukrepi za doseganje cilja











4.2.

Upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost
cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v
cestnem prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v
cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih
pojavov ter varovanja ljudi in premoženja,
izvajanje (spodaj navedenih) operativnih ciljev,
preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj,
obvladovanje varnostnih tveganj,
zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so
naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih
zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora,
javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo
pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje
pristojnosti redarske službe in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.
Operativni cilji

4.2.1. Varnost cestnega prometa
Zmanjševanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih
prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij, zagotovitev
prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti, zagotovitev prehodnosti pločnikov ter
povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Občin Bele krajine in Policijske postaje Črnomelj.
Varnost v cestnem prometu se izboljšuje, vendar še vedno ni zadovoljiva. Pred leti
postavljeni cilji prometne varnosti na ravni države se niso v celoti uresničili. Zato se v
cestnem prometu še vedno pojavlja preveč varnostnih tveganj, ki jih je treba obvladati s
stalnim in profesionalnim redarskim nadzorom, z izboljšanjem rednega in investicijskega
vzdrževanja cest, s širitvijo parkirnih kapacitet ter z dvigom profesionalnosti redarjev
pri obvladovanju kršiteljev prometnih predpisov in temeljnih vzrokov prometnih nesreč.
Zastavljen je ambiciozen cilj, da se do leta 2015 v Sloveniji število mrtvih zmanjša za 50
%. Ta cilj je potrebno zasledovati tudi v Občini Črnomelj. Pri tem je treba upoštevati
dejstvo, da so za stanje prometne varnosti soodgovorni policija, občinsko redarstvo,
inšpekcijske službe in drugi. Nujno potrebno je zagotoviti še večje sodelovanje s Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin.
Za dvig varnostne kulture na področju prometne varnosti so odgovorni vsi udeleženci v
cestnem prometu, še posebej pa je potrebno izpostaviti izobraževalne procese v osnovnih
in srednjih šolah ter programe izobraževanja v avtošolah.
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S 1.4.2011 je stopil v veljavo (pričetek uporabe 1.7.2011) Zakon o voznikih (Ur. list RS,
štev. 109/2010), ki v 6. členu nalaga še več obveznosti svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, prav tako pa v njihovo delo vključuje tudi občinske redarje.
V veljavo stopijo s tem datumom tudi Zakon o cestah (Ur. list RS, štev. 109/2010), Zakon
o motornih vozilih (Ur. list RS, štev. 106/2010) in Zakon o pravilih v cestnem prometu
(Ur. list RS, štev. 109/2010). Prav slednji zakon prinaša v 15. členu še več pooblastil
občinskim redarjem. Občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega
cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest
in okolja na občinskih cestah izvajajo nadzor nad določbami tega zakona:
5. člena (varstvo okolja),
7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
-

prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci
cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok,
potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),
– 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
– 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
– 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila),
– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
– 31. člena (območje umirjenega prometa),
– 32. člena (območje za pešce),
– 33. člena (varnostni pas),
– 34. člena (zaščitna čelada),
– 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno
ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),
– 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
– 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
– 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
– 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),
– 61. člena (odpiranje vrat vozila),
– 62. člena (zapustitev vozila),
– 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
– 65. člena (ustavitev in parkiranje),
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– 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide),
– 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
– 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),
– 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),
– 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
– 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
– 84. člena (označitev pešcev),
– petega in desetega odstavka 87. člena (varstvo otrok),
– 88. člena, razen nad določ. sedmega in devetega odst. tega člena (prevoz oseb),
– 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v
cestnem prometu),
– 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),
– 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem

prometu),

– 98. člena (prometna signalizacija),
– 99. člena (svetlobni prometni znaki).
Občinski redarji lahko izvajajo nadzor nad 46. in 47. členom tega zakona izključno s
samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno
dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.
4.2.2. Naloge za doseganje cilja






Uporabljati je potrebno ocene prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri
izdelavi letnega načrta in mesečnega načrta dela Medobčinske inšpekcije in redarstva
za področje varnosti v cestnem prometu.
V zvezi z uresničevanjem sprejetega pisnega protokola o sodelovanju med redarsko
službo, Policijsko postajo Črnomelj in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občin je bilo izvedenih več sestankov zaposlenih v Medobčinski inšpekciji in
redarstvu z vodstvom Policijske postaje Črnomelj.
Poseben poudarek je bil dan ugotavljanju ustreznosti parkirnih mest in samemu
mirujočemu prometu na območju občine. Parkirišča v Črnomlju katerim bodo občinski
redarji namenili posebno pozornost:
-

Trg svobode (plačljiva parkirna mesta in 2 označena parkirišča za invalide),
Na utrdbah štev. 22,
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-

Ul. Staneta Rozmana (enosmerno parkiranje ob vozišču),
parkirišča ob Kolodvorski cesti, (časovno omejeno parkiranje),
v Ulici Mirana Jarca, (dovoljeno za stanovalce),
v Ulici Otona Zupančiča pri OŠ Mirana Jarca (časovno omejeno parkiranje),
v Zadružni ulici pri ambulanti (2 parkirišča za invalide) pri Mercatorju in THG (3
parkirišča za invalide),
pri Zdravstvenem domu na Delavski poti (1 parkirišče za invalide, 2 intervencijski
poti),
otroški vrtec v Čardaku 1,
parkirišče pri cerkvi v Vojni vasi,
parkirišče pri Domu starejših Črnomelj (2 parkirišča za invalide) in
parkirišča pri igriščih, vrtcu in Osnovni šoli Loka Črnomelj,

Prioritetno bo nadzor usmerjen v ugotavljanje kršiteljev, ki parkirajo svoja vozila na
parkiriščih, ki so namenjena invalidnim osebam, na interventnih poteh in na pločnikih.




Občinski redarji lahko izvajajo nadzor hitrosti vožnje vozil v cestnem prometu s
samodejnimi merilniki hitrosti. Opravljajo se lahko predvsem tam, kjer je
izpostavljena problematika (prometne nesreče zaradi hitrosti) v bližini šol in vrtcev,
ter v območjih, kjer je velika gostota pešcev in kolesarjev, ter tam, kjer to želijo in
pričakujejo občani (Ul. Otona Župančiča, Ul. Mirana Jarca, Kolodvorska cesta, Čardak,
Kidričeva ulica, Pri stadionu, Majer, Ul. Staneta Rozmana, Vinška cesta, skozi
Kanižarico, itd.).
Medobčinska inšpekcija in redarstvo se je dogovorilo za sodelovanje z državnimi
inšpekcijami, ko naleti na prekrške, ki niso v njihovi pristojnosti. Tudi v letu 2018 so
bile v primeru potrebe z imenovanimi izvedene nekatere skupne akcije.

4.3.

Varstvo javnega reda in mira

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), v nadaljevanju ZJRM,
opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje
pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Namen zakona je zato neposredno uresničevanje
pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno
in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih
in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost
ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
Občinski redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva imajo pristojnosti, pooblastila in
naloge, da se aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru
na območju občine Črnomelj.
4.3.1. Naloge za dosego cilja


Uporabljati je potrebno ocene ogroženosti in varnostnih tveganj na področju
zagotavljanja javnega reda in miru (sprotno načrtovanje ukrepov).
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V času vikendov, šolskih počitnic, praznikov in večjih javnih prireditev prihaja tudi do
pojava kaznivih dejanj, ki so posledica vandalizma. Nadzor je potreben predvsem v okolici
osnovnih šol in športnih igrišč v Ulici Otona Župančiča, Čardaku, ob Kidričevi ulici,
območju Majer in v okolici cerkev na Trgu svobode ter v Vojni vasi. Še posebej je s
področja vandalizma izpostavljen mostiček preko Lahinje (Majer).




Zagotoviti dobro usposobljenost občinskih redarjev za hitre odzive na klice v sili in za
vedenje ter ukrepanje v tveganih okoliščinah.
Če občinski redarji opravljajo naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni
ravnati po navodilu policista oziroma vodje policijske enote.

V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu so policisti dolžni nuditi pomoč
občinskim redarjem pri izvedbi posameznega postopka (ugotavljanje identitete,
zadržanje na kraju prekrška ali kaznivega dejanja, obveščanje, itd.). Če občinski redarji
ugotovijo, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog, so dolžni v skladu z določbami zakona, ki
ureja kazenski postopek, obvestiti policijo.
4.3.2. Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in
odmaknjenih krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, prisotne na takih
krajih. Zaradi tega je priporočljivo (ZJRM Ur.l. 70/2006), da se občinski redarji usposobijo
za odzive na klice v sili in na ustrezno ukrepanje do prihoda policistov.
4.3.3. Naloge za dosego cilja


V Medobčinski inšpekciji in redarstvu so v letu 2009 izdelali seznam varnostno
ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju občin. Na podlagi tega je bil izdelan
tudi načrt obhodov varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk, kakor tudi
zemljevid – karta preglednica, z vrisanimi obhodnimi relacijami. Te dokumente je
potrebno sproti dopolnjevati z aktualnimi varnostnimi problemi in prilagajati tudi
relacije ter čase samih obhodov in nadzorov s strani občinskih redarjev.

4.4.

Pretočnost intervencijskih poti

V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj Občinskega programa
varnosti zagotoviti na teh poteh prisotnost redarjev Medobčinske inšpekcije in redarstva.
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil
(policija, gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru
neprevoznosti oziroma neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar posledično
vpliva na povečano stopnjo ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti premičnega in
nepremičnega premoženja oziroma nasploh javne varnosti in javnega reda na območju
občine Črnomelj. Zaradi tega morajo občinski redarji spoznavati območja na katerih se
nahajajo intervencijske poti (z razvojem mesta Črnomelj se spreminjajo tudi
intervencijske poti), in da lahko na ta način, s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno
prevoznost oziroma prehodnost intervencijskih poti.
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Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje intervencijskih poti v
Občinah, morajo njihovi pristojni organi in službe v okviru svojih pristojnosti storiti
predvsem naslednje:






Pristojna služba v Občinski upravi Občine Črnomelj ažurira izdelan načrt
intervencijskih poti na območju občine Črnomelj.
Vodstvo Medobčinske inšpekcije in redarstva izdela načrt obhodov intervencijskih
poti (izdelati tudi zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi občinskega
redarja).
Izdelati pisni dogovor o sodelovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva in
koncesionarja za odvoz vozil.

4.5.

Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine

Varstvo kulturne dediščine je urejeno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS,
št. 16/2008). Po tem zakonu imajo določene pristojnosti tudi lokalne skupnosti. Na
splošno pa velja, da je ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter
preprečevanje ogroženosti zgradb, muzejev, arheoloških najdbišč, grobišč, spomenikov in
drugih nepremičnih in premičnih objektov, ki imajo status kulturne dediščine, skrb vseh
in vsakogar. Zato so občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe tudi tisti subjekti, ki
so dolžni skrbeti za preprečevanje ogroženosti in napadov na te objekte, kot tudi za
zaščito sledov in ustrezno obveščanje policije ob morebitnem poškodovanju takega
objekta.
4.5.1. Naloge za dosego cilja








4.6.

Vodstvo Medobčinske inšpekcije in redarstva sodeluje z organizacijsko enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki deluje na območju občine
(varovanje in nadzor).
Vodstvo Medobčinske inšpekcije in redarstva je v letu 2009 izdelalo seznam
objektov, obeležij, območij in spomenikov, ki imajo status naravne ali kulturne
dediščine. Ta seznam je potrebno sproti ažurirati in dopolniti z aktualnimi podatki
- evidenco.
Vodstvo Medobčinske inšpekcije in redarstva izdela načrt obhodov objektov,
obeležij, območij in spomenikov, ki imajo status naravne ali kulturne dediščine.
Vodstvo Medobčinske inšpekcije in redarstva ažurira podatke o dosedanjih
namernih poškodbah in napadih na objekte naravne in kulturne dediščine. Ob teh
objektih je potrebno zagotavljati pogostejšo preventivno prisotnost občinskih
redarjev.
Varstvo okolja

Izboljšati je potrebno pregled nad stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter
povečati obseg in profesionalnosti nad obvladovanjem občinske okoljske problematike.
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Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega
prostora ter kakovosti življenja in dela občanov. Varstvo okolja urejajo številne evropske
direktive, nacionalni predpisi, standardi in mednarodni sporazumi. Na lokalni ravni gre
za skrb v tem smislu, da se občinski redar aktivno vključi v proces implementacije
Nacionalnega programa varstva okolja ter v proces uresničevanja občinske okoljske
politike.
4.6.1. Naloge za dosego cilja





redarska služba še nadalje izmenjuje informacije z okoljsko inšpekcijo za
učinkovit nadzor na tem področju,
občinski redarji posebno skrb namenijo spoštovanju predpisov, ki se nanašajo na
ohranjanje narave in razvrednotenja okolja (odpadki, odpadne vode, itd.). V
primeru ugotovitve teh kršitev podajo ustrezne informacije in predloge pristojnim
prekrškovnim organom in organom občinske uprave Občin,
redarska služba ažurira karto z vrisanimi okoljsko problematičnimi točkami in
uradne dokumente o razreševanju okoljske problematike.

5. VARNOSTNE NALOGE IN POTREBE V OBČINI ČRNOMELJ IZHAJAJOČE IZ OCENE
VARNOSTNIH RAZMER
Glede na zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer je potreba po obvladovanju te
problematike s strani občinskih redarjev predvsem na področju varnosti v cestnem
prometu, področju javnega reda in miru ter področja varovanja narave in okolja.
Glede na omejene pristojnosti in pooblastila so morali občinski redarji čas in območje
svojega dela postopoma prilagoditi varnostnim potrebam v občinah.
6. ORGANIZIRANOST, KADROVSKA
INŠPEKCIJE IN REDARSTVA

SESTAVA

IN

VODENJE

MEDOBČINSKE

Organiziranost redarske službe je bila izvedena na podlagi sprejetega Odloka o
ustanovitvi Medobčinske inšpekcije in redarstva (Ur. list RS 68/2008), ki so ga sprejele
Občine Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič. S tem odlokom so imenovane občine
ustanovile ta organ skupne občinske uprave, določile ime in sedež organa, razmerje do
občin soustanoviteljic, njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
Ustanoviteljske pravice občin in zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa
skupne uprave, za kar so pristojni Občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani imenujejo in razrešujejo predstojnika organa skupne občinske uprave (vodjo
medobčinske inšpekcije in redarstva), sprejmejo kadrovski načrt, program dela in
finančni načrt medobčinske inšpekcije in redarstva, nadzorujejo delo ter dajejo skupne
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja tega organa.
Sedež medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Črnomelj na naslovu: Trg svobode
3, Črnomelj.
Poleg nalog, ki jih redar izvaja v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS,
št. 139/2006), Zakon o pravilih v cestnem prometu (Ur. list RS, štev. 109/2010), Zakonom
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o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), Zakonom o prekrških (Ur. list
RS, štev. 3/2007-ZP-1-UPB4, 17 in 21/08-ZP-1E in 108/09-ZP-1F) in drugimi zakoni, kot
tudi akti in predpisi občin, opravlja tudi naloge s področja inšpekcijskih zadev oziroma
nudi pomoč občinskemu inšpektorju na način kot ga predpisuje Zakon o inšpekcijskem
nadzoru (Ur. list RS, štev. 43/2007-ZIN-UPB1).
V nadaljevanju je v preglednici prikazana sistemizacija delovnih mest v Medobčinski
inšpekciji in redarstvu ter zasedenost delovnih mest na dan 4. 5. 2021, kot sledi:

Zap.
št.

Delovno mesto, uradniški naziv

1

Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva inšpektor
Občinski redar
SKUPAJ

3

Štev. delovnih mest
SISTEMIZACIJA

ZASEDENOST

1

1

2
3

2
3

Delo redarjev je bilo v preteklem letu usmerjano preko tedenskih in dnevnih planov dela.
7. POGOJI ZA DELOVANJE MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA
Med materialne in druge pogoje za delovanje občinskih redarjev lahko uvrščamo prostore
organa, opremo, ki jo uporabljajo redarji, uniformo, simbole in oznake redarstva ter
službeno izkaznico redarjev. Opremo redarjev določa Pravilnik o opremi in načinu
uporabe opreme občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 78/2007), uniformo, simbole in
oznake ter službeno izkaznico pa določa Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni
izkaznici občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 103/ 2007).
Zaposleni v tem organu uporabljajo pri svojem delu ustrezno delovno opremo in službena
avtomobila Ford Fuision in Dacia Duster ki je bilo nabavljeno v letu 2018.
8. OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV
O izvedbi pooblastila zadržanja osebe in uporabi prisilnih sredstev mora občinski redar
napisati poročilo in ga predložiti v pregled vodji redarstva oziroma svojemu nadrejenemu
ali osebi, ki jo ta pooblasti.
Poročilo občinskega redarja o zadržanju in uporabi fizične sile vsebuje predvsem sledeče:
 datum, čas in kraj uporabe prisilnega sredstva oziroma odreditve zadržanja,
 vrsto uporabljenega prisilnega sredstva,
 podatke o osebi proti kateri je bilo sredstvo uporabljeno,
 pooblastilo, ki ga je izvajal pred uporabo prisilnega sredstva oziroma
zadržanja,
 vzrok in način uporabe prisilnega sredstva oziroma zadržanja,
 posledice uporabe prisilnega sredstva in
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 druge okoliščine, ki so pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe
prisilnega sredstva oziroma zadržanja.
V primeru, da je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je vodja
organa dolžan nemudoma oziroma takoj obvestiti županjo Občine Črnomelj (glede na kraj
dogodka), oz. osebo, ki jo ta pooblasti.
Občinska redarja Medobčinske inšpekcije in redarstva od 1.1.2018 pa do 31.12.2018,
nista uporabila nobenih prisilnih sredstev, prav tako pa tudi nobene osebe ni bilo
potrebno zadržati zaradi storitve kaznivega dejanja ali prekrška.
9. OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
Na podlagi poročil občinskih redarjev ocenjuje zakonitost in strokovnost ravnanja
občinskih redarjev vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva. V primeru ugotovitve
kršitve je dolžan sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.
Na podlagi 1. odstavka 17. člena Zakona o občinskem redarstvu je župan občine, kjer ima
sedež Medobčinska inšpekcija in redarstvo (Občina Črnomelj), dolžan ustanoviti komisijo
za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev na območju občine
Črnomelj, Metlika in Semič.
Komisija opravlja delo v naslednjih primerih:
-

Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali
smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam.
Obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva, lahko pa obravnava tudi
druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar
komisija oceni, da je to potrebno.

10. POVZETEK OCENE
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala dobro stanje na tem področju,
predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi dela občinskih redarjev. Občinska redarja sta
pričela v okviru Medobčinske inšpekcije in redarstva s svojim delom s 1.1.2010 in s
svojimi aktivnostmi upravičila pričakovanja občin ustanoviteljic, predvsem pa
prebivalcev, ki živijo na območju, ki ga ta redarja pokrivata. Za dosego ciljev, zadanih ob
sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Črnomelj bo potrebna njihova še večja
angažiranost, strokovnost in učinkovitost.
V skladu z zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer, ki je sestavljena in usklajena z
redarsko službo, policijo ter drugimi subjekti, ki v občini delujejo na področju varnosti, je
utemeljen predlog po angažiranju redarjev na območju občine Črnomelj ter njihovem
usklajenem delovanju s predstavniki Policijske postaje Črnomelj, ter drugimi subjekti v
občini, ki lahko na tem področju dajo svoj prispevek.
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Zakon o pravilih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B)
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Kazenski zakonik-KZ-1. (Ur. list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16
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Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 –
ORZKP153,154, 22/19 in 55/20 – odl. US)
Zakon o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/06 in 9/17);.
Zakon o varuhu človekovih pravic (Ur. list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno
besedilo)
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ,
21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
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61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
Pravilnik o policijskih pooblastilih (Ur. list RS, štev. št. 16/14 in 59/17)
Učna gradiva, Policijska Akademija (2008) - Program osnovnega strokovnega
usposabljanja občinskih redarjev;
Poročilo o delu Policijske postaje Črnomelj;
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva;
Uradna spletna stran Občine Črnomelj, občinski odloki
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K točki 16

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021
UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
Pripravo skupne premoženjske bilance občine opredeljuje Pravilnik o pripravi konsolidirane
premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13, 94/14 in 204/21) v 13. do
17. členu. Skupna premoženjska bilanca se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov,
ugotovljenih v skladu z določbami ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP,
96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) v 93. členu določa, da je konsolidirana
premoženjska bilanca občine akt, v katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja
občine po stanju na dan 31.12. Podlaga za njeno sestavo so bilance stanja proračunskih
uporabnikov, sestavljene v skladu z določbami pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in podatki poslovnih knjig.
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin ne zajema terjatev in obveznosti med
proračunskimi uporabniki, saj te predstavljajo notranja obračunska razmerja, ki se izločajo.
Gre za medsebojne terjatve in obveznosti, ki so umeščene v isto časovno obdobje. Za
zavezance je pomembno, da podatke o medsebojnih terjatvah in obveznostih v največji
možni meri uskladijo z obrazci IOP. Namen premoženjske bilance je predstavitev podatkov o
premoženju in obveznostih države in občin. Metodologija priprave premoženjskih bilanc
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ostaja enaka kot v
predhodnem letu. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin v
letu 2021 ni bil spremenjen, ravno tako so ostali nespremenjeni obrazci za pripravo na
spletnem portalu AJPES. Zavezanci za sestavljanje premoženjskih bilanc so tisti zavezanci
po Zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), ki pri
vodenju poslovnih knjig uporabljajo enotni kontni načrt, predpisan s Pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17,
82/18, 79/19, 10/21 in 203/21). To bilanco bi lahko opredelili kot računovodski izkaz, po
vsebini enak bilanci stanja, ki je namenjen tako predstavitvi podatkov o stvarnem in
finančnem premoženju države in občin kot tudi predstavitvi obveznosti, ki jih imajo država in
občine do drugih domačih in tujih subjektov.

Podlaga za izdelavo premoženjskih bilanc so bilance stanja, sestavljene v skladu z
določbami Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126,04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št.23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06) in Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05,
114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 79/12, 100/15, 75/17 in 82/18).
Zavezanci za sestavitev premoženjske bilance po 93.členu Zakona o javnih financah so:









posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
ožji deli občin,
upravljavci sredstev enotnega zakladniškega računa (EZR),
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
občine ter
država.

V konsolidirano premoženjsko bilanco občine so vključene premoženjske bilance posrednih
in neposrednih uporabnikov občine.
Rok za predložitev premoženjske bilance posameznega proračunskega uporabnika je bil do
30.3.2022, rok za predložitev skupne premoženjske bilance občine pa 30.4.2022.
Postopki izdelave, obrazci in metodologija priprave ter način predložitve AJPES-u določa
Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Način in postopek
izdelave se v primerjavi s preteklim letom ni spremenil. Postopek izdelave poteka v treh
fazah. V prvi fazi vse osebe javnega prava (neposredni in posredni uporabniki državnega in
občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ) sestavijo premoženjsko bilanco (pri čemer je osnova
bilanca stanja na dan 31.12.2021) in podatke vnesejo v spletno aplikacijo AJPES. Na podlagi
podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine se na spletnem portalu
AJPES pripravi obrazec skupne premoženjske bilance občine (v prilogi). Pred sestavo skupne
premoženjske bilance občine se obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter
neposrednimi in posrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen za sredstva, dana v
upravljanje, medsebojno pobotajo, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izkazane pasivne kratkoročne časovne
razmejitve in aktivne kratkoročne razmejitve razen zneska vrednotnic ter neplačani prihodki
in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad. Tako sestavljeno konsolidirano
premoženjsko bilanco z obrazložitvami, občina predloži preko spletnega portala AJPES.
Premoženjska bilanca Občine Črnomelj je sestavljena kot zbirna bilanca iz premoženjskih
bilanc proračuna občine, zakladniškega računa EZR, ožjih delov občin (KS Adlešiči, KS
Butoraj, KS Črnomelj, KS Dragatuš, KS Dobliče, KS Kanižarica, KS Griblje, KS Petrova vas,
KS Sinji Vrh, KS Stari trg, KS Talčji Vrh, KS Tribuče in KS Vinica) in posrednih uporabnikov
proračuna (OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Milke Šobar-Nataše, OŠ Vinica, OŠ Stari trg, OŠ
Dragatuš, VVZ Otona Župančiča, ZIK Črnomelj, RIC Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Glasbena
šola in Zdravstveni dom Črnomelj). Pri vključitvi podatkov Zdravstvenega doma Črnomelj se
upoštevajo podatki v deležu 86,61%.

Iz obrazca so razvidne posamezne bilančne postavke v primerjavi s preteklim letom in
obrazložitev sprememb nekaterih postavk z navedbo proračunskih uporabnikov, ki so v
svojih bilancah izkazali večje spremembe glede na preteklo leto. Vse spremembe v
premoženjski bilanci občine so posledica sprememb v bilancah stanja neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna.
Aplikacija za sestavo bilance posameznega uporabnika je pripravljena tako, da se v obrazec
vnesejo podatki iz bilanc stanja na dan 31.12.2021. Program izvrši kontrolo o pravilnosti
podatkov v primerjavi s posredovanimi podatki AJPES-u, opravi pobot terjatev in obveznosti
na prvi ravni (med proračunskimi uporabniki svojega proračuna). Na podlagi vnesenih
podatkov se samodejno oblikuje obrazec »premoženjska bilanca« in sicer Priloga 1 za
posredne uporabnike in Priloga 3 za neposredne uporabnike. Samodejno je izdelan tudi
obrazec Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3, vpisati pa je potrebno obrazložitev
sprememb nad 40.000 EUR (po posameznih uporabnikih) in nad 200.000 EUR pri
premoženjski bilanci občine, glede na preteklo leto).
Vsi uporabniki občinskega proračuna so svoje premoženjske bilance oddali do predpisanega
roka. Ravno tako je bila do predpisanega roka oddana tudi skupna premoženjska bilanca
občine, ki je bila izdelana s pomočjo spletne aplikacije na osnovi pravilno oddanih
premoženjskih bilanc posameznih proračunskih uporabnikov občine.
V skladu s predpisano metodologijo in navodili je s pomočjo aplikacije izdelan tudi obrazec
Obrazložitev razlik v PBO, kjer so obrazložitve povzete iz posameznih premoženjskih bilanc.
Skupna premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2021 je izkazana v višini
52.591.667 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja. V primerjavi s preteklim letom se je
povečala sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev, višina denarnih sredstev na računih proračunskih uporabnikov konec leta, znižala
pa se je sedanja vrednost nepremičnin in višina kratkoročnih terjatev. Iz obrazložitev je
razvidno pri katerih proračunskih uporabnikih so imele spremembe največji vpliv na skupno
premoženjsko bilanco – predvsem pa se le-te nanašajo na nakupe in izločitve nepremičnin,
obračunano amortizacijo, nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
povečanje sredstev na računih konec leta, stanje terjatev do proračunskih uporabnikov,
stanje dolgoročnih kreditov (dolgoročna zadolžitev proračuna v letu 2021) in posledično s
temi spremembami tudi spremembe v izkazovanju splošnega sklada. Podrobnejše
obrazložitve sprememb so razvidne iz obrazca, ki je v prilogi.
Konsolidirana premoženjska bilanca občine na dan 31.12.2021 je bila predložena na AJPES
dne 13. 4. 2022. Še isti dan smo s strani Ministrstva za finance prejeli obvestilo o pregledu
oddane bilance, s čimer je bil postopek priprave in oddaje zaključen.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da Premoženjsko bilanco Občine Črnomelj
na dan 31.12.2021 obravnava in sprejme v predloženi obliki in vsebini.

Pripravila:
Marina Klevišar, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r

PODATKI SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE ČRNOMELJ OD LETA 2015 DO 2021

Zap.št.
1
AKTIVA

Opis postavke PB
2

1 Sedanja vrednost neopr.sred.in dolgor.aktivnih čas
razmejitev 501-502
2 Nab.vredn.neopr.sred.in dolg.aktivn.čas.razmej.
3 Popravki vrednosti neopredmet.sred.
4 Sed.vrednost nepremičnin 504-505
5 Nab.vrednost nepremičnin
6 Popravek vrednosti nepremičnin
7 Sed.vredn.opreme in drugih opredmet.OS 507-508
8 Nab.vredn.opreme in drugih opredm.OS
9 Popr.vredn.opreme in drugih opredm.OS
10 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 510-511
11 Ter.za sred.dana v upravlj.drugim v lasti države
12 Ter.za sred.dana v upravlj.drugim v lasti občine
13 Zaloge
14 Dolgoročne finančne naložbe
15 Dolgoročno dana posojila in depoziti
16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
17 Denarna sredstva
18 Kratkoročne terjatve
19 Druge terjatve
20 SKUPAJ AKTIVA

21
22
23
24
25
26
27

PASIVA
Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročno prejeta posojila
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti
Druge obveznosti
SKUPAJ PASIVA

AOP
3

Leto
2015
4

Leto
2016
5

Leto
2017
6

Leto
2018
7

Leto
2019
8

Leto
2020
9

Leto
2021
10

500

263.985

97.323

91.578

87.966

141.595

204.731

308.832

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

352.525
88.540
34.307.058
52.557.076
18.250.018
1.154.422
8.312.278
7.157.856
199.981
199.981
52.679
799.854
4.478
733.022
1.090.994
621.963
39.228.436

190.698
93.375
42.112.712
61.642.606
19.529.894
1.842.489
9.343.131
7.500.642
199.731
199.731
34.209
799.854
4.478
900.439
1.173.106
594.642
47.758.983

189.046
97.468
41.555.542
62.366.262
20.810.720
1.844.663
9.722.800
7.878.137
199.997
199.997
36.199
799.854
2.978
839.657
1.266.104
680.506
47.317.078

199.114
100.148
40.227.933
62.142.249
21.915.316
2.061.997
10.267.712
8.205.715
202.043
202.043
36.696
803.072
811.879
1.162.681
835.387
46.229.654

257.776
116.181
40.008.898
63.326.586
23.317.688
2.218.560
10.489.248
8.270.688
203.379
203.379
36.429
858.685
738.552
840.615
1.016.146
46.062.859

345.518
140.787
43.289.055
67.978.411
24.689.356
2.466.980
11.083.129
8.616.149
40.346
858.289
122.015
2.086.942
662.985
1.423.212
51.154.555

474.463
165.631
42.399.287
68.322.305
25.923.018
2.038.635
10.876.965
8.838.330
68.859
870.696
122.241
4.816.860
751.491
1.214.766
52.591.667

520 33.379.803
521
163.030
522 3.012.791
523
524 2.394.004
525
278.808
526 39.228.436

42.315.725
2.494.974
2.370.575
577.709
47.758.983

40.494.911
2.115.700
3.594.271
1.112.196
47.317.078

39.113.773
2.328.751
3.246.161
1.540.969
46.229.654

38.208.723
2.146
3.449.838
3.061.819
1.340.333
46.062.859

40.942.013
13.623
5.920.925
2.729.663
1.548.331
51.154.555

40.098.068
47.293
7.842.011
2.744
3.076.673
1.524.878
52.591.667
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Zadeva:

LETNO POROČILO JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. ZA LETO 2021

V skladu s programom dela Občinskega sveta Občine Črnomelj je vsako leto predvidena
obravnava informacije o:


letnem poročilu JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o. je Letno poročilo JP Komunala Črnomelj za leto
2021 obravnaval na seji dne 6. 4. 2022 in ga sprejel po predhodnem soglasju skupnega
usklajevalnega organa obeh občin (Črnomelj in Semič) dne 6. 4. 2022.
Bilančni dobiček naj bi ostal nerazporejen.
Podrobnejše obrazložitve je na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo in
seji Občinskega sveta podal direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o..
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da Letno poročilo JP Komunala Črnomelj
d.o.o. za leto 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.
Gradivo pripravila:
strokovna služba JP Komunale Črnomelj d.o.o., v sodelovanju z Občino Črnomelj
Priloga:
 Letno poročilo 2021
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Informacija o letnem poročilu z zaključnim računom Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb in
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Letno poročilo z zaključnim računom
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2021, obravnava in ga kot informacijo
sprejme v predloženi vsebini.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
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1. Predstavitev podjetja
1.1.

Ustanovitev

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi
(Uradni list RS, št. 40/2001, 74/2002, 124/2004, 18/2012, 24/2018), z namenom zagotavljanja
obveznih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič.
Gospodarske javne službe varstva okolja so opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih
službah v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/2003, 106/2005, 66/2006, 118/2007, 41/2017,
97/2020) in Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/2008,
64/2017, 38/2019).
V občinah Črnomelj in Semič izvajamo skladno z odloki naslednje gospodarske javne
službe:
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Uradni list. RS št. 1/2014)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014, 82/2020)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj
(Uradni list RS št. 1/2014)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič
(Uradni list RS št. 22/2014)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 1/2014,
41/2017, 24/2018, 97/2020)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014,
41/2017, 23/2018, 104/2020)
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS št.
97/2009)
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 65/2019)
Odlok o pokopališkem redu v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 3/2022)
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Semič (Uradni list RS št. 38/2019)
Odlok o pokopališkem redu v Občini Semič (Uradni list RS št. 38/2019, 195/2020)

Poleg predpisov na lokalni ravni, izvajanje gospodarskih javnih služb ureja vrsta državnih
predpisov, ki so navedeni v nadaljevanju pri predstavitvi poslovanja posamezne gospodarske
javne službe.

1.2.

Notranja organiziranost javnega podjetja

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je v letu 2021 vodil direktor Samo Kavčič.

Slika 1: Organizacijska shema podjetja od 1. 11. 2021

Organizacijska shema je prikazana na spodnji sliki (Slika 1: Organizacijska sheme
podjetja na dan 1. 11. 2021).

1.3.

Nadzorni svet

Od 25.04.2018 so v nadzorni svet JP Komunala Črnomelj imenovani:
Jože Mrzljak ........predsednik
Vili Malnarič.........podpredsednik
Aleš Kuretič .........član

V mesecu maju je Jože Mrzljak odstopil z mesta predsednika in člana nadzornega
sveta. Občina Črnomelj je imenoval novega člana nadzornega sveta, ki je bil na 12. redni seji
NS, dne 8. 9. 2021 izvoljen tudi za novega predsednika. Tako je ob koncu leta sestava
nadzornega sveta JP komunala Črnomelj d.o.o. sledeča:
Zvonko Ivanušič ...............predsednik
Vili Malnarič................ podpredsednik
Aleš Kuretič .................................. član

1.4.

Statusno pravni položaj družbe

1.4.1. Naziv podjetja:
Javno podjetje KOMUNALA Črnomelj d.o.o.
Belokranjska cesta 24a
8340 ČRNOMELJ
Matična številka: .5062403
Davčna številka: ..SI 66111889
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Davčni zavezanec:.......................... DA
Zavezanec za davek od dobička: ... DA
Velikost družbe: .. MAJHNA

1.4.2. Številki transakcijskih računov:
SKB banka d.d. ... 03154-1002721859
NLB d.d. .............. 02430-0018415109
Hranilnica LON ... 6000 0000 0360 329

1.4.3. Kontaktni podatki
Naslov elektronske pošte: .................. sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si
Številka telefona: .......... 07 30 61 660
............................ .......... 07 30 61 682

1.4.4. Lastništvo
Občina Črnomelj
Trg svobode 3

Občina Semič
in

8340 Črnomelj

Štefanov trg 9
8333 Semič

1.4.5. Lastniška razmerja
Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj znaša 981.357,72 € in je vpisan v sodni register
s sklepom Srg. 2004/00817 pod vložno št. 1/00304/00.
Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu, ostalega
premoženja podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17 %, Občina Črnomelj pa 75,83%.

2. Poročilo o delu nadzornega sveta
Nadzorni svet je opravljal v letu 2021 nadzor v okviru pristojnosti, ki so določene v 26.
členu Statuta Komunala Črnomelj d.o.o.
Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o. se je v letu 2021 sestal trikrat. Na sejah je
obravnaval običajne točke, kot so spremljanje programa za izboljšanje bonitetne ocene,
gospodarsko finančni načrt ter kvartalna poročila. Izrednih dogodkov, ki bi zahtevali bolj
pogosto srečevanje ni bilo.
Po dejavnostih Komunale so podrobno opredeljeni rezultati in navedeni razlogi za
različno doseganje rezultatov napram sprejetem letnem planu. Veliko časa smo posvečali
cenovni politiki podjetja in se pri sprejemanju sprememb cenika odločali selektivno. Razlogi za
negativni rezultat pri nekaterih dejavnostih so v Poročilu natančno in argumentirano
utemeljeni.
Zasledili smo pozitivne premike tako pri skrbi za znižanje izgub porabe vode ter pri
ostalih dejavnosti, prav tako so v preteklem letu bili v podjetju vloženi veliki napori za
povečanje obsega del na gospodarskem delu, z namenom doseganja boljših finančnih
rezultatov. Dejavnost Gradnje je kljub naporom prispevala manj prihodkov kot prejšnja leta.
Glavni razlog je manjši obseg infrastrukturnih investicij, na kar pa podjetje ni imelo vpliva.
V letu 2019 je NS sprejel Program ukrepov za zvišanje bonitetne ocene Komunala d.o.o.
do leta 2024: Zaradi izredno visokih zatečenih zapadlih neplačanih terjatev in visokih
obveznosti do dobaviteljev Program določa : dosledno izterjavo, kompenzacije med
obveznostmi in terjatvami ter tekoče financiranje ustanoviteljic.
V poglavju 8.4.4.2.3 tega Poročila so prikazani rezultati. Zapadle neplačane terjatve so
se v preteklem letu znižali za 169.258 evrov. Pri odpisu in popravki terjatev so bili usklajeni z
določili Slovenskih računovodskih standardov.
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Nadzorni svet se je, tako na formalni seji, kot tudi na dveh strateških delavnica veliko
ukvarjal s strateškimi vprašanji družbe. Skupaj z vodstvom družbe smo oblikovali strateška
izhodišča, katera bodo osnova za sestavo strateškega načrta. Ta bo predlagan v obravnavo in
sprejem v prvi polovici leta 2022.

3. Komentar direktorja
Delo oziroma področja, ki jih pokriva JP Komunala Črnomelj so zelo različna in odvisna
od mnogo dejavnikov. Zato se je potrebno vsako leto posebej prilagajati nastalim razmeram.
V letu 2021 smo sledili strategiji, ki je bila postavljena v letu 2016. Na pobudo nadzornega
sveta smo v novembru in decembru organizirali dve delavnici, na katerih smo skupaj z drugimi
deležniki postavili nova izhodišča za strategijo v naslednjem obdobju. Nova strategija je v fazi
izdelave, njeni učinki pa bodo opazni šele kasneje.
Kljub temu, da so večino časa v prvi polovici leta veljali epidemiološki ukrepi zaradi
»Corone«, je naše delo ob upoštevanju ukrepov za osebno zaščito zaposlenih potekalo v
običajnem obsegu.
Na operativnem nivoju v tem času nismo uvajali nobenih sprememb in tudi drugače je
delo potekalo brez večjih odstopanj glede na plan in v primerjavi s preteklim letom, ali izrednih
dogodkov. Veliko bolj živahno je bilo na področju skupnih služb.

3.1.

Nova sistemizacija delovnih mest

S 1. 1. 2021 je stopil v veljavo drugi del zakona o minimalni plači, ki je imel za posledico
dvig minimalne plače iz 940,58 € na 1024,24 €. Upoštevanje zakona brez drugih sprememb bi
za skoraj polovico zaposlenih v operativi pomenilo »uravnilovko«, po drugi strani pa bi dvig
izhodiščne plače pomenil prevelik dvig mase plač.
Zato je bila pripravljena nova sistemizacija delovnih mest. Osnovni namen sistemizacije
je bil ukinitev dodatkov za neugodne vplive, oziroma vključitev teh dodatkov v osnovno plačo.
Odpravljene pa so bile tudi nekatere druge manjše pomanjkljivosti stare sistemizacije. Tako
smo ohranili razmerja višine plač po različnih delovnih mestih in hkrati zmanjšali dvig mase
plač na nivoju podjetja. Zaradi nove sistemizacije se je masa plač dvignila za približno 2,5%.
Sistemizacija je bila po usklajevanju s sindikatom in nekaterim manjšim revoltom
sprejeta s 1. 3. 2021.

3.2.

Fluktuacija zaposlenih in reorganizacija

V letu 2021 nas je tako ali drugače zapustilo šest zaposlenih1, kar je skoraj 10% vseh
zaposlenih. Razlogi za prekinitev delovnega razmerja so bili različni:
Redna upokojitev pri dveh zaposlenih
Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov (ukinitev delovnega mesta)
Sporazumna odpoved pri treh zaposlenih

Poleg tega smo imeli štiri zaposlene na daljši bolniški odsotnost. Dveh ni bilo na delo
praktično celo leto. V kombinaciji s povečano bolniško odsotnostjo, ki je bila posledica
epidemije je bila vsakodnevna organizacija dela kar zahteven zalogaj.
Tudi organizacijska shema se je v letu 2021 kar dvakrat spremenila, vendar so bile
spremembe načrtovane in uvajanje postopoma.

1

V poglavju 2.1.1 je navedeno število pet delavcev, ker se je eden upokojil 31. 12. 2020 in se v uradno
evidenco 2021 ne šteje
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3.3.

Nova (grafična) podoba

V prvi polovici leta je bila izdelana in sprejeta nova grafična podoba podjetja.
Posodobljen je bil osnovni logotip podjetja, narejeni pa so bili tudi logotipi za posamezna
področja. Prav tako je bila narejena tudi nova spletna stran podjetja.
Tudi upravna stavba je dobila novo podobo. V zadnjih dneh lanskega leta smo
zaključevali projekt energetske sanacije upravne stavbe. Upravna stavba je bila zgrajena in
predana v uporabo leta 1986, ter se od takrat vsaj na zunaj ni prav nič spremenila ali obnovila.
Nekateri deli (predvsem okna in vrata) so že kar klicali k zamenjavi. V sklopu projekta je bilo
zamenjano oziroma obnovljeno:
Streha z dodatno izolacijo podstrešja
Vsa zunanja okna in vrata z dodanimi žaluzijami
Dodatnih 12 cm izolacije (na 5 cm podlage) in fasada
Sistem klimatskih naprav
Garažna vrata

Poleg tega smo uredili tudi zunanjost ob vhodu na dvorišče podjetja. Naročilo
posameznih sklopov smo izvedli preko sistema javnega naročanja, zato so izbrani izvajalci
prišli praktično iz cele Slovenije. Skupaj je bilo na delovišču šest različnih ekip in koordinacija
del je bila precej zahtevno delo. Skupna vrednost del je približno 135.000 € in je bila »pokrita«
iz tekočega poslovanja. Sanacijo smo prijavili tudi na EKO sklad in pričakovati je, da bomo del
denarja dobili nazaj v obliki subvencije. Ocenjujemo, da bomo pri sedanjih cenah energentov
zaradi boljše izolacije prihranili 3.000 do 4.000 € na leto.

3.4.

Delo z neplačniki

Delo z neplačniki, ki smo ga začeli v letu 2019 se je nadaljevalo tudi v letu 2021. Na
žalost še vedno velja, je da pri večini »kroničnih« neplačnikov edini učinkovit način odklop iz
vodovodnega omrežja. Zaradi epidemije se v letu 2021 tega skrajnega ukrepa nismo
posluževali. Kljub vsemu je opaziti rahlo povečanje plačilne discipline tudi na tem področju.
Potrebno pa je neprestano sistematično in striktno delo in skoraj vsakodnevno sodelovanje s
centrom za socialno delo.
Drugi učinkovit ukrep je tekoče in sprotno vlaganje izvršb. S sistematičnim in predvsem
trdim delom smo v letu 2021 uspeli izterjati za 172.383 € zapadlih terjatev2. Skupna vrednost
zapadlih terjatev se je iz 737.319 € (31. 12. 2020) zmanjšala na 568.061 € (31. 12. 2021)

2

Upoštevane samo fizične in pravne osebe v zasebni lasti
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4. Poslovno poročilo
4.1.

Zaposleni

4.1.1. Število zaposlenih in starostna struktura

število zaposlenih

Na dan 31.12.2021 je bilo v
Starostna struktura
podjetju zaposlenih 70 delavcev,
16
od tega 58 moških in 12 žensk. V
14
številu zaposlenih so zajeti
12
zaposleni v delovnem razmerju za
10
nedoločen ali določen čas, za
8
polni delovni čas ali krajši od
6
polnega delovnega časa. Za
4
določen čas je zaposlenih 6
delavcev, kar predstavlja 8,57
2
odstotka zaposlenih. V letu 2021
0
22 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60+
je podjetje zapustilo pet delavcev
– eden se je upokojil, trem smo
Slika 2: Starostna struktura zaposlenih
na njihovo željo sporazumno
prekinili delovno razmerje, enemu delavcu pa je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov. Delavce smo nadomestili z novimi zaposlitvami, vendar ne po principu
»ena za ena«. Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je za ena manjše kot eno leto
prej.
Največ zaposlenih je bilo v starostni skupini »od 40 do 45 let« in sicer 14 zaposlenih, v
starostni skupini »od 50 do 55 let« 13 zaposlenih sledi skupina »od 55 do 60 let« z 11
zaposlenimi. Povprečna starost vseh zaposlenih v podjetju v bila 45,83 let. Povprečje pri
moških je bilo 46,22 let, pri ženskah pa 43,92 let.
Delež invalidov med vsemi zaposlenimi je znašal 7,14 odstotka. 4 delavci so invalidi III.
kategorije in so zaposleni v področju javne snage, ena delavka (zaposlena v skupnih službah)
pa je invalid zavoda za zaposlovanje. Za polni delovni čas so zaposleni 3 invalidi s pogodbo za
nedoločen čas, ostala 2 invalida pa za krajši delovni čas – 20 ur/teden in sicer eden za
nedoločen čas ter drugi za določen čas.

4.1.2. Izobrazbena struktura
Področje/služba
Vodooskrba, kanalizacija in gradnje
Javna snaga
Uprava
SKUPAJ

I.st
2
7
9

II.st
6
1
7

III.st
2
4
6

IV.st
9
11
20

V.st
4
4
4
12

VI.st
3
1
6
10

VII.st
3
3

VII/2 st
3
3

SKUPAJ
20
33
17
70

Slika 3: Izobrazbena struktura zaposlenih

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je prikazana v tabeli - Slika 1.
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Odsotnost z dela zaradi boleznin
Odsotnosti z dela zaradi
boleznin je bilo v letu 2021 skupaj
9.572 ur ali 6,5 % razpoložljivega
delovnega časa. Skupna
odsotnost zaradi boleznin pomeni
fond delovnih ur za 5,1 delavca.
Odsotnost zaradi boleznin je bila
v letu 2021 še večja kot v letu
2020 in sicer za več kot 2.000 ur.
Povečal se je predvsem
delež dolgotrajnih bolniških
odsotnosti, katerih strošek je
refundiran. Dva zaposlena sta bila
zaradi bolezni v letu 2020 več kot
pol leta na bolniški3.

Slika 4: Bolniška odsotnost po mesecih

Davek, v obliki bolniške
odsotnosti pa je zahtevala tudi epidemija. Posredno ali neposredno zaradi epidemije smo tako
izgubili veliko število delovnih ur:
Odsotnost zaradi izolacije .................. .................... .............................1.168 ur
Odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo . ................................184 ur

Strošek teh bolniških odsotnosti je bil refundiran, zato za nas ne pomeni dodatnega
stroška, zaradi velikega števila odsotnih delavcev pa smo imeli v določenih obdobjih nekaj
problemov z realizacijo vseh potrebnih aktivnosti. To se je najbolj poznalo na preventivnem
delu na zmanjševanju vodnih izgub.

4.1.3. Zdravje in varnost pri delu
V podjetju skrbimo za zdravje zaposlenih, izvajamo preventivne zdravstvene preglede in
druge zakonodajne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu. V podjetju se zavedamo, da
je zdravje in počutje zaposlenih ključnega pomena za kvalitetno opravljanje dela. Prav tako
smo v letu 2021 nadaljevali z obveščanjem zaposlenih o pomembnosti področja – promocija
zdravja na delavnem mestu in objavljamo priporočila in članke na oglasni deski, da izboljšamo
zdravstveno stanje zaposlenih ter z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4.1.4. Izobraževanje zaposlenih
Zavedamo se, da je vlaganje v kompetence zaposlenih nujno potrebno za kvalitetno
izvajanje storitev in izboljševanje sistema. Izobraževanje zaposlenih ne omogoča le rast
podjetja, temveč tudi osebno rast zaposlenih.
V letu 2021 smo realizirali skupaj 279 ur izobraževanja. Zaradi situacije s SARS-CoV-2
smo 12 ur dodatno namenili izobraževanju uporabe zaščitnih sredstev zaradi pojava
koronavirusa, ostale ure pa za spletne seminarje in video konference na področju obračuna
DDPO, DDV, izvršb, komunikaciji in evropskemu sofinanciranju projektov.

4.1.5. Študentje in dijaki na obvezni praksi
V skladu z družbeno odgovornostjo podjetja dijakom in študentom omogočamo
opravljanje obveznega praktične dela. Za ta namen imamo za mentorje usposobljenih 6
zaposlenih. Zaradi narave dela in ker se hočemo dijakom in študentom kar najbolje posvetiti,
je lahko na obvezni praksi istočasno največ en dijak ali študent.
V letu 2021 zaradi epidemij izjemoma nismo izvajali praktičnega dela.
3 Ta bolniška odsotnost se nadaljuje tudi v letu 2021
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4.1.6. Družbena odgovornost podjetja
Na področju družbene odgovornosti podjetja v letu 2021 nismo uvedli nobenih sprememb
glede na leto 2020. Intenzivirali smo sodelovanje z društvom Proteus na področju okoljske
problematike ter ozaveščanja občanov.

4.2.

Analiza poslovanja

V letu 2021 je JP Komunala izvajalo naslednje gospodarske javne službe, opredeljene z
Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občinah Črnomelj in Semič in sicer:
10. ........................oskrbo s pitno vodo,
20. ........................odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod,
30. ........................zbiranje in odvoz odpadkov
35. ........................urejanje javnih zelenih in ostalih površin v mestu Črnomelj,
40. ........................24-urno dežurno pogrebno službo (Semič in Črnomelj)
41. ........................upravljanje pokopališč za nekatera pokopališča v občini Črnomelj in od
24. 9. 2020 tudi za vsa pokopališča v občini Semič

Dejavnosti smo izvajali skladno z usmeritvami in cilji, opredeljenimi v gospodarsko
finančnem načrtu za obravnavano poslovno leto, ter skladno z veljavnimi občinskimi Odloki za
izvajanje posamezne gospodarske javne službe.
Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb smo izvajali tudi dela za trg, predvsem
gradnje in obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, geodetskih storitev, upravljanje
parkirišč, upravljanje tržnice, plakatiranje in drugo.

4.2.1. Pogodba o poslovnem najemu
Z obema občinama imamo razmerja v zvezi z infrastrukturo urejena s posebnima
pogodbama, ki natančneje določata gospodarjenje z infrastrukturo v najemu v posamezni
občini, izvajanje javnih pooblastil in postopke za uskladitev cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

4.2.2. Cene komunalnih storitev
Cene komunalnih storitev so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS št.
72/2012.
Cene storitev in omrežnin se od začetka leta 2019 do konca leta 2021 niso spreminjale.

4.2.3. Računovodsko spremljanje poslovanja
Stroški in prihodki se vodijo ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih
služb in po občinah, ter ločeno za tržno dejavnost, skladno z SRS 32.
Stroški in prihodki, ki jih že ob nastanku ni možno v celoti pripisati eni sami dejavnosti,
oziroma so nastali za več dejavnosti hkrati, se na posamezno stroškovno mesto razdelijo na
podlagi sodil, ki jih je potrdil nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o., nanj pa je podala
soglasje tudi revizijska hiša.
Splošni in upravni stroški se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi ključa,
izračunanega iz deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih
stroških.
Za potrebe kalkulacij cen storitev gospodarskih javnih služb in cen omrežnin taka
razdelitev stroškov in tudi skupnih prihodkov zadostuje, v kolikor so cene izvajanja storitev
gospodarskih javnih služb v obeh občinah enake.

4.2.4. Plače
Plače smo izplačevali skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za
komunalne dejavnosti in Podjetniško kolektivno pogodbo. Povprečna bruto plača na
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zaposlenega je v letu 2021 znašala 2.006,09 €, v letu 2020 pa 1.908,99 €. Povprečna bruto
plača v Republiki Sloveniji za 2021 je bila 2.084,384 €.
Na prvi pogled je
povprečna plača v podjetju
visoka, vendar je potrebno
upoštevati, da gredo v
izračun povprečne plače
tudi vsi dodatki kot so:
dodatki na delovno dobo,
nadure, dežurstva in
pripravljenosti . Zaradi
narave dela se dežurstvom
ter nadurnemu delu ne
moremo izogniti, čeprav
temu posvečamo veliko
pozornosti in jih imamo pod
stalnim nadzorom.
Skupaj z novo
Slika 5: Nadure, pripravljenost in dežurstvo po mesecih
sistemizacijo smo za
zaposlene na vodovodu in kanalizaciji ukinili kategorijo dežurstva. Od marca se zaposlenim
obračunava pripravljenost, ki je skladno s kolektivno pogodbo ovrednoteno na 20% osnovne
plače za V. tarifni razred. Dežurstvo pa je ovrednoteno na 40% osnovne plače za V. tarifni
razred.
Minimalna plača za leto 2021 je znašala 1024,24 €, nova izhodiščna plača za I. tarifni
razred po Podjetniški kolektivni pogodbi pa je bila uveljavljena s 1.1.2021 in je znašala 685,00
€. Glede na povišanje izhodiščne plače ter razporeditev naših delavcev v tarifne razrede v letu
2021 je bilo potrebno nekaterim zaposlenim doplačati razliko do minimalne plače (v primeru
dolgotrajne bolniške odsotnosti in mesecu februarju, ki ima 160 ur).
Delavcem je bila izplačana božičnica oz. nagrada za poslovno uspešnost v višini 680,00
€ neto. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 1.050,00 € razbremenjen dohodnine in
prispevkov.
Bruto plača direktorja je trikratnik povprečne bruto plače v podjetju za preteklo leto.
Povprečna plača v JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2020 iz podatkov 1 ZAP/M za
poročanje AJPES-u je bila 1.908,99 €, trikratnik tega povprečja pa je bil 5.726,97 €.

4.2.5. Likvidnost
Likvidnost smo v letu 2021 močno izboljšali, kar je odraz dela z neplačniki (2.4).
Obveznosti do nekaterih dobaviteljev še vedno plačujemo z zamudo, vendar je teh primerov
veliko manj kot v preteklosti, kar je razvidno tudi iz bilanc v finančnem delu poročila.
Vse investicije, ki smo jih realizirali v letu 2021, so bile v celoti realizirane iz tekočega
poslovanja in ni bilo potrebno najemati dodatnih kreditov ali leasing-ov5.

4.2.6. Uspešnost poslovanja
V spodnji tabeli so prikazani skupni prihodki in skupni stroški po dejavnostih, v
primerjavi s planom.
Ločeno je prikazana tudi uspešnost poslovanja obveznih gospodarskih javnih služb in
uspešnost poslovanja tržne dejavnosti, pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb.

4
5

Uradni podatek za nov 2021, poprečje za celo leto 2021 še ni objavljeno
Kar je razvidno tudi iz bilance – C. dolgoročne obveznosti
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4.2.7. Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov s planom

Prihodki - skupni

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Stroški - skupni

Proti koncu leta 2019 smo prevzeli v
upravljanje pokopališča v občini Semič. Zato
smo začeli v izkazu uspeha ločeno spremljati
prihodke in stroške, vezane na upravljanje
pokopališč. V kategoriji »Pogrebna GJS« so
predstavljeni rezultati za dežurstvo in prvi
prevoz ter za upravljanje pokopališč. V
kategoriji »Druge tržne dejavnosti« pa se
upoštevajo stroški in prihodki izvajanja
pogrebnih slovesnosti kot tržna dejavnost.

Primerjava s planom

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Razultat - skupni

Podatki se nanašajo na rezultate pred
obračunom davka od dohodka pravnih oseb.
Pri prihodkih in rezultatu vodo oskrbe
ter odvajanja in čiščenja je največji vplivni
faktor količina prodane vode. Planirana
količina prodane vode za leto 2021 je bila
825.000 m3, dejanska količina prodane vode v
letu 2021 pa je bila 838.903 m3. Odstopanje
glede na plan ni veliko, čeprav je vsak dodatni
prihodek in naslova prodanih količin
dobrodošel.

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Plan 2021

Real 2021

Indeks

2.391.425 €
1.112.199 €
929.120 €
483.000 €
164.472 €
5.080.216 €
768.900 €
196.528 €
965.428 €

2.447.199 €
1.235.919 €
972.583 €
541.470 €
182.065 €
5.379.237 €
933.431 €
214.219 €
1.147.650 €

102
111
105
112
111
106
121
109
119

6.045.644 €

6.526.887 €

108

2.380.670 €
1.103.903 €
917.587 €
472.597 €
160.270 €
5.035.026 €
738.645 €
192.521 €
931.166 €

2.427.779 €
1.208.538 €
981.654 €
539.695 €
201.506 €
5.359.173 €
920.862 €
203.096 €
1.123.958 €

102
109
107
114
126
106
125
105
121

5.966.192 €

6.483.130 €

109

10.755 €
8.296 €
11.533 € 10.403 €
4.203 € 45.190 €
30.255 €
4.006 €
34.262 €

79.452 €

19.420 €
27.381 €
9.071 €
1.776 €
19.441 €
20.064 €
12.570 €
11.123 €
23.693 €

43.757 €

Slika 6: Prihodki in stroški po področjih – primerjava s
planom

Podobno situacijo imamo tudi pri tržni
dejavnosti Geodezije. Zaradi relativno
majhnega obsega te dejavnosti, knjižimo prihodke in stroške na stroškovno mesto gradenj. V
letu 2021 je bila skupna realizacija na geodeziji kot tržni dejavnosti 30.224,41 €.
Zaradi spremembe zakonodaje smo ob koncu leta povečali zakonsko določene
rezervacije za stroške odpravnin in jubilejnih nagrad za približno 60.000 €. Brez tega bi bil
rezultat za 60.000 € boljši, torej še nekoliko boljši od planiranega.
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4.2.8. Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov z letom 2020

Količine prodane vode vplivajo tudi na
prihodke področja odvajanja in čiščenja
odpadnih vod. Ker so le-te skoraj identične
kot v letu 2020 je rast prihodkov povezana s
povečanjem tržnih prihodkov.
Pogrebna in pokopališka dejavnost je
ločena na tri izkaze uspeha. Razmejitev med
njimi ni (še) popolnoma točno določena, še
posebej zato, ker v letu 2021 nismo imeli v
upravljanju pokopališč v občini Črnomelj.
Zato prihaja do določenih odstopanj med
posameznimi izkazi uspeha, tako do plana,
kot tudi do rezultatov preteklega leta.

Prihodki - skupni

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Stroški - skupni

Količina prodane vode je bila v letu
2021 je skoraj identična količini iz leta 2020.
Ker se cene niso spreminjale so tako tudi
prihodki primerljivi s prihodki preteklega leta.

Primerjava z letom 2020 Real 2020

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Razultat - skupni

Razlaga odstopanj rezultatov iz leta
2021 v primerjavi z 2020 je zelo podobna, kot
razlaga odstopanj glede na plan.

Vodo oskrba
Ovajanje in čiščenje
Ravnanje z odpadki
Vzdrževanje mesta
Pogrebna GJS
Skupaj GJS
Gradnje
Druge tržne dejavnosti
Skupaj tržne dejavnosti

Skupaj JPK

Real 2021

Indeks

2.453.404 €
1.174.768 €
956.626 €
496.507 €
39.119 €
5.120.425 €
918.354 €
293.723 €
1.212.078 €

2.447.199 €
1.235.919 €
972.583 €
541.470 €
182.065 €
5.379.237 €
933.431 €
214.219 €
1.147.650 €

100
105
102
109
465
105
102
73
95

6.332.503 €

6.526.887 €

103

2.452.150 €
1.132.505 €
966.473 €
506.479 €
41.398 €
5.099.006 €
905.155 €
293.272 €
1.198.427 €

2.427.779 €
1.208.538 €
981.654 €
539.695 €
201.506 €
5.359.173 €
920.862 €
203.096 €
1.123.958 €

99
107
102
107
487
105
102
69
94

6.297.433 €

6.483.130 €

103

1.254 €
42.264 €
9.847 € 9.972 €
2.279 € 21.419 €
13.199 €
452 €
13.651 €

35.070 €

19.420 €
27.381 €
9.071 €
1.776 €
19.441 €
20.064 €
12.570 €
11.123 €
23.693 €

43.757 €

Skupni rezultat podjetja je nekoliko višji Slika 7: Prihodki in stroški po dejavnostih – primerjava z
letom 2020
od rezultata v letu 2020, vendar je odstopanje
minimalno. Tudi v letu 2021 smo glede na
sklepe nadzornega sveta odpisali del neizterljivih terjatev do kupcev in sicer v enakem deležu
kot v letu 2020. Del bremena odpisov so nosile gospodarske javne službe do višine, ki jo
določa uredba MEDO, preostali del pa tržne dejavnosti.
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Prihodki in stroški v tabelah na slikah (Slika 6 in Slika 7) v tem poročilu niso identični kot
v izkazu uspeha po AJPES-u za celotno podjetje. Razlog za to so interni prihodki in stroški, ki
se zaračunavajo med posameznimi področji. Le-ti vplivajo na rezultat posameznega področja,
ne vplivajo pa na rezultat celotnega podjetja. V letu 2021 je bilo med posameznimi področji
zaračunanih skupaj 26.452 €.
Prihodki po dejavnostih
2.750.000 €
2.500.000 €
2.250.000 €
2.000.000 €
1.750.000 €
1.500.000 €
1.250.000 €
1.000.000 €
750.000 €
500.000 €
250.000 €
- €

Vodo oskrba

Odvajanje in čiščenje

Ravnanje z odpadki

Vzdrževanje mesta

Pogrebna in pokopališka

Gradnje

2014

1.783.637 €

954.797 €

1.152.988 €

416.487 €

25.088 €

971.479 €

2015

1.837.098 €

980.329 €

1.162.740 €

425.722 €

23.141 €

1.110.600 €

2016

2.206.182 €

1.014.943 €

1.371.931 €

407.962 €

108.339 €

1.219.190 €

2017

2.188.170 €

1.060.458 €

1.344.530 €

445.867 €

177.813 €

1.131.043 €

2018

2.180.265 €

1.083.261 €

913.710 €

526.636 €

214.853 €

1.266.928 €

2019

2.225.203 €

1.075.563 €

906.557 €

502.790 €

224.095 €

1.256.391 €

2020

2.453.404 €

1.174.768 €

956.626 €

496.507 €

332.842 €

918.354 €

2021

2.447.199 €

1.235.919 €

972.583 €

541.470 €

396.284 €

933.431 €

Slika 8: Gibanje prihodkov po dejavnostih in letih

Na grafih (Slika 9 in Slika 10) je prikazano gibanje prihodkov ter rezultata po dejavnostih
v preteklih letih.
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Rezultat po dejavnostih
100.000 €
90.000 €
80.000 €
70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0€
-10.000 €
-20.000 €
-30.000 €
-40.000 €
-50.000 €

Vodo oskrba

Odvajanje in čiščenje

Ravnanje z odpadki

Vzdrževanje mesta

Pogrebna in pokopališka

Gradnje

2014

8.942 €

14.931 €

7.159 €

-3.834 €

318 €

14.491 €

2015

-30.172 €

7.237 €

19.035 €

-125 €

821 €

20.705 €

2016

-10.128 €

-4.437 €

14.597 €

-438 €

-3.872 €

23.408 €

2017

-27.346 €

25.575 €

4.676 €

2.054 €

-2.793 €

20.067 €

2018

-30.679 €

80.332 €

6.762 €

-2.836 €

2.523 €

16.702 €

2019

-12.302 €

27.810 €

-969 €

1.253 €

2.590 €

23.753 €

2020

1.254 €

42.264 €

-9.847 €

-9.972 €

-1.827 €

13.199 €

2021

19.420 €

27.381 €

-9.071 €

1.776 €

-8.318 €

12.570 €

Slika 9: Gibanje rezultata po dejavnostih in letih

Odstopanja in razlogi za odstopanje so opisani že v prejšnjih poglavjih, zato tukaj ne
bodo še enkrat navajani.

5. Poročilo po dejavnostih
5.1.

Področje oskrbe s pitno vodo

5.1.1. Splošni podatki
Osnovna naloga področja oskrbe s
pitno vodo je kvalitetna in varna oskrba vseh
uporabnikov pitne vode na področju občin
Črnomelj in Semič. Vzdržujemo 412 km
javnega vodovodnega omrežja in okrog 94
km hišnih vodovodnih priključkov. Skupna
dolžina vodovodnega omrežja, ki ga
vzdržujemo v letu 2021 se glede na leto 2020
ni spreminjala. V letu 2021 je bilo v občini
Črnomelj sicer zgrajenih nekaj novih
sekundarnih vodov, vendar do 19. 12. 2021 še
niso bili uradno prevzeti v upravljanje in zato
še niso vpisani v kataster GJI.

Občina
Občina
Črnomelj
Semič
Skupna dolžina vodovodnega omrežja
Transportno omrežje (m)
4.367
15.817
Primarno omrežje (m)
74.947
18.111
Sekundarno omrežje (m)
216.836
82.804
Hišni priključki (m)
68.460
25.860
Hidrantni vod (m)
1.931
477
Skupna dolžina (m)
366.541
143.069
Število priprav za pripravo pitne vode
1
0
Skupna zmogljivost NPPV (l/sek)
100
0
Število vodohranov
23
12
Skupni volumen vodohranov (m3)
5674
2459
Število prečrpališč
11
5
Število hidropostaj
7
6
Število zajetij in vrtin
3
5
Skupna vodna pravica (l/sek)
110,1
55,2
Število hidrantov
1102
341
Število razbremenilnikov
2
2
Število reducirnih ventilov
60
33
Skupaj število odjemnih mest
4739
1731
Število prebivalcev
14308
3887
Število oskrbovanih prebivalcev*
14172
3843
Delež oskrbovanih prebivalcev
99%
99%
Stanje na dan 19.12.2021

Skupaj
20.044
93.042
296.918
94.320
2.394
506.719
1
100
35
8133
16
13
8
165,3
1443
4
93
6470
18195
18015
99%

Kljub temu, da smo v letu 2021 naredili
157 novih priključitev na javni vodovod, se
število oskrbovanih prebivalcev ni bistveno
Slika 10: Splošni podatki o vodovodnem omrežju
spremenilo. Novi priključki so se gradili
predvsem za objekte, kjer ni stalno prijavljenih
prebivalcev. Tudi na splošno podatki o številu oskrbovanih prebivalcev niso absolutno točni,
ker se število prijavljenih prebivalcev skozi leto spreminja. V številu oskrbovanih prebivalcev
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so upoštevani tudi prebivalci, ki so oskrbovani iz vodovodnega sistema, ki ga upravlja
Kočevski Hydrovod6.
Skupna količina načrpane vode je bila 1.319.622 m3.
Za izvajanje nalog je skrbelo 14 delavcev, popisovalec, delovodja in vodja področja.

Na osnovi Zakona o meroslovju smo na območju občine Črnomelj opravili 108 rednih
menjav vodomerov, na območju občine Semič pa 297 rednih menjav, kar je manj od
planiranega števila. Zaostanek se »vleče« še od leta 2020, ko smo zaradi epidemioloških
razmer za nekaj mesecev ustavili redne menjave števcev.
V letu 2021 smo izdelali tudi 157 novih vodovodnih priključkov. Od tega je bilo na javno
vodovodno omrežje na novo priključenih 123 objektov na območju občine Črnomelj in 34
objektov na območju občine Semič.
Na osnovi sklenjenih pogodb je PGD Črnomelj odpeljalo skupaj 228 prevozov – od tega
181 subvencioniranih. PGD Semič pa 45 prevozov pitne vode na področja. Skupno število
prevozov pitne vode je občutno manjše od števila prevozov v letu 2020. Deloma je vzrok v
novih priključkih na javni vodovod, poglavitni vzrok gre iskati je v vremenskih razmerah. V letu
2021 namreč ni bilo izrazito dolgih sušnih obdobji.

5.1.2. Zniževanje vodnih izgub
Ob koncu leta 2020 je projekt zniževanja vodnih izgub prešel v stalni proces. Kljub temu
še vedno podrobno spremljamo kazalnike, ki posredno ali neposredno kažejo uspešnost dela
na zniževanju vodnih izgub.
2020/2021
0

28,0
26,0

-5.000
24,0
22,0
20,0

18,55
-15.000

Skupni iztoki

18,0
16,0

-20.000

14,0
-25.000

12,0
10,0

-30.000

8,0

Kumulativne izgube - razlika 2020/2021

-10.000

-35.000

6,0
4,0

-40.000
2,0
0,0
1.1.2021

-45.000
1.2.2021

1.3.2021

1.4.2021

1.5.2021

1.6.2021

skupni iztok 2021

1.7.2021

1.8.2021

skupni iztok 2020

1.9.2021

1.10.2021

1.11.2021

1.12.2021

razlika kumulativno

Slika 11: Vodne izgube

Na Slika 11 so prikazani preračunani skupni iztoki, ki najbolje prikazujejo stanje
vodovodnega sistema in z njim povezane vodne izgube. V prvi polovici leta 2021 so bile vodne
izgube nekoliko večje v primerjavi z istim obdobjem leta 2020, v drugi polovici leta pa so bile

6

352 prebivalcev v Občini Črnomelj je priključenih na vodovodno omrežje kočevskega Hydrovoda
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izgube manjše. Kumulativno v celem letu so izgube nekoliko narasle. Poudariti je potrebno, da
so podatki na grafu (Slika 11) rezultat interpolacije in nam služijo zgolj kot indikator.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Najbolj točen podatek je
Prodana voda
796.190
832.526
809.523
807.393
840.972
838.903
razlika med prodano in načrpano
Načrpana voda
1.559.075 1.435.835 1.311.429 1.255.202 1.308.836 1.350.089
Razlika
762.885
603.309
501.906
447.809
467.864
511.186
vodo, čeprav ta podatek ne pove
Neobračunana voda
57.591
veliko o stanju vodovodnega
Vodne izgube (m3)
762.885
603.309
501.906
447.809
467.864
453.595
Vodne izgube (%)
48,9%
42,0%
38,3%
35,7%
35,7%
33,6%
omrežja. Relativne vodne izgube
Faktor ILI
3,56
2,57
2,08
1,89
1,90
1,89
se v praksi (skoraj) ne uporabljajo,
Slika 12: Absolutne in relativne vodne izgube po letih
saj je to podatek, ki je v največji
meri odvisen od količine prodane
vode in torej pri enakih absolutnih izgubah lahko precej niha. Smernice in priporočila evropske
unije pravijo, da stanje vodovodnega sistema najbolje opisuje faktor ILI (infrastructure leakage
index), ki pomeni razmerje med dejanskimi absolutnimi vodnimi izgubami in neizogibnimi
vodnimi izgubami, na katere vpliva konfiguracija vodovodnega sistema (dolžina, število
priključkov, poprečni tlaki v sistemu). Omenjena priporočila predpisujejo tudi, da vsak ILI
faktor, ki je manjši od 2, pomeni odlično.

Celotna razlika med načrpano in prodano vodo ne pomeni direktno vodnih izgub. V
razliki je skrita tudi ne obračunana voda. V to kategorijo spadajo:
Odpisi vode zaradi defektov na internih inštalacijah (11.824 m3)
Neobdelana voda za potrebe smučišča na Gačah (30.467 m3)
Voda, ki se porabi za delovanje čistilnih naprav (10.000 m3)
Voda, ki se porabi za pranje vodohranov in izpiranje linij (5.000 m3)
Voda za zagotavljanje požarne varnosti (300 m3)
Voda za skupno komunalno rabo – zalivanje, pranje (zanemarljivo)

V letu 2021 je ta količina prikazana posebej in upoštevana pri izračunu absolutnih ter
relativnih izgub, medtem ko je bila pri izračunu faktorja ILI ta količina upoštevana že prej.

5.2.

Zdravstvena ustreznost pitne vode

Zdravstveno ustrezna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in
umivanje brez morebitnega tveganja za zdravje ljudi. Zdravstveno ustrezna pitna voda
izpolnjuje zahteve evropske vodne direktive in slovenske zakonodaje. Našteti predpisi
določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda, da bi zaščitili vseživljenjsko zdravje prebivalstva.
Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno z številom bakterij in
oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami kovin, topil, pesticidov in
ogljikovodikov) in fizikalne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem).
V letu 2021 je Javno podjetje Komunala Črnomelj upravljala s štirimi vodovodnimi
sistemi Črnomelj, Semič, Rožni Dol in Sinji Vrh in oskrbovala okoli 98 % prebivalcev obeh
občin. Preteklo leto ni bilo tako sušno7, da bi bilo v sistem oskrbe potrebno vključiti rezervna
vodna vira Vumole pri Adlešičih in Guče pri Srednji vasi. Z uporabo najboljših vodnih virov,
rednim vzdrževanjem in nadzorom se je v vodovodnemu omrežju zagotovila najvišja možna
kakovost pitne vode v vseh vodovodnih sistemih, zato v preteklemu letu ni bilo potrebe po
obveščanju o pogojni rabi ali omejitvi rabe vode iz javnih vodovodov.

7

Na zmanjšano potrebo po vključevanju rezervnih vodnih virov vplivajo tudi nižje vodne izgube
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Vodovodni sistem

Št. preb. priprava

Črnomelj - Dobliče

sredstvo način

13.286 Filtracija, Df

ClO2

avtomatsko

Adlešiči – vodooskrbno
območje

dodatna Df

Cl

avtomatsko

Vinica – vodooskrbno
območje

dodatna Df

Cl

avtomatsko

Semič – Blatnik

3.868 Df

Izvor vode

Zdr. ustr.

Izvir

ZU

Cl, ClO2

avtomatsko

Izvir, vrtine

ZU

Damelj – Sinji vrh

164 Filtracija, Df

NaOCl

avtomatsko

vrtina

ZU

Rožni Dol – Potoki

137 Df

NaOCl

avtomatsko

Izvir

ZU

Skupaj

17.455

Slika 13: Ocena ustreznosti pitne vode po vodovodnih sistemih

Oceno o zdravstveni ustreznosti pitne vode je v tabeli (Slika 13: Ocena ustreznosti pitne
vode po vodovodnih sistemih) podal Nacionalni laboratorij iz Novega mesta.
VODOVOD

MIKROBIOLOGIJA
št. vz.

U

%

KEMIJA
NU

%

vzrok %

št. vz.

U

%

NU

%

vzrok

ČRNOMELJ
zajetje Dobliče
VH Grič – po pripravi
VH in omr. upravlj.
omrežje
Skupaj

7
7
49
53
116

0
7
49
53

0%
100%
100%
100%

7
0
0
0

1
0%
0%
0%

7
0
0
0

100%
0%
0%
0%

4
4
24
14
46

4
4
24
14

100%
100%
100%
100%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

6
7
6
6
25
19
69

6
7
6
6
25
19

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

6
6
3
3
8
6
32

6
6
3
3
8
6

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

2
13
1
16

1
13
1

50%
100%
100%

1
0
0

50%
0%
0%

0
0
0

1
5

1
5

100%
100%

0
0

0%
0%

1
6
6
13

1
6
6

1
5
2

100%
100%
100%

0
0
0

0%
0%
0%

BLATNIKI -SEMIČ
vrtina Č1
vrtina Č2
Vrtina Brezovica Br2
po pripravi
omrežje upr.
omrežje
skupaj

POTOKI – ROŽNI DOL
zajetje
VH in omr. upr.
omrežje
skupaj

6

DAMELJ-SINJI VRH
vrtina
VH in ČP
omrežje

Skupaj
Skupaj (vsi vzorci)

214

100%
100%
100%

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

1
5
2
8

92

Slika 14: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju JP Komunala Črnomelj, leto 2020; pregled
mikrobioloških in kemičnih rezultatov

Iz letnega poročila Zavoda za zdravstveno varstvo je razvidno, da je bila voda v vseh
vodovodnih sistemih ocenjena kot zdravstveno ustrezna. Neustreznih vzorcev v javnemu
vodovodnemu omrežju in pri uporabnikih ni bilo. Pregled rezultatov mikrobioloških in kemičnih
analiz je razviden iz priložene tabele na Slika 14. Na zajetju Dobliče so bili vsi vzorci
zdravstveno neustrezni (mikrobiologija – Clostridium perfringens), kar pomeni, da brez
obdelave in dezinfekcije voda, ki prihaja »iz zemlje« ne dosega normativov za zdravstveno
ustreznost.
Na osnovi sprejete Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za
območje občin Črnomelj, Metlika in Semič, se je prenehala izvajati paša živine na območju
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vrtin na najožjem vodovarstvenem območju zajetij ČBL- 3/92 Blatnik, ČBL- 4/92 Blatnik, BR2/12 Brezovica in BR-1/94 Brezovica. Zaradi tega ukrepa se kakovost surove vode na Blatniku
izboljšuje. Sekundarno kontaminacijo vode smo preprečevali z izvajanjem izpiranja cevovodov
po pranju vodohranov in odpravi okvar. Če je le mogoče, so se okvare na vodovodnih sistemih
odpravljale pod tlakom, da ni prišlo do onesnaženja vode v cevovodih. Pranje vodohranov in
izpiranje cevovodov se je zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvajalo tudi v nočnemu času.
Nadzor nad delovanjem vitalnih objektov in naprav se bilo izvajano preko telemetrične
povezave posameznih objektov s centrom vodenja, kar je v primeru izrednih dogodkov (kritični
nivoji v rezervoarjih, prekinitve delovanja črpalk, prekinitev doziranja klora, prekinitve v dobavi
električne energije...) omogočalo alarmiranje na daljavo z SMS sporočili. Za hitro ukrepanje v
primeru okvar smo imeli izven rednega delovnega časa organizirano dežurno službo. Številka
dežurnega delavca je 040 476 009.
Kakovost pitne vode na vodnih virih je v preteklem letu najbolj zaznamoval potres konec
leta na Hrvaškem, ki je zaradi tresenja tal tudi pri nas predvsem na vrtinah povzročil močno
povišano motnost vode, kar pa so naši vzdrževalci z pravočasnim in primernim ukrepanjem
rešili in preprečili nastanek motnje v oskrbi s pitno vodo. Nacionalni laboratorij za zdravje
okolje in hrano podaja v poročilu o zdravstvenem nadzoru pitnih vod tudi predlog ukrepov za
vse vodovodne sisteme:
Urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod na vodovarstvenih območjih in v njihovi bližini
(izgradnja kanalizacije, kontrola tesnosti greznic in gnojnih jam, izgradnja malih čistilnih
naprav...),
Upravljalec mora zagotoviti mesečni (kar je minimalni) nadzor nad kvaliteto pitnih vod pri
uporabnikih na vseh vodovodih.
Izpiranje opravljati po večjih nalivih, ko je motnost povečana, ali najmanj enkrat letno.
Preveriti in dosledno izvajati program po sistemu kakovosti HACCP.
Ustrezno odreagirati v primeru izrečenih ukrepih o prekuhavanju pitne vode (v primeru, da
do omenjenega pride).
Razkuževanje je treba na vseh vodovodnih sistemih urediti tako, da bo prosti preostanek
klora na pipah uporabnikov minimalno 0,10 mg / L vode oz 0,05 mg klordioksida / L vode.
Redno in sprotno sodelovati pri načrtovanju odvzemnih mest v obdobju Covid -19
epidemije (iskanje primernih nadomestnih mest na objektih).

5.2.1. Količina prodane pitne vode
Količina prodane vode
se je v zadnjih petih letih
»umirila« in niha med
800.000 m3 ter 840.000 m3.
Nihanje je odvisno
predvsem od vremenskih
razmer oziroma od količine
padavin v poletnih mesecih.
Novo priključeni
uporabniki ne prispevajo k
prodajnim količinam skoraj
nič; in sicer iz dveh
razlogov:

Količina prodane vode po letih
800.000

860.000
850.000

700.000

840.000
600.000
830.000
500.000

820.000

400.000

810.000
800.000

300.000

790.000
200.000
780.000
100.000

770.000

Oskrbljenost
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
prebivalcev s
Občina Črnomelj
Občina Semič
Skupaj
pitno vodo je več
kot 98,5%, kar
Slika 15: Prodane količine vode po letih
pomeni, da tudi
teoretično števila odjemnih mest ne moremo več povečevati. Novo priključeni objekti
običajno nimajo stalnih prebivalcev
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760.000
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Novo priključeno gospodinjstvo ima letno porabo v povprečju 150 m3 na leto.

5.2.2. Izkaz uspeha – vodooskrba
Leto 2021 ne odstopa bistveno od leta 2020, tako na prihodkovni, kot tudi na stroškovni
strani. Posamezne postavke se zaradi različnih izhodišč razlikujejo, generalno pa so prihodki
praktično enaki prihodkom iz leta 2020, skupne stroške pa smo uspeli znižati za 1%.
Plan investicij za
zamenjavo dotrajane
opreme smo realizirali v
drugi polovici leta. Zato je
strošek amortizacije nižji od
planiranega, minimalno pa
so povečani stroški
vzdrževanja.
Po sklepu nadzornega
sveta in v skladu s
programom izboljšanja
bonitetne ocene in
računovodskih standardov
smo tudi letos naredili odpis
neizterljivih terjatev, kar je
razvidno drugih fiksnih
stroških. Teh stroškov je za
43.946,48 €.
Tudi v letu 2021 smo
izplačevali nadomestila
zaradi zmanjšanja dohodka
iz kmetijske dejavnosti za
kmetijske površine znotraj
vodovarstvenih območij.
Teh nadomestil je bilo za
4.178,77 € in tudi ti stroški
so upoštevani med drugimi
fiksnimi stroški.

12
01-Prihodki od dejavnosti
02-Prihodki - Občine
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Variabilni stroški skupaj
23-Splošni upravni stroški
24-Najemnina - infrastruktura
25-Zavarovanje - infrastruktura
26-Pisarniški material, PTT
27-Amortizacija - infrastruktura
28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
30-Stroški obnove HP

Fiksni stroški skupaj
Stroški skupaj

Rezultat

Real 2021

Plan 2021

Real 2020

2.210.961 €
108.593 €
77.656 €
49.990 €
- €

2.173.425 €
90.800 €
90.000 €
33.000 €
4.200 €

2.206.082 €
94.191 €
99.011 €
36.052 €
18.069 €

2.447.199 €

2.391.425 €

2.453.404 €

155.887 €
48.185 €
- €

- €
- €
188.923 €

165.481 €
53.472 €
- €

204.072 €

188.923 €

218.954 €

8,3%
455.129 €
- €
- €

455.129 €
18,6%
81.537 €
116.634 €
24.134 €
94.150 €
19.547 €
3.535 €
- €
36.104 €
5.435 €
7.441 €
- €

1.047.717 €
43%
380.270 €
738.502 €
103.613 €
9.967 €
- €
57.222 €
90.488 €
- €

1.380.062 €
56%

2.427.779 €
99%

19.420 €
1%

7,9%
433.487 €
- €
- €

433.487 €
18,1%
70.000 €
124.000 €
23.500 €
93.375 €
16.800 €
4.800 €
- €
38.547 €
5.933 €
7.200 €
- €

1.006.565 €
42%
360.905 €
739.200 €
125.400 €
9.600 €
- €
42.000 €
97.000 €
- €

1.374.105 €
57%

2.380.670 €
100%

10.755 €
0%

8,9%
438.909 €
- €
- €

438.909 €
17,9%
82.722 €
119.729 €
30.733 €
107.274 €
16.030 €
3.496 €
- €
31.291 €
4.676 €
8.621 €
- €

1.062.434 €
43%
369.111 €
732.502 €
125.603 €
9.607 €
- €
62.346 €
90.547 €
- €

1.389.716 €
57%

2.452.150 €
100%

Indeks plan

Indeks lani

102%
120%
86%
151%
0%

100%
115%
78%
139%
0%

102%

100%

0%
0%
0%

94%
90%
0%

108%

93%

106%
105%
0%
0%

93%
104%
0%
0%

105%

104%

103%
116%
94%
103%
101%
116%
74%
0%
94%
92%
103%
0%

104%
99%
97%
79%
88%
122%
101%
0%
115%
116%
86%
0%

104%

99%

102%
105%
100%
83%
104%
0%
136%
93%
0%

99%
103%
101%
82%
104%
0%
92%
100%
0%

100%

99%

98%

100%

102%

99%

100%

1.254 €
0%

Slika 16: Izkaz uspeha – vodo oskrba; primerjava s planom in letom 2020

Najemnina
infrastrukture raste z vsakim prevzemom novega dela infrastrukture v upravljanje. V letu 2021
smo prevzeli v upravljanje:
SEK.VOD.DOBLIČKA GORA-PODALJ.KRAKA 2 (SMER MUREN) ....... 11.432,91
SEKUNDARNI VODOVOD MALE RODINE ................. .......................... 55.325,87
TELEMETRIJA PČP CEROVEC IN VH HRIB ............. .......................... 11.379,48
VODOVOD NA TABORSKI ULICI .......... .................... .......................... 71.510,16
VODOVOD OTOVEC-SMER BLAŽIČ .... .................... .......................... 10.293,74
VODOVOD UL.MIRANA JARCA ........... .................... .......................... 26.297,13
VODOVOD V PC MAJER-14M ............. .................... ............................ 3.480,72
VODOVOD V ULICI K TAJČBIRTU ....... .................... ........................ 215.227,38
VODOVOD V ULICI MED VINOGRADI .. .... 42.363,56
VODOVOD V ULICI POD VRHOM ........ .................... ........................ 117.845,03

Skupna vrednost novo prevzete infrastrukture na področju vodo oskrbe v letu 2021
znaša 565.155,98 €, kar pomeni, da se zaradi teh prevzemov najemnina do občine poveča za
11.303,12 € na letnem nivoju. Infrastruktura je bila uradno prevzeta proti koncu leta 2021, zato
na izkaz uspeha za leto 2021 nima večjega vpliva. Bo pa imela vpliv na izkaz uspeha v letu
2022.
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5.3.

Področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod

V področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sodijo
dejavnosti:
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.

Delo v enoti opravljajo štirje delavci in
Občina
Občina
Stanje na dan 31.12.2021
Skupaj
Črnomelj Semič
delovodja; dva opravljajo storitve, vezane na
Dolžina kanalizacijskega omrežja v m
74.465
18.524
92.989
obstoječe greznice in MKČN, dva delavca sta Število čistilnih naprav
7
4
11
Število razbremenilnikov/zadrževalnikov
2
0
2
zadolžena za delovanje čistilnih naprav in
Število prečrpališč
16
5
21
število odjemnih mest po vrsti storitve
vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.
Javna kanalizacija
1.862
391
2.253
Delavec, ki je odgovoren za sprejem naročil,
Pretočne greznice
3.141
1.398
4.539
Nepretočne greznice
25
1
26
obveščanje strank, vodenje evidenc in ostala
MKČN
77
16
93
dela v sprejemni pisarni, pa je stroškovno
Skupaj število odjemnih mest
5.105
1.806
6.911
razporejen na upravo, saj v sklopu sprejemne število oseb po vrsti storitve
Javna kanalizacija
6.502
1.360
7.862
pisarne opravlja tudi druga dela.
Pretočne greznice
7.478
2.497
9.975
101
0
101
Na centralni čistilni napravi (ter deloma Nepretočne greznice
MKČN
260
52
312
na čistilni napravi Semič) delo obsega
Skupaj število oseb po vrsti storitve
14.341
3.909
18.250
odvajanje odvečnega blata v zgoščevalec,
Slika 17: Splošni podatki o kanalizacijskem omrežju
odstranjevanje peska in plavajočega blata,
merjenje biologije, temperature vode in zraka, vizualna kontrola delovanja čistilne naprave,
izvajanje dehidracije stabiliziranega blata in vodenje dnevnika. Na ostalih čistilnih napravah: v
Črmošnjicah, na Krvavčjem vrhu, Sovinku, v Starem trgu, Radencih, Dragatušu, na Vinici, v
Kanižarici in Gribljah pa se opravljajo tekoča vzdrževalna dela.
Dolžina kanalizacijskega omrežja se je v lanskem letu povečala za 1,3 km, kar je
razmeroma malo. Malo bolj se je povečalo število priključenih na javno kanalizacijo (43) in
število uporabnikov, ki so priključeni na MKČN (22).
Letna količina dehidriranega
blata iz čistilnih naprav, ki ga
odpeljemo na odlaganje na
CEROD se je nekako stabilizirala
in je v letu 2021 znašala 568 ton.
Dehidrirano blato iz čistilnih
naprav v celoti odpeljemo na
odlaganje na CEROD, zato nam
količine blata posredno
nakazujejo tudi na stanje
kanalizacijskega sistema.

LETNE KOLIČINE BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV - ODLAGANJE NA CEROD
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SKUPAJ [ton]

Občutno povečanje blata
Slika 18: Količine odpeljanega dehidriranega blata iz čistilnih naprav
pričakujemo v naslednjih nekaj
letih, po zaključku projekta obnove kanalizacijskega sistema v mestu Črnomelj.
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5.3.1. Letni povprečni učinek čiščenja čistilnih naprav8

V tabeli na Slika 19 so
prikazani rezultati meritev.
Za razliko od prejšnjih
poročil, ko sta bila
prikazana samo BPK in
KPK, so sedaj prikazani vsi
parametri, ki se merijo.

ČISTILNA
NAPRAVA

1. ČN VOJNA

VAS

OBČINA ČRNOMELJ

V Skladu s predpisi je
čistilne naprave
zmogljivosti od 50 do 200
PE pogostost meritev
določena za vsako drugo
leto. V našem primeru so to
ČN Radenci, ČN Sovinek in
ČN Krvavški vrh. V letu 2021
se v skladu s predpisi na
treh čistilnih napravah
monitoring ni izvajal.

OBČINA

2. ČN VINICA
3. ČN
KANIŽARICA
4. ČN
DRAGATUŠ

5. ČN
GRIBLJE

6. ČN STARI
TRG OB
KOLPI
7. ČN
RADENCI

8. ČN SEMIČ

OBČINA SEMIČ

Podatek o učinku
čiščenja je zavajajoč, saj je
izračun le-tega odvisen od
parametrov vtoka.
Pomembno je, da je KPK9 in
BPK10 na iztoku daleč pod
mejnimi vrednostmi na vseh
čistilnih napravah.

9. ČN
ČRMOŠNJIC
E
10. ČN
KRVAVČJI
VRH
11. ČN
SOVINEK

ZMOGLJIVOST ČN

9600 PE

1800 PE
1000 PE
700 PE

500 PE

250 PE
150 PE

2800 PE

250 PE
90 PE
50 PE

PARAMETER

MEJNA
VREDNOST
(IZTOK)

VTOK

IZTOK

UČINEK
ČIŠČENJA %

KPK

125

865

BPK

25

312
77

18
2
1,42
0,75
0,73

98%
99%
98%
90%
/
/
95%
/
87%
/
94%
/
97%
/

DUŠIK

15

FOSFOR

2

9

AMONIJ

10

50

NERAZT.
SNOVI

35

448

KPK

150

1082

BPK

30

/

KPK

150

1779

BPK

30

/

6
57
10
66
10
47
11
51
14

1000

BPK

30

/

KPK

150

492

BPK

30

/

KPK

150

771

ESCHER.
COLI
INTEST.
ENTEROK.
KPK

/

10

/

400

/

150

843

10
40
4

/
95%
/

BPK

30

KPK

150

/

OBRATOVALNI MONITORING SE V LETU 2021 NI
IZVAJAL - V SKLADU S PREDPISI SE IZVAJA VSAKO
DRUGO LETO

BPK

30

KPK

125

806

BPK

25

332

AMONIJ

10

/

25
4
0,66

NERAZT.
SNOVI
ESCHER.
COLI
INTEST.
ENTEROK.

60

/

10

/

1000

/

10

/

400

/

KPK

150

1851

14
35
3

/
98%
/

BPK

30

KPK

150

BPK

30

KPK

150

BPK

30

/

97%
99%
/

OBRATOVALNI MONITORING SE V LETU 2021 NI
IZVAJAL - V SKLADU S PREDPISI SE IZVAJA VSAKO
DRUGO LETO
OBRATOVALNI MONITORING SE V LETU 2021 NI
IZVAJAL - V SKLADU S PREDPISI SE IZVAJA VSAKO
DRUGO LETO

Slika 19: Povprečni učinek čiščenja čistilnih naprav

5.3.2. Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN
Skupna količina načrpane greznične gošče v letu 2021 je znašala 8.807 m3, kar je za
2.844 m3 več kot leto prej.

8

Povzeto iz poročil o obratovalnem monitoringu (NLZOH)
Kemična potreba po kisiku
10
Biološka potreba po kisiku
9
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V letu 2020 smo
v sistem za
spremljanje količin
uvedli novo
kategorijo. To so
pretočne greznice, ki
so bile praznjene pred
pretekom treh let, kar
predpisuje program.
Te greznice se
praznijo proti plačilu.
Tudi v preteklosti smo
imeli takšne primere,
vendar je bila količina
upoštevana med
pretočne greznice.
Količine, načrpane
proti plačilu se
Slika 20: Količine načrpane greznične gošče
konstantno
povečujejo, zato je smiselno, da se vodijo ločeno. Takšno spremljanje količin smo ohranili tudi
v letu 2021, zato lahko lažje delamo primerjave količin.
Skupna načrpana količina greznične gošče je bila v letu 2021 za 821 m3 večja kot v letu
2020 in znaša 9.628 m3. Povečana je količina načrpane greznične gošče po programu in proti
plačilu, količina iz nepretočnih greznic pa se zmanjšuje, kar je tudi v skladu s planom.

5.3.3. Izkaz uspeha – odvajanje in čiščenje
Prodane količine vode, ki so osnova za obračun tudi pri odvajanju in čiščenju se glede na
lani niso bistveno spremenile. V letu 2021 je bilo nekaj internih prihodkov, ki predstavljajo
prihodke od čiščenja meteorne kanalizacije v Občini Črnomelj. Čiščenje meteorne kanalizacije
je bilo zaračunano v sklopu pogodbe za vzdrževanje mesta, delo pa so opravljali zaposleni
odvajanja in čiščenja. Zato so prihodki iz tega naslova knjiženi kot interni prihodki.
Glavnina tržnih prihodkov, ki so v stalnem porastu prihaja iz:
Črpanje greznic po naročilu, izven programa
Čiščenje meteornih kanalizacij po naročilu upravljalca državnih cest.
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V letu 2021 smo
povečali tudi prihodke iz
naslova vzdrževanja
infrastrukture, ki so
upoštevani v kategorijo 02
(Prihodki – občine)
Skladno z ZPIZ-2
moramo za zaposlene na
odvajanju in čiščenju
plačevati prispevke za
poklicno zavarovanje.
Zakon za to skupino
zaposlenih določa
prispevke v skupni višini
8,2% od bruto plače.
Premije plačujemo za pet
zaposlenih. Z vplačevanjem
smo pričeli pri izplačilu
plače za mesec maj 2019
(prvo izplačilo 18.06.2019)
kar v letu 2021 pomeni
9.588,16 €.

12
01-Prihodki od dejavnosti
02-Prihodki - Občine
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Variabilni stroški skupaj
23-Splošni upravni stroški
24-Najemnina - infrastruktura
25-Zavarovanje - infrastruktura
26-Pisarniški material, PTT
27-Amortizacija - infrastruktura
28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
30-Stroški obnove HP

Real 2021

Plan 2021

Real 2020

1.060.551 €
72.657 €
43.320 €
56.108 €
3.283 €

1.004.339 €
60.000 €
- €
44.000 €
3.860 €

1.040.644 €
70.898 €
8.473 €
54.753 €
- €

1.235.919 €

1.112.199 €

1.174.768 €

7.570 €
35.313 €
- €

- €
- €
36.000 €

9.368 €
22.159 €
- €

42.884 €

36.000 €

31.527 €

3,5%
171.944 €
- €
12.654 €

184.598 €
14,9%
22.137 €
93.533 €
19.920 €
65.157 €
28.120 €
192 €
- €
35.751 €
5.940 €
2.216 €
- €

500.447 €
40%
180.935 €
369.577 €
43.543 €
3.188 €
- €
22.909 €
87.940 €
- €

3,2%
187.111 €
- €
4.800 €

191.911 €
17,3%
3.600 €
86.500 €
17.000 €
67.000 €
21.089 €
- €
- €
5.520 €
3.600 €
2.961 €
- €

435.181 €
39%
166.622 €
386.400 €
24.960 €
2.640 €
- €
16.100 €
72.000 €
- €

2,7%
185.416 €
- €
18.105 €

203.521 €
17,3%
12.058 €
86.413 €
39.107 €
75.669 €
19.617 €
111 €
- €
5.515 €
3.398 €
2.562 €
- €

479.498 €
41%
165.093 €
375.867 €
21.379 €
2.874 €
- €
21.932 €
65.862 €
- €

Indeks plan

Indeks lani

106%
121%
0%
128%
85%

102%
102%
511%
102%
0%

111%

105%

0%
0%
0%

81%
159%
0%

119%

136%

107%
92%
0%
264%

129%
93%
0%
70%

96%

91%

87%
615%
108%
117%
97%
133%
0%
0%
648%
165%
75%
0%

86%
184%
108%
51%
86%
143%
173%
0%
648%
175%
86%
0%

115%

104%

103%
109%
96%
174%
121%
0%
142%
122%
0%

99%
110%
98%
204%
111%
0%
104%
134%
0%

V začetku leta smo
realizirali investicijo v novo
708.091 €
668.722 €
653.006 €
106%
108%
specialno vozilo za črpanje
Fiksni stroški skupaj
57%
60%
56%
95%
103%
1.208.538 € 1.103.903 € 1.132.505 €
109%
107%
in prevoz greznične gošče
Stroški skupaj
98%
99%
96%
99%
(250.000 €). Zato je strošek
27.381
€
8.296
€
42.264
€
Rezultat
amortizacije veliko večji kot
2%
1%
4%
v preteklosti. Ker je bila
Slika 21: Izkaz uspeha – odvajanje in čiščenje; primerjava s planom in letom
2020
investicija realizirana iz
naslova okoljskih dajatev,
se smatra, da je investitor občina. Zato je strošek amortizacije na drugi strani kompenziran s
prihodkom (03-Prihodki – ostali). Na rezultat tako povečan strošek amortizacije nima
neposrednega vpliva. Deloma amortizacija vpliva na povečanje skupnih proizvajalnih stroškov,
kar poveča ključ razporeditve splošnih in upravnih stroškov.
Po sklepu nadzornega sveta in v skladu s programom izboljšanja bonitetne ocene in
računovodskih standardov smo tudi letos naredili odpis neizterljivih terjatev, kar je razvidno
drugih fiksnih stroških. Teh stroškov je za 22.135,52 €.
Najemnina infrastrukture raste z vsakim prevzemom novega dela infrastrukture v
upravljanje. V letu 2021 smo prevzeli v upravljanje:
FEKALNA KANALIZACIJA V PC MAJER - 19,4m ..... ............................ 2.451,18
KANALIZACIJJA UL.MIRANA JARCA . .................... .......................... 48.847,78
LTŽ POKROVI NA ČRPALIŠČU V SADINJI VASI ...... ............................ 2.987,84
LTŽ POKROVI NA OBJEKTU ČN KRVAVČJI VRH .... ............................ 2.280,96
MEŠANA KANALIZACIJA NA GRAJSKI CESTI(šolska pot) ............. 399.671,72
PREVEZAVA KANALIZACIJE PRI OŠ SEMIČ ........... ............................ 2.760,63

Skupna vrednost novo prevzete infrastrukture na področju vodo oskrbe v letu 2021
znaša 459.000,11 €, kar pomeni, da se zaradi teh prevzemov najemnina do občine poveča za
9.180,00 € na letnem nivoju. Infrastruktura je bila uradno prevzeta proti koncu leta 2021, zato
na izkaz uspeha za leto 2021 nima večjega vpliva. Bo pa imela vpliv na izkaz uspeha v letu
2022.
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5.4.

Področje ravnanja z odpadki

Enota je zadolžena za kvalitetno ravnanje s komunalnimi odpadki, skladno z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj (Ur. list št. 1/2014) in Semič
(Ur. list št. 22/2014), ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Kakor v preteklih letih smo skladno z veljavno zakonodajo mešane komunalne odpadke
kakor tudi mešano in papirno komunalno embalažo odvažali 2 x mesečno oziroma 1x na
štirinajst dni, stekleno embalažo pa 1x mesečno oziroma po potrebi. V ožjem središču Semiča
in samem mestu Črnomelj smo mešano in papirno embalažo odvažali tedensko. Ravno tako
smo v poletnih mesecih povečali frekvenco odvoza omenjenih frakcij v » obkolpskih » naseljih.
V mesecu juliju in avgustu smo kot v preteklih letih po naročilu občine Črnomelj organizirali
dodaten odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz kopališč ob reki Kolpi in sicer iz Damlja,
Radencev ter Adlešičev.
Na osnovi naročil krajanov smo kosovne odpadke odvažali po predhodnem naročilu in
sicer po sistemu od vrat do vrat. Tudi letošnje leto zaradi epidemije COVID-19 ni potekalo v
znamenju vseslovenske akcije čiščenja okolja. Ravno tako nismo mogli izvesti akcije odvoza
nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico po večjih krajevni središčih. Kljub temu smo imeli
stalno odprta vrata zbirnega centra Vranoviči in Semič, kamor so krajani nemoteno odložili
nevarne odpadke. Zbrane nevarne odpadke smo nemoteno večkrat letno predali družbi za
ravnanje z nevarnimi odpadki.
Zbrane biološko razgradljive odpadke smo odvažali na kompostiranje družbi Cerod
d.o.o.. Pranje BIO zabojnikov smo izvedli v lastni režiji.
O pravilnem zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov smo naše uporabnike obveščali
v lokalnih glasilih, spletnih straneh in obvestilih, ki spremljajo redne mesečne položnice. Zaradi
prej omenjene epidemije nismo mogli organizirati dan odprtih vrat PCRO-ja, kjer smo v
preteklih letih podali poudarek predvsem na ozaveščanju mladih s povabilom in posledičnim
obiskom osnovnih šol in centra srednjih šol.
S ciljem urejanja» Eko otokov« smo po naročilu občine Črnomelj namestili 49 namenskih
podstavkov na 15-tih »eko otokih ter skupnih zbirnih mestih za mešane odpadke ter mešano
komunalno embalažo. Na » Gričku« ob Zadružni cesti smo s ciljem odprave večne
problematike neurejenega »eko otoka« namestili 3 podzemne zbiralnice » EKO DIP » in sicer
za papirno, stekleno in plastično embalažo. Odziv krajanov je bil zelo pozitiven. Poleg čistejših
frakcij smo rešili tudi problem odlaganja embalaže ter kosovnih odpadkov poleg namenskih
zabojnikov, saj je zbiralnica od prvega dne čista in urejena.
Z namenom ponovne uporabe električnih aparatov (hladilniki, zabavna elektronika,
računalniki in drugi aparati), smo skupaj z družbo ZEOS d.o.o., na zbirnem centru Vranoviči
namestili tako imenovani » kotiček za ponovno uporabo«, kamor lahko krajani odložijo še
delujoče prej omenjene aparate. Po oddaji pooblaščeni družbi se aparati očistijo, pregledajo in
po simbolični ceni prodajo novim lastnikom.
Problematika prevzemanja mešane komunalne embalaže je bila tudi v letu 2021
prisotna. Kljub pomoči inšpektorja za okolje in prostor ter izdanim odločbam družbam za
ravnanje s komunalno embalažo z obvezo po takojšnji odstranitvi, smo imeli konec leta na
našem skladišču še vedno 68 ton nepobrane mešane komunalne embalaže, kar je sicer
nekoliko manj, kot koncem leta 2020. Kot kaže se zadeva nekoliko ureja, saj opažamo, da so
družbe v začetku letošnjega leta pričele z večjo intenziteto odvažati prej omenjeno embalažo.
Upanje za celostno ureditev tovrstne problematike pa po pogovorih z odgovornimi
predstavniki družb ni najbolj optimistično, kljub sprejetju nove Uredbe o odpadni embalaži. Kot
kaže bomo morali tudi v prihodnje težavo reševati s pomočjo inšpekcijskih služb.
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5.4.1. Količine odpadkov
Iz grafa je razvidno, da količine skupne količine odpadkov počasi vendar vztrajno rastejo,
kar ustreza tudi slovenskim trendom. Z vse boljšim ločevanjem odpadkov na izvoru nekako
»držimo« količino preostanka odpadkov na približno enakem nivoju, oziroma količina
preostanka odpadkov celo rahlo pada. Kljub temu imamo na tem področju še veliko prostora
za izboljšave saj so rezultati sortirne analize preostanka odpadkov, ki jo izvajamo vsako leto,
pokazali, da je med preostankom odpadkov več kot pol odpadkov, ki tam ne sodijo.
Spomniti velja na
dejstvo, da kljub enakim
oziroma celo nižjim
količinam prestanka
odpadkov, strošek obdelave
in odlaganja ne pada
sorazmerno s količinami.
Tudi nekatere druge
frakcije, ki se zbirajo in
oddajajo ločeno za nas
predstavljajo strošek.
Najbolj očitni so kosovni
odpadki, katerih količina
strmo narašča. Količina
kosovnih odpadkov je iz 107
ton v letu 2014 zrasla na
Slika 22: Količine odpadkov po letih
522 ton v letu 2021, kar je
62 ton več kot v letu 2020.
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5.4.2. Izkaz uspeha – ravnanje z odpadki
Področje ravnanja z
odpadki je s finančnega
vidika najbolj stabilno in
predvidljivo. Zato so tudi
razlike prihodkov in odhodkov
pri večini kategorij v
primerjavi s planom
minimalne. Imamo pa tudi
nekaj izjem.
Internih prihodki so
nastali kot posledica
spremembe pri odvozu
dehidriranega blata iz čistilnih
naprav. Do sredine leta 2020
smo za odvoz koristili usluge
podizvajalca, v letu 2021 pa
smo to opravljali v svoji režiji.
Delo je bilo opravljeno z
delovnimi sredstvi in
zaposlenimi na področju
ravnanja z odpadki. To
pomeni interni prihodek na
področju ravnanja z odpadki
in interni strošek na področju
odvajanja in čiščenja
odpadnih vod. Skupni strošek
za podjetje pa je nižji od
stroška podizvajalca v
preteklosti.

12
01-Prihodki od dejavnosti
02-Prihodki - Občine
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Variabilni stroški skupaj
23-Splošni upravni stroški
24-Najemnina - infrastruktura
25-Zavarovanje - infrastruktura
26-Pisarniški material, PTT
27-Amortizacija - infrastruktura
28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
30-Stroški obnove HP

Fiksni stroški skupaj
Stroški skupaj

Rezultat

Real 2021 Plan 2021 Real 2020
793.461 €
22.320 €
11.972 €
137.848 €
6.983 €

798.000 €
25.000 €
14.400 €
84.000 €
7.720 €

774.103 €
37.228 €
38.183 €
89.072 €
18.040 €

972.583 €

929.120 €

956.626 €

11.034 €
32.524 €
- €

- €
28.000 €
- €

2.707 €
23.992 €
- €

43.558 €

28.000 €

26.700 €

4,5%
419.889 €
2.504 €
- €

422.393 €
43,4%
38.910 €
34.779 €
75.225 €
2.655 €
60.640 €
1.889 €
- €
44.016 €
5.943 €
6.670 €
25.652 €

762.331 €
78%
148.307 €
34.584 €
3.123 €
1.514 €
- €
23.160 €
8.635 €
- €

219.323 €
23%

981.654 €
101%

- 9.071 €
-1%

3,0%
428.964 €
- €
- €

428.964 €
46,2%
26.400 €
28.824 €
54.000 €
2.232 €
60.000 €
2.400 €
- €
46.340 €
6.600 €
8.600 €
- €

692.360 €
75%
139.104 €
34.880 €
3.122 €
1.800 €
- €
14.950 €
5.522 €
25.848 €

225.227 €
24%

917.587 €
99%

2,8%
451.428 €
1.252 €
- €

452.680 €
47,3%
35.371 €
34.018 €
63.812 €
2.752 €
53.275 €
2.275 €
- €
39.938 €
6.037 €
9.281 €
- €

726.139 €
76%
144.641 €
34.584 €
3.123 €
1.748 €
- €
22.131 €
9.489 €
24.618 €

240.334 €
25%

966.473 €
101%

Indeks plan

Indeks lani

99%
89%
83%
164%
90%

103%
60%
31%
155%
39%

105%

102%

0%
116%
0%

408%
136%
0%

156%

163%

149%
98%
0%
0%

160%
93%
200%
0%

98%

93%

94%
147%
121%
139%
119%
101%
79%
0%
95%
90%
78%
0%

92%
110%
102%
118%
96%
114%
83%
0%
110%
98%
72%
0%

110%

105%

105%
107%
99%
100%
84%
0%
155%
156%
0%

103%
103%
100%
100%
87%
0%
105%
91%
0%

97%

91%

93%

90%

107%

102%

102%

11.533 € - 9.847 €
1%

-1%

Slika 23: Izkaz uspeha »Ravnanje z odpadki – primerjava s planom in letom
V mesecu marcu je bil
2020
potreben večji (ne planiran)
vzdrževalni poseg kamionu
za prevoz velikih kontejnerjev, zaradi česa smo skoraj dva meseca storitve opravljali s
pomočjo podizvajalca (Komunala Metlika). Posledično so zaradi tega večji stroški
kooperantov ter vzdrževanje in manjši interni prihodki.

Po sklepu nadzornega sveta in v skladu s programom izboljšanja bonitetne ocene in
računovodskih standardov smo tudi letos naredili odpis neizterljivih terjatev, kar je razvidno
drugih fiksnih stroških. Teh stroškov je za 17.179,63 €.

5.5.

Vzdrževanje mesta

Delo v enoti je potekalo skladno s sklenjenima pogodbama z Občino Črnomelj, tako za
urejanje in vzdrževanje zelenih površin v mestu Črnomelj, kot za urejanje in vzdrževanje ostalih
javnih površin v mestu Črnomelj.
Delo v enoti je opravljalo 9 zaposlenih; delovodja in 8 delavcev, kar enako kot v
preteklem letu. Za izvajanje programa v delu zimske službe smo poleg delavcev oddelka javne
snage in drugih oddelkov, sklenili pogodbe o delu z brezposelnimi osebami za ročna opravila
in s kooperanti za strojna opravila.
V letu 2021 smo uspešno izvedli program javnih del za občino Črnomelj, ki se je izvajal
od marca do vključno 31. decembra s šestimi brezposelnimi osebami. Enega zaposlenega
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smo v avgustu zaradi neupravičenih izostankov odslovili, tako, da smo program končali s
petimi delavci.
Glavnina del se izvaja po dveh pogodbah in sicer pogodba za vzdrževanje mesta in
pogodba za urejanje zelenih površin, ki jih imamo podpisano z občino Črnomelj.
Način oblikovanja pogodb, ki smo ga skupaj z občino Črnomelj dodelali v letu 2020 se je
izkazal za uspešnega, tako pri določitvah potrebnih del oz. postavk posamezne pogodbe, kot
tudi pri rednem spremljanju narejenega preko mesečnih situacijah.
Oznake vrstic
Urejanje zelenih površin
101-Košnja - kategorija I (m2)
102-Košnja - kategorija II (m2)
103-Košnja - kategorija III (m2)
111-Enoletnice - sajenje (kos)
112-Mačehe - sajenje (kos)
113-Čebulnice - sajenje (kos)
114-Vzdrževanje cvetočih nasadov - trajnice (mesec)
121-Vzdrževanje cvetočih nasadov - enoletnice, mačehe (mesec)
122-Obrezovanje grmičevja, odstranjevanje listja (mesec)
270-Urejanje okolice župančičeve hiše (kpl)
Vzdrževanje mesta
211-Gramoziranje (kpl (10m3))
212-Horizontala prometna signalizacija (m2)
213-Saniranje udarnih jam - hladni asfalt (ton)
214-Saniranje udarnih jam - asfalt (ton)
215-Vertikalna prometna signalizacija (kom)
220-Obrezovanje ali odstranitev dreves v mestu (kos)
221-Praznjenje košev za odpadke ročno čiščenje javnih površin (mesec)
222-Horizontala prometna signalizacija - parkirišča (m1)
223-Ročno čiščenje stopnic (kpl)
225-Čiščenje in odstranjevanje listja (kpl)
226-Čiščenje opornih zidov in odstranjevanje plevela (mesec)
231-Strojno čiščenje javnih površin-mesto Črnomelj (m2)
232-Strojno čiščenje javnih površin-Vinica (m2)
233-Strojno čiščenje parkirišč (m2)
234-Strojno pometanje pločnikov (m2)
241-Ureditev trim steze (kpl)
242-Urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij (kpl)
243-Razobešanje zastav (kpl)
244-Plakatiranje (mesec)
245-Novoletna okrasitev mesta (kpl)
246-Priprava prireditev (kpl)
247-Nepredvidena dela (kpl)
248-Vzdrževanje pitnika (mesec)
250-Najemnina pipGIS (mesec)
260-Vzdrževanje antičnega spomenika Mitrej (kpl)
400-Čiščenje meteorne kanalizacije (Kpl)
Vzdrževanje mesta - tržnica
300-Priprava tržničnega prostora (teden)
Vzdrževanje mesta - zimska
201-Zimska - velika intervencija (kpl)
202-Zimska - mala intervencija (kpl)
203-Strganje in odstranitev peska (m2)
204-Postavitev označevalnih količikov - zimska (kos)
205-Odstranitev označevalnih količkov - zimska (kos)
206-Odvoz snega (kpl)
Skupna vsota

_Količina_
#########
426.334,00
715.345,00
50.749,00
4.300,00
4.300,00
4.000,00
7,00
9,00
8,00
0,00
859.715,00
14,00
2.500,00
8,00
30,00
10,00
20,00
12,00
1.380,00
23.520,00
1,00
6,00
689.645,00
4.500,00
84.000,00
54.000,00
1,00
6,00
8,00
12,00
1,00
2,00
9,00
7,00
12,00
3,00
8,00
48,00
48,00
60.611,00
5,00
6,00
60.000,00
300,00
300,00
0,00
#########

Povprečje
od Cena
607,45
0,07
0,11
0,19
1,10
1,10
0,96
1.503,29
857,88
1.286,82
0,00
971,72
578,21
10,98
600,81
279,98
114,98
514,22
1.853,33
2,51
0,02
4.812,08
972,80
0,02
0,05
0,02
0,02
1.943,52
646,14
491,92
336,50
14.035,29
5.000,00
855,41
234,94
1.255,00
846,39
703,08
112,50
112,50
2.233,87
5.094,29
2.498,87
0,13
3,47
1,40
0,00
935,64

_Osnova za
DDV 9,5%_

_Osnova za
DDV 22%_

_Vrednost z
DDV 9,5%_

_Vrednost z
DDV 22%_

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
57.259 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
22.240 €
- €
561 €
4.812 €
5.837 €
14.949 €
244 €
1.821 €
1.171 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5.625 €
- €
- €
48.076 €
25.471 €
14.993 €
7.611 €
- €
- €
- €
105.335 €

158.783 €
31.015 €
76.158 €
9.790 €
4.720 €
4.720 €
3.840 €
10.523 €
7.721 €
10.295 €
- €
128.434 €
8.095 €
27.462 €
4.806 €
8.399 €
1.150 €
10.284 €
- €
3.465 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.944 €
3.877 €
3.935 €
4.038 €
14.035 €
10.000 €
7.699 €
1.645 €
15.060 €
2.539 €
- €
5.400 €
5.400 €
1.462 €
- €
- €
- €
1.042 €
421 €
- €
294.079 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
62.699 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
24.353 €
- €
614 €
5.269 €
6.391 €
16.369 €
267 €
1.994 €
1.282 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
6.159 €
- €
- €
52.643 €
27.891 €
16.418 €
8.334 €
- €
- €
- €
115.341 €

193.715 €
37.839 €
92.913 €
11.944 €
5.759 €
5.759 €
4.685 €
12.838 €
9.420 €
12.559 €
- €
156.689 €
9.876 €
33.504 €
5.864 €
10.247 €
1.403 €
12.547 €
- €
4.227 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
2.371 €
4.730 €
4.801 €
4.926 €
17.123 €
12.200 €
9.392 €
2.006 €
18.373 €
3.098 €
- €
6.588 €
6.588 €
1.784 €
- €
- €
- €
1.271 €
513 €
- €
358.776 €

Skupna
vrednost z
DDV
193.715 €
37.839 €
92.913 €
11.944 €
5.759 €
5.759 €
4.685 €
12.838 €
9.420 €
12.559 €
- €
219.388 €
9.876 €
33.504 €
5.864 €
10.247 €
1.403 €
12.547 €
24.353 €
4.227 €
614 €
5.269 €
6.391 €
16.369 €
267 €
1.994 €
1.282 €
2.371 €
4.730 €
4.801 €
4.926 €
17.123 €
12.200 €
9.392 €
2.006 €
18.373 €
3.098 €
6.159 €
6.588 €
6.588 €
54.427 €
27.891 €
16.418 €
8.334 €
1.271 €
513 €
- €
474.118 €

Slika 24: Količine in vrednosti zaračunanih postavk po pogodbah

Tabela na sliki (Slika 24) prikazuje postavke in količine, ki smo jih v celem letu opravili in
zaračunali. Skupna vrednost obeh pogodb za vzdrževanje mesta in zelenih površin je tako v
letu 2021 znašala 474.118 € (z DDV), kar je približno 16.000 € več kot v letu 2020. Ker se cene
v letih 2020 in 2021 niso spreminjale, gre povečanje vrednosti pogodb na račun večjih količin.
Ostala dela, ki v pogodbi niso zajeta smo opravljali na podlagi vsakokratnih naročilnic,
tako za občino Črnomelj, kot tudi občasno za občino Semič in druge pravne ter fizične osebe.
Prihodke iz teh dejavnosti knjižimo kot tržne.

5.5.1. Dela za trg
Poleg del, opredeljenih v programih vzdrževanja mesta in vzdrževanja zelenih površin,
smo opravljali tudi dela za trg in sicer letno in zimsko vzdrževanje TPC I in zimsko vzdrževanje
TPC II ter ostala manjša dela na podlagi vsakokratnega naročila:
Po naročilu občine Črnomelj smo izvedli akcijo odvoza in odstranitev odpadkov, ki
nastajajo ob nezakonitem prečkanju državne meje s strani migrantov
Pluženje oziroma čiščenje snega za druge naročnike
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Čiščenje »črnih« odlagališč odpadkov
Košnja in druga vzdrževalna dela okrog poslovnih prostorov družbe Polycom d.o.o.
Strojno pometanje v industrijski coni Semič, Akrapovič, Tris Kanižarica, Spar….

V smislu družbene odgovornosti podjetja občasno opravimo manjša dela brezplačno.
Gre predvsem za pomoč pri humanitarni dogodkih ali dogodkih, ki na nek način promovirajo
občino Črnomelj zunanjim obiskovalcem.

5.5.2. Izkaz uspeha – Vzdrževanje mesta
Leto 2021 ni bilo tako
zaznamovano z epidemijo,
kot je bilo to leto poprej.
Tako smo realizirali skoraj
vse količine ki so bile
planirane v sklopu pogodbe.
V celoti niso bile realizirane
le nekatere postavke
zimske službe, ter čiščenje
vodnjaka v centru Črnomlja.
Vodnjak je bil zaradi
gradbenih del več kot dva
meseca nedostopen in zato
tudi ni bilo potrebno
čiščenje in vzdrževanje.
Večina ostalih
prihodkov predstavljajo
refundacije stroškov plač za
zaposlene preko programa
javnih del. Razlika v
prihodkih glede na plan pa
je posledica odprodaje
starih (že amortiziranih)
osnovnih sredstev.

12
01-Prihodki od dejavnosti
02-Prihodki - Občine
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Variabilni stroški skupaj
23-Splošni upravni stroški
24-Najemnina - infrastruktura
25-Zavarovanje - infrastruktura
26-Pisarniški material, PTT
27-Amortizacija - infrastruktura
28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
30-Stroški obnove HP

Real 2021 Plan 2021 Real 2020
403.529 €
- €
89.467 €
38.721 €
9.754 €

378.000 €
12.000 €
60.000 €
31.000 €
2.000 €

382.863 €
220 €
73.763 €
36.722 €
2.940 €

541.470 €

483.000 €

496.507 €

6.247 €
33.446 €
- €

12.000 €
25.500 €
- €

10.011 €
25.105 €
- €

39.693 €

37.500 €

35.116 €

7,3%
279.648 €
2.566 €
3.283 €

285.497 €
52,7%
8.908 €
21.155 €
40.735 €
- €
15.571 €
32 €
- €
29.103 €
5.928 €
8.890 €
- €

455.510 €
84%
80.442 €
- €
354 €
1.764 €
70 €
1.555 €
- €
- €

7,8%
228.994 €
- €
4.500 €

233.494 €
48,3%
3.000 €
29.100 €
30.000 €
- €
14.800 €
600 €
- €
30.175 €
6.725 €
9.400 €
- €

394.794 €
82%
70.962 €
- €
143 €
3.051 €
46 €
3.600 €
- €
- €

7,1%
270.266 €
1.205 €
- €

271.471 €
54,7%
467 €
26.340 €
33.447 €
- €
13.342 €
228 €
- €
28.655 €
6.725 €
8.048 €
- €

423.840 €
85%
75.799 €
- €
214 €
2.889 €
70 €
3.181 €
487 €
- €

Indeks plan

Indeks lani

107%
0%
149%
125%
488%

105%
0%
121%
105%
332%

112%

109%

52%
131%
0%

62%
133%
0%

106%

113%

94%
122%
0%
73%

104%
103%
213%
0%

122%

105%

109%
297%
73%
136%
0%
105%
5%
0%
96%
88%
95%
0%

96%
1907%
80%
122%
0%
117%
14%
0%
102%
88%
110%
0%

115%

107%

103%
113%
0%
248%
58%
150%
43%
0%
0%

99%
106%
0%
165%
61%
100%
49%
0%
0%

84.184 €
77.803 €
82.639 €
108%
102%
Iz izkaza uspeha je
Fiksni stroški skupaj
16%
16%
17%
97%
93%
539.695 €
472.597 €
506.479 €
114%
107%
razvidno tudi povečanje
Stroški skupaj
100%
98%
102%
102%
internih prihodkov. Zaradi
1.776
€
10.403
€
9.972
€
Rezultat
visoke odsotnosti delavcev
0%
2%
-2%
na drugih področjih
Slika 25: Izkaz uspeha - »Vzdrževanje mesta«; primerjava s planom in letom
(predvsem ravnanje z
2020
odpadki) so bili delavci iz
vzdrževanja mesta velikokrat razporejeni drugam, kar se po eni strani vidi kot povečani stroški
dela, ki so na drugi strani kompenzirani z internimi prihodki.
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5.6.

Pogrebno pokopališka dejavnost

Tudi v letu 2021 smo
2019
2020
2021
povečali število opravljenih
št_prevozo pogrebi_ko pogrebi_dr št_prevozo pogrebi_ko pogrebi_dr št_prevozo pogrebi_ko pogrebi_dr
pogrebnih slovesnosti glede na
v
munala
ugi
v
munala
ugi
v
munala
ugi
Mesec
leto prej. Glavni vzrok povečanja
1
0
7
0
11
19
0
11
24
8
2
0
9
0
11
13
0
11
16
5
je povečanje tržnega deleža. Za
3
0
10
0
8
17
0
8
17
4
4
0
12
0
9
11
0
3
11
2
analizo števila umrlih nimamo
5
0
9
0
9
14
1
6
10
7
0
10
0
7
7
0
12
13
2
dovolj podatkov, zato ne moremo 67
0
9
0
14
17
0
4
10
3
8
0
8
0
2
4
0
8
12
2
oceniti deleža števila umrlih
9
0
15
0
4
10
0
4
7
4
zaradi Covid-a. Glede na število
10
0
15
0
18
19
3
12
20
2
0
10
1
22
22
1
13
21
5
prvih prevozov, ki smo jih opravili 1112
0
12
0
18
17
4
13
24
1
Skupna vsota
0
126
1
133
170
9
105
185
45
bi lahko sklepali, da je število
umrlih v letu 2021 celo manjše od Slika 26: Število prvih prevozov, izvedenih pogrebnih slovesnosti in
priprav grobnega polja
števila v letu 2020.
S prevzemom pokopališč v
občini Semič v upravljanje pa se je znatno povečalo število priprav grobnega polja, za druge
izvajalce pogrebnih slovesnosti. To je iz števila 9 v letu 2020 zraslo na 45 v letu 2021.
Oznake vrstic
doma
DSO
Nesreča
Kot je bilo že omenjeno je
Prvi prevoz - Črnomelj
34
46
1
11
Prvi prevoz - obdukcija - Črnomelj
5
2
število prvih prevozov V letu
Prvi prevoz - Semič
12
2021 nekoliko manjše kot v letu
Prvi prevoz - obdukcija - Semič
51
46
3
prej. Ker storitev 24 urne dežurne Skupna vsota
pogrebne službe izvajamo šele
Slika 27: Število prvih prevozov glede na kraj smrti
dve leti, pred tem se ta storitev
sploh še ni izvajala. Zaradi tega primerjava odstopanj med leti ni možna.

ZD
4

4

drugo Skupna vsota
85
7
12
1
1
1
105

Vse pogrebne slovesnosti smo izvedli z lastnim pogrebnim moštvom. Z dvema
pogrebnima podjetjema iz Bele krajine imamo še sklenjene pogodbe o sodelovanju, vendar
bolj kot rezervo za nepredvidene situacije. Pogodba z omenjenima podjetjema je
obojestranska, poleg možnosti najema pogrebnega moštva, podjetja najemajo našo mrliško
vežico, kar ugodno vpliva na rezultat pogrebno pokopališke dejavnosti.

11

Prevoz pokojnika s kraja smrti do hladilnih prostorov – Obvezna gospodarska javna služba
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5.6.1. Izkaz uspeha – pogrebno pokopališka dejavnost
S prevzemom
pokopališč v občini Semič v
upravljanje smo v letu 2021
začeli pripravljati ločen
izkaz uspeha za to
dejavnost. Tako imamo na
pogrebno pokopališki
dejavnosti tri različne izkaze
uspeha:
24 – urna
dežurna
pogrebna služba
Upravljanje
pokopališč
Izvajanje
pogrebnih
slovesnosti –
tržna dejavnost

12
01-Prihodki od dejavnosti
02-Prihodki - Občine
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Real 2021 Plan 2021 Real 2020
339.207 €
43.008 €
611 €
7.027 €
6.432 €

263.208 €
5.000 €
55.390 €
1.300 €
36.102 €

281.601 €
30.998 €
6.096 €
7.613 €
6.534 €

396.284 €

361.000 €

332.842 €

29.922 €
29.161 €
- €

19.300 €
7.980 €
5.500 €

22.846 €
20.235 €
- €

59.082 €

32.780 €

43.081 €

14,9%
162.919 €
17.865 €
10.515 €

191.299 €
48,3%
1.883 €
51.868 €
5.397 €
1.832 €
8.237 €
64 €
- €
9.212 €
1.132 €
2.762 €
- €

9,1%
153.436 €
6.000 €
42.082 €

201.518 €
55,8%
1.200 €
32.500 €
5.300 €
1.500 €
1.680 €
660 €
- €
9.970 €
1.185 €
4.160 €
- €

12,9%
134.210 €
9.939 €
9.324 €

153.473 €
46,1%
3.790 €
45.003 €
3.855 €
309 €
5.704 €
460 €
- €
9.528 €
1.175 €
7.304 €
- €

Indeks plan

Indeks lani

129%
860%
1%
541%
18%

120%
139%
10%
92%
98%

110%

119%

155%
365%
0%

131%
144%
0%

180%

137%

164%
106%
298%
25%

115%
121%
180%
113%

95%

125%

86%
157%
160%
102%
122%
490%
10%
0%
92%
95%
66%
0%

105%
50%
115%
140%
594%
144%
14%
0%
97%
96%
38%
0%

Razmejitev med temi
332.768 €
292.453 €
273.682 €
114%
122%
tremi dejavnostmi v
Variabilni stroški skupaj
84%
81%
82%
104%
102%
23-Splošni upravni stroški
54.611 €
47.103 €
48.694 €
116%
112%
določenih primerih ni jasno
24-Najemnina - infrastruktura
5.643 €
5.643 €
1.819 €
100%
310%
določena. Prepletanje
25-Zavarovanje - infrastruktura
174 €
156 €
156 €
112%
112%
26-Pisarniški material, PTT
2.354 €
3.280 €
1.458 €
72%
161%
stroškov je najbolj očitno
27-Amortizacija - infrastruktura
255 €
255 €
255 €
100%
100%
7.111 €
3.000 €
6.170 €
237%
115%
med dejavnostjo upravljanja 28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
1.685 €
900 €
2.435 €
187%
69%
pokopališč in izvajanjem
30-Stroški obnove HP
- €
- €
- €
0%
0%
71.834 €
60.338 €
60.988 €
119%
118%
pogrebnih slovesnosti. Še
Fiksni stroški skupaj
18%
17%
18%
108%
99%
posebej ker imamo v
404.602 €
352.791 €
334.670 €
115%
121%
Stroški skupaj
102%
98%
101%
104%
upravljanju pokopališča
- 8.318 €
8.209 € - 1.827 €
Rezultat
samo v občini Semič, v
-2%
2%
-1%
občini Črnomelj pa ne še.
Slika 28: Izkaz uspeha – »Pogrebno pokopališka dejavnost« - primerjava s
Zato je v poročilu prikazan
planom in letom 2020
izkaz uspeha združen za
vse tri dejavnosti skupaj. V letu 2022 bomo predvidoma prevzeli v upravljanje tudi pokopališča
v občini Črnomelj, zato bodo ločeni izkazi uspeha dobili večji smisel.
Negativni skupni rezultat je posledica predvsem dveh dejavnikov:
Zaradi zapletov in zavlačevanja s strani najemnikov grobov v občini Semič do konca leta
nismo uspeli izdati vseh računov za grobnine, kar pomeni približno 6.000 € izpada
prihodkov
Občutno manjše število prvih prevozov v sklopu 24 urne dežurne pogrebne službe. V letu
2021 smo opravili 28 prvih prevozov manj kot leto prej kar pomeni 7.200 € manj prihodkov.
Velik del stroškov na pogrebno pokopališki dejavnosti, zlasti na izvajanju 24 urne dežurne
pogrebne službe, ima fiksen karakter, zato manjše število prvih prevozov povzročil
negativni rezultat.

Ekipa pogrebno pokopališke dejavnosti po posebni pogodbi z občino Črnomelj vzdržuje
tudi vojna grobišča, prihodek štejemo med tržne prihodke. V preteklosti je bilo vzdrževanje
vojnih grobišč del vzdrževanja mesta.
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5.7.

Gradnje

V letu 2021 smo
projekte malo bolje
razporedili skozi vse leto
kot v preteklosti. Kljub temu
je še vedno glavnina
realizacije narejena v
zadnjih štirih mesecih.
Skupna vrednost projektov
je občutno manjša kot v
preteklosti. Gre za premik
fokusa investicij občine
Črnomelj iz komunalne
infrastrukture na druga
področja.

Pregled

Vpis
Naziv

Vrednost

Obnova vodovoda Purga - krak Veselič
32.945,01 €
Izgradnja sekundarnega vodovoda - Damelj
14.201,29 €
Obnova vodovoda - OPPN Pod gozdom (izgradnja)
41.733,38 €
Obnova vodovoda - Na bregu (vezano na kanalizacijo)
14.824,77 €
Obnova vodovoda - Pod gozdom - sekundar (vezano na kanalizacijo)
67.961,26 €
Obnova vodovoda - pod gozdom - primar (vezano na kanalizacijo)56.853,17 €
Obnova kanalizacije - Hotel Lahinja
19.999,60 €
Vodovod Omerza - Hudorovac s hidrantom
60.041,29 €
Hidropostaja - Smuška cesta
66.434,00 €
Izgradnja vodovoda - Doblička gora (smer Pečjak, Rožman)
47.481,09 €
Obnova vodovoda - Kanižarica (Encian)
53.597,00 €
Obnova meteorne kanalizacije pri OŠ Semič
18.087,92 €
Izgradnja vodovoda - TRIS (Tim-tech)
20.425,95 €
Kanalizacja Vajdova ulica - Padar v Semiču
63.026,96 €
Obnova vodovoda - Pod magistralo
59.211,43 €
Obnova vodovoda - Heroja Starihe
15.806,07 €
Izgradnja vodovoda - Doblička gora (smer Mušič, Tomič)
18.558,91 €
Izgradnja vodovoda - Doblička gora (smer Bahor)
10.283,14 €
Izgradnja vodovoda - Doblička gora (smer Banovec Boštjan)
15.163,61 €
Izgradnja vodovoda - Stražnji vrh (smer Kranjc)
9.977,67 €
Vgradnja podzemnih posod za odpadke - pokopališče Semič
5.727,35 €
Sanacija objektov - Gričice
50.609,74 €
Obnova stopnic pri OŠ Mirana Jarca
4.748,40 €
Obnova vodovoda - Grajska cesta
43.161,73 €
Sanacija vodovoda - Ručetna vas (Suhorepec)
71.924,51 €
Projektna dokumetacija - ureditev pokopališča
20.400,00 €
Izgradnja vodovoda - Otovec (smer Blažič)
10.293,74 €
Obnova (premik) vodovoda Stranska vas
14.681,69 €

Zaračunano do
sedaj
- €
- €
- €
1.124,24 €
8.521,46 €
15.800,07 €
15.676,27 €
60.041,29 €
4.689,30 €
37.979,40 €
45.033,44 €
18.087,92 €
20.425,95 €
63.026,96 €
59.211,43 €
15.806,07 €
18.558,91 €
10.283,14 €
15.163,61 €
9.977,67 €
5.727,35 €
50.609,74 €
4.748,40 €
43.161,73 €
71.924,51 €
20.400,00 €
10.293,74 €
14.681,69 €

Investitor
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Semič
Občina Semič
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Semič
Tržno
Občina Semič
Občina Semič
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Semič
Občina Semič
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Semič

Drugi razlog za
zmanjšanje obsega dela na
gradnjah pa je izpad
projektov rekonstrukcij
kanalizacije. Kanalizacija se
je obnavljala tudi v letu
Slika 29: Spisek projektov v letu 2021
2021, mogoče še več kot v
preteklosti. Vendar gre za večji občinski projekt, ki ga sami ne moremo izvajati in je občina
preko javnega razpisa oddala naročilo direktno. Omenjeni projekt se nadaljuje tudi v leto
prihodnje.

Zato bo za nekaj naslednjih let takšna višina realizacije za nas verjetno nova realnost, ki
se ji (kar uspešno) prilagajamo.
Vrednost vseh projektov rekonstrukcij ali izgradnji nove infrastrukture je tako v letu 2021
znašala 928.160 €, kar je celo malo več kot v letu 2020 (882.294 €), vendar določeni projekti ,
predvsem tisti, ki so bili vezani na pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2021 niso bili
zaključeni in zaračunani. Podobno se je zgodilo tudi na prehodu iz 2020 na 2021.
Skupna vrednost realizacije projektov ki so se začeli in zaključili v letu 2021 je 640.954
€. Skupaj s projekti, ki so se prenesli iz leta 2020 je realizacija na projektih rekonstrukcije,
katerih investitor sta občini Črnomelj in Semič 695.430 €, kar je za slabih 80.000 € manj kot v
letu 2020.
Spisek projektov v letu 2021 pa je razviden iz tabele na Slika 29.
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5.7.1. Izkaz uspeha – gradnje
Kot vsako leto smo
gradnje planirali bolj
konzervativno. Dejanski
rezultati pa so na
prihodkovni strani primerljivi
z lanskoletnimi, kljub izpadu
prihodka iz naslova omrežni
– občinske investicije.
Realizacija prihodkov
je bila ob koncu leta 2021
še nekoliko višja od planov.
Premik fokusa investicij
občine Črnomelj, kot glavni
razlog za to je bil že opisan.
Izpad prihodkov s
strani občin smo skušali
kompenzirati na tržnem
delu, kar nam je deloma
uspelo. Drugače pa smo se
znižanju prihodkov
prilagodili z znižanju
stroškov, tako je rezultat ob
koncu leta primerljiv z
lanskoletnim.

12
01-Prihodki - občine
02-Prihodki - Geodezija
03-Prihodki - ostali
04-Prihodki - Tržni
05-Prihodki - Interni

Skupni prihodki
06-Stroški materiala iz skladišča
07-Stroški materiala po računih
08-Stroški materiala - drugo

Stroški materiala
09-Stroški dela
10-Delo po pogodbi
11-Interni stroški

Stroški dela skupaj
12-Kooperanti
13-Druge storitve
14-Vzdrževanje
15-el. Energija
16-Gorivo
17-Kilometrine
18-Najemnina - oprema
19-Amortizacija - oprema
20-Zavarovanje - oprema
21-Stroški VPD
22-Ostali variabilni stroški

Variabilni stroški skupaj
23-Splošni upravni stroški
24-Najemnina - infrastruktura
25-Kolektivno zavarovanje
26-Pisarniški material, PTT
27-Amortizacija - infrastruktura
28-Drugi fiksni stroški
29-Vzdrževanje infrastrukture
30-rezervna vrstica

Real 2021 Plan 2021 Real 2020
695.430 €
30.224 €
16.235 €
191.542 €
- €

630.000 €
8.400 €
- €
130.000 €
500 €

776.431 €
4.883 €
5.543 €
131.498 €
- €

933.431 €

768.900 €

918.354 €

174.157 €
11.322 €
- €

- €
- €
131.235 €

153.061 €
69.028 €
- €

185.480 €

131.235 €

222.089 €

20,9%
70.494 €
- €
- €

70.494 €
7,6%
326.324 €
68.838 €
1.451 €
- €
3.569 €
450 €
- €
8.146 €
10.495 €
2.368 €
- €

677.614 €
73%
140.181 €
- €
6.492 €
276 €
- €
96.299 €
- €
- €

243.248 €

17,3%
70.023 €
- €
3.000 €

73.023 €
9,5%
281.005 €
56.885 €
2.387 €
- €
3.751 €
10 €
- €
10.649 €
11.329 €
1.897 €
- €

572.171 €
74%
111.522 €
- €
4.952 €
- €
- €
50.000 €
- €
- €

166.474 €

24,5%
67.318 €
159 €
18.154 €

85.631 €
9,3%
297.912 €
84.115 €
3.557 €
- €
3.569 €
113 €
- €
7.036 €
11.329 €
3.612 €
- €

718.962 €
78%
129.308 €
- €
4.952 €
- €
- €
51.674 €
259 €
- €

186.193 €

Indeks plan

Indeks lani

110%
360%
0%
147%
0%

90%
619%
293%
146%
0%

121%

102%

0%
0%
0%

114%
16%
0%

141%

84%

121%
101%
0%
0%

85%
105%
0%
0%

97%

82%

80%
116%
121%
61%
0%
95%
4504%
0%
76%
93%
125%
0%

81%
110%
82%
41%
0%
100%
399%
0%
116%
93%
66%
0%

118%

94%

98%
126%
0%
131%
0%
0%
193%
0%
0%

93%
108%
0%
131%
0%
0%
186%
0%
0%

146%

131%

Fiksni stroški skupaj
V izkazu uspeha
26%
22%
20%
120%
129%
920.862 €
738.645 €
905.155 €
125%
102%
odstopajo od plana stroški
Stroški skupaj
99%
96%
99%
103%
materiala ter stroški
12.570
€
30.255
€
13.199
€
Rezultat
1%
4%
1%
kooperantov. Razlog za to
Slika 30: Izkaz uspeha – Gradnje; primerjava s planom in letom 2020
je, da smo določene
materiale12 v preteklosti
nabavljali preko kooperantov, v letu 2021 pa knjižimo te materiale preko našega skladišča.

Med druge fiksne stroške spada tudi popravek vrednosti terjatev, ki bremeni dejavnost
za 76.737,91 €.

6. Uprava
Stroškovno mesto uprava sestavljajo naslednje službe:
direktor
področje skupnih služb
komerciala in priprava dela
tehnično razvojna služba

Razlika med stroški in prihodki tega stroškovnega mesta se na posamezna stroškovna
mesta razporedi po ključu, ki je sprejet z Gospodarsko finančnim načrtom in se med letom ne
spreminja. Stroške in prihodke uprave predstavljajo direktni stroški in prihodki skupnih služb in
ostali poslovni dogodki, katere neposredno ni možno pripisati nobenemu stroškovnemu
mestu. Razporeditev na posamezna stroškovna mesta se opravi v okviru kontov razreda 5, ki
nima salda.

12

Peski in tamponi
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6.1.

Področje skupnih služb

Področje skupnih služb se deli na dva področja. Del področja skupnih služb in del
računovodskega področja.
Del področja skupnih služb ima v podjetju določeno vlogo oziroma funkcijo, saj se
ukvarja z zaposlenimi, in sicer ne samo z njihovim strokovnim delovanjem, izobraževanjem,
nagrajevanjem, temveč tudi z osebnim razvojem zaposlenega. K temu pripomore ustrezna
organizacijska klima, ki je pogojena z že obstoječo organizacijsko kulturo. Kadrovsko področje
obsega splet različnih medsebojno povezanih nalog, ki se nanašajo na kadre: sistemizacijo
delovnih mest, strukturo zaposlenih, kadrovske vire itd. Naloga službe je tudi, da se ukvarja z
razvojem, stimuliranjem in organiziranjem kadrov v procesu dela. Vključuje se v kratkoročni in
dolgoročni razvoj podjetja. V področju sta bili zaposleni vodja, dva administratorja, komunalni
referent in čistilka. Vodja službe opravlja dela s področja izterjave, obračunu plač, DPO –
strokovnjak s področja varstva osebnih podatkov ter osnovne pravne naloge, za zahtevnejše
pravne zadeve pa imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z odvetnikom, predvsem za
zastopanje na sodišču ter pri sklepanju služnostnih pogodb.
Drugi del – finančno računovodsko področje pa zagotavlja podatke oz. informacije o
poslovni in finančni uspešnosti podjetja ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za
notranje in zunanje uporabnike informacij. V področju so bile zaposlene 3 delavke računovodja in dve finančni referentki. Računovodja je najvišje delavno mesto na omenjenem
področju. Skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi
pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Naloge zaposlenih so bile:
knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo
fakturiranje komunalnih storitev in ostalih storitev po delovnih nalogih
blagajniško poslovanje in izterjava
skrb za likvidnostno stanje podjetja
vodenje škodnih dogodkov za zavarovalnico
planiranje in analiziranje poslovanja podjetja
priprava elaboratov o cenah komunalnih storitev
vodenje registra infrastrukture v najemu
ostala opravila povezana z računovodskih poročanjem za notranje in zunanje potrebe

6.2.

Komerciala

Področje komerciale je v letu 2021 »doživelo« največ organizacijsko kadrovskih
sprememb. Že proti koncu leta 2020 je bila pogrebno pokopališka služba premaknjena iz
področja komerciale v področje javne snage. Premik je logičen, saj se je s prevzemom
pokopališč v upravljanje znatno povečal obseg del, ki po naravi dela spadajo v vzdrževanju
mesta in zelenih površin. S premikom je na operativnem nivoju nenehnem spreminjanju potreb
lažje zagotavljati potrebne vire.
V mesecu novembru 2021 je bilo delovno mesto vodja komerciale ukinjeno in vodji
komerciale je bila vročena odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. Nekatera dela,
ki jih je do takrat opravljala vodja komerciale so bila razporejena med druge zaposlene. Večino
del pa je bilo dodeljeno novo nastalemu delovnemu mestu »Referent nabave«, v sklopu
tehnično razvojne službe. Na novo delovno mesto je bila razporejena bivša delovodja
pogrebno pokopališke službe, ki se je vrnila iz porodniškega dopusta.
Poglavitne naloge referenta nabave so:
nabavo osnovnih sredstev,
nabavo materiala, storitev in gradbenih del za vse dejavnosti podjetja,
nabavo zaščitnih sredstev,
javna naročila (priprave razpisnih dokumentacij, objave naročil, izpeljavo postopkov),
pridobivanje ponudb, preverjanje cen, naročanje blaga, storitev in gradbenih del,
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sestavljanje kupoprodajnih in gradbenih pogodb, obnavljanje letnih pogodb in sklepanje
aneksov k osnovnim pogodbam,
izdelavo ponudb in predračunov za dela na trgu in obnove komunalne infrastrukture v
upravljanju,
vodenje evidenc: mobilnih telefonov, kartičnega poslovanja za nabavo goriva, izdajo soli za
potrebe KS,
koordinacija dela skladišča,

6.2.1. Javna naročila
V letu 2021 smo opravili naročilo storitev oz. materiala, za katera je bilo skladno z
Zakonom o javnem naročanju, potrebno pripraviti razpisno dokumentacijo in izvesti postopek
javnega naročanja in sicer:
Energetska sanacija upravne stavbe

Za dobavo ostalih materialov, storitev in opreme smo postopke javnega naročanja vodili
in izvajali skladno z določili ZJN-3 ter na podlagi tega sklepali pogodbe in sicer:
Izvajanje obratovalnih monitoringov (pitna voda, odpadna voda, zaprto odlagališče
nenevarnih odpadkov, deratizacija in dezinsekcija kanalizacije),
Nakup ostalega vodovodnega materiala (vodomerni jaški, pokrovi za vodomerne jaške,
vodomerji, servis vodomerjev – izzvzeti sklopi skladno z ZJN-3),
Nakup tovornih vozil
Ostale pogodbe s pogodbenimi izvajalci
Vzdrževanje hidrantnega omrežja v občini Črnomelj,
Pogodbe z investitorjema občino Črnomelj in Semič za obnove oz. izgradnje komunalne
infrastrukture

6.2.2. Nabava osnovnih sredstev
V skladu z usmeritvami in strategijo
smo v letu 2021 investirali v opremo v višjem
znesku od stroška amortizacije. Skupni
strošek amortizacije v letu 2021 je bil
171.787 €, skupna vrednost vseh investicij pa
256.895 €. Povprečna starost (in iztrošenost)
opreme se tako počasi zmanjšuje,
predvidevamo še dve leti povečanih investicij,
da bomo dosegli ravnovesje med
amortizacijo in investicijami. (Pre)majhen
strošek amortizacije je posledica zmanjšanih
investicij v preteklosti, ko zaradi slabega
finančnega stanja podjetja potrebne
investicije v opremo niso bile realizirane.
Spisek novo nabavljene opreme in njihove
vrednosti so prikazane v tabeli na Slika 1.

Naziv
Creina CKAV 12 cisternska nadgradnja - priključek
TAKEUCHI TB216A MINI BAGER S KABINO
DACIA DUSTER PRESTIGE 1.5 -NPPV
RENAULT KANGOO EXPRESS FURGON BLUE (NM FH-959)
DACIA DOKKER LGV Comfort NMVF 533
KOSILNICA CUB CADET ZERO TURN Z5 152
APLIKACIJA OTROŠKA IGRIŠČA
APLIKACIJA HIDRANTI
MERILNA NAPRAVA MULTI 3630 SETF-PH+PREOVODNOST+KIS
SISTEM OZVOČENJA KOLIBRI 360
DROGI IN ZASTAVE (UPRAVNA STAVBA-5kom)
HILTI KIT AG 125-A22+TE4-A22+SF6-A22 (5/2021)
TRAKTORSKI ZABOJNIK
HP EliteeBook 840 G7 (TOMAŽ VESEL)
ČITALEC KARTIC NA DRSNIH VRATIH-ŠPICA
HP EB 850 G7 (ČRTOMIR OGULIN)
KLIMA TOSHIBA SHORAI EDGE INVERTER-SERVER SOBA
RAČUNALNIK SMSUNG 65TU7022 (del.vodovod)
RAČ. HP ED800G6 SFFi510500 (Damjana F.)
PREDVLEKA ZA DOLOČANJE TRASE S SONDO-rumena
GstarCAD 2021 PROESSIONAL
AGREGAT FOGO FH 4001R 3,8kW HONDA GX270
MOTORKA STIHL MS 261 C
PRIKOLICA EU3 KUC LI-750 KG
KAWASAKI LAX KOSA 48
NAHRBTNA KOSILNICA KAASAKI 48
Siemens komplet za dokloriranje

Investicija v sanacijo upravne stavbe ob Skupaj
Slika 31: Investicije v opremo v letu 2021
koncu leta še ni bila zaključena, zato se vodi
kot investicija v teku, prenesena pa bo v
začetku leta 2022.

6.3.

Nabavna vrednost
137.900 €
28.509 €
16.616 €
15.604 €
12.313 €
11.842 €
5.803 €
3.500 €
3.219 €
2.328 €
2.216 €
1.822 €
1.700 €
1.582 €
1.380 €
1.353 €
1.287 €
1.223 €
1.176 €
950 €
905 €
737 €
684 €
639 €
565 €
565 €
478 €

256.896 €

Tehnično razvojna služba

Pri nalogah tehnično razvojne službe v letu 2021 ni prišlo do bistvenih sprememb, razen
seveda zgoraj omenjene pripojitve komerciale. Delo v oddelku so opravljali vodja in štirje
sodelavci, ki sta se jim v novembru mesecu pridružila še referent nabave in skladiščnik. En
geodet je finančno sicer voden na tržnih dejavnostih, organizacijsko pa spada v tehnično
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razvojno službo, saj je zaradi narave dela vezan prav na dela, za katere je zadolžena TRS. Ta
dela so:
vodenja projektov , investicij, vodenje delovišč, izvajanje obračuna za lastne investicije na
vodovodu in kanalizaciji.
vodenja projektov , investicij, vodenje delovišč, izvajanje obračuna za investicije obeh občin
na vodovodu in kanalizaciji.
izvajanje investicij na področju širitve telemetrije, opremljanje objektov, skrb za delovanje
sistema.
spremljanja rezultatov učinkov čiščenja na ČN in MKČN in monitoring
izvajanje Programa za zaščito vodnih virov-nabava in postavitev obvestilnih in prometnih
oznak v obeh občinah –I.faza.
pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj,
pridobivanja služnosti na področju vodovoda in kanalizacije
sodelovanja pri tehničnih pregledih in prevzemu del,
prevzema gospodarske javne infrastrukture v upravljanje,
skrbi za smotrno porabo sredstev, namenjenih za interventno vzdrževanje,
izdelavi predlogov Občinam za vlaganje v obnovo komunalne infrastrukture
sodelovanja z investitorji, izvajalci, nadzornimi organi, projektanti in drugimi,
sodelovanja pri izdelavi in naročanju projektne dokumentacije,
skrbnika informacijskega sistema,
izdelave popisov del za interne investicije in zunanje izdelave predračunov,
priprave dokazil o zanesljivosti objektov za investicije,
vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture,
izvajanja javnih pooblastil ( soglasij, smernic , mnenj),
koordinacije aktivnosti pri zniževanju vodnih izgub,
izvajanja geodetskih del za potrebe podjetja,
vodenja katastra infrastrukturnih vodov in naprav po posameznih občinah,
sodelovanja pri investiciji občinskega pomena..
VRSTA DOKUMENTA
SMERNICE
PROJEKTNI POGOJI
MNENJE / SOGLASJE NA PROJEKT
SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
SKUPAJ

VODOVOD
ČRNOMELJ
SEMIČ
5
43
15
91
28
108
22
247
65

KANALIZACIJA
ČRNOMELJ
SEMIČ
39
88
35
162

11
20
10
41

Skupaj
5
108
227
175
515

Slika 32: Število izdanih dokumentov TRS

Poleg števila projektov, ki jih vodi TRS je drugi kazalnik število izdanih dokumentov.
Število teh dokumentov prikazuje tabela na Slika 32. Iz tabele je razvidno, da smo v letu 2021
skupaj izdali 513 dokumentov, kar je skoraj identično kot v preteklem letu.
Po novem gradbenem zakonu se soglasja več ne izdajajo. Nadomestila so jih mnenja.
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7. Tveganja
7.1.

Opredelitev tveganj in njihovo upravljanje

PODROČJE

Oskrba s pitno
vodo
Odvajanje in
čiščenje

STOPNJA
TVEGANJA
2020

OPIS

Zniževanje vodnih
Nizka
izgub
Visoka vrednost
Srednja
infrastrukture v
Odlaganje
Srednja
dehidriranega blata

Ravnanje z mešano
komunalno
Srednja
Ravnanje z odpadki embalažo

Pogrebna
dejavnost

Splošno

Delež ločeno
/
zbranih odpadkov
Upravljanje
Srednja
pokopališč v občini
Likvidnost

Srednja

Zakon o minimalni
plači

Srednja

Epidemija

Visoka

NAČIN OBVLADOVANJA
Redno spremljanje in
izvajanje programa,
Cenitev in slabitev
infrastrukture
Redno spremljanje razmer
Pozorno spremljanje
sprememb v zakonodaji
Proaktivna komunikacija z
vsemi akterji
Dvig osveščenosti
uporabnikov
Sprememba Odloka o
pogrebni in pokopni
Izterjava, mesečno
spremljanje, sodelovanje s
Širitev dejavnosti, nova
sistemizacija
Prilagajanja organizacije dela
trenutnim razmeram z
Dosledna uporaba zaščitnih
sredstev.

STOPNJA
TVEGANJA
2021
Nizka
Srednja
Srednja

Srednja

Srednja
Nizka
Nizka
Nizka

Srednja

Slika 33: Obvladovanje tveganj

7.2.

Opis tveganj

7.2.1. Zniževanje vodnih izgub
S sistematičnim delom na vodnih izgubah smo v prvi fazi vodne izgube spravili na
obvladljiv nivo. Obvladovanje sistem ter same izgube vsako leto še izboljšamo. Kljub temu je
potrebno tej tematiki še vedno posvečati pozornost.

7.2.2. Visoka vrednost infrastrukture v upravljanju
Kljub temu, da so prodane količine vode v primerjavi z okoliškimi vodovodnimi omrežji
majhne, je vrednost zaradi razpršenosti prebivalca ter visokemu deležu prebivalcev, ki jim
zagotavljamo dobavo vode iz javnega vodovoda, nesorazmerno visoka. To se odraža tudi na
visoki omrežnini za uporabnike.
Obstajajo deli infrastrukture, ki so zaradi različnih vzrokov predimenzionirani oziroma
niso v popolnosti izkoriščeni. Z generalno cenitvijo infrastrukture in slabitvami vrednosti, tam
kjer je to smiselno, bi lahko dobili bolj realne podatke glede višine najemnine. Istočasno pa bi
se posodobil kataster infrastrukture, ki jo imamo v upravljanju, ki je na določenih mestih
pomanjkljiv. Največ pomanjkljivosti izvira še iz časa, ko je bila infrastruktura prenesena na
občine.

7.2.3. Odlaganje dehidriranega blata iz čistilnih naprav
Cene na trgu so se v letu 2020 ustalile. Naše podjetje ima prednost, ker naši občini
lastnici tudi soustanoviteljici podjetja CeROD, ki prevzema dehidrirano blato iz naših čistilnih
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naprav. Tako dosegamo eno najnižjih cen za odlaganje v Sloveniji. Še vedno pa je potrebno
pozorno spremljati razmere, da se lahko ob morebitnih spremembah prilagodimo situaciji.

7.2.4. Ravnanje z mešano komunalno embalažo
Zelo podobno kot pri odlaganju blata iz čistilih naprav, vendar tukaj alternativ ni.
Moramo biti pozorni na vse spremembe zakonodaje in drugih predpisov, da pravilno in
predvsem pravočasno reagiramo. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da ima vsaka rešitev, ki jo
sprejme država, kratek rok trajanja in se na koncu pretvori v del problema.
V pripravi je sicer nov Zakon o varstvu okolja (ZVO II), ki naj bi na novo definiral ravnanje
z odpadki, predvsem embalažo. Zakon predvideva veliko novosti, za uporabnike najbolj
zanimiva je razširjena odgovornost proizvajalca, veliko pa je govora tudi kavcijskem sistemu
za plastično embalažo. Ko bo zakon sprejet se bodo morala vsa komunalna podjetja hitro
prilagoditi vsem novim zahtevam. Načeloma pa bo zakon del stroškov ravnanja z odpadno
embalažo prenesel od občanov k proizvajalcem.

7.2.5. Delež ločeno zbranih odpadkov na izvoru
Kljub visoki stopnji komunalne opremljenosti in storitev na področju ravnanja z odpadki,
je delež ločeno zbranih odpadkov na izvoru v naših dve občinah relativno nizek. Podjetje nima
direktnega vpliva na nivo ločevanja pri uporabnikih, zato moramo reševanje problema razširiti
tudi na druge deležnike v občini. Vloga komunale je, da pravilno oceni katerih od novih
(predlaganih) ukrepov bodo imeli največje efekte, ne da bi se pri tem stroške ravnanja z
odpadki bistveno povečali.

7.2.6. Upravljanje pokopališč v občini Črnomelj
Na območju občine Črnomelj je 32 pokopališč, ki so med seboj zelo različna. Za uvedbo
enotnega sistema upravljanja in vzdrževanja bo potrebno veliko usklajevanja med različnimi
interesnimi skupinami.
Decembra 2021 je bil na občinskem svetu občine Črnomelj sprejet odlok o
pokopališkem redu, ki določa JP Komunalo Črnomelj za upravljalca vseh pokopališč v občini
Črnomelj. Prvi korak je torej narejen, sledi pa usklajevanje želj in potrebo po vzdrževanju ter na
drugi strani cene grobnine s krajevnimi skupnostmi.

7.2.7. Likvidnost
Pri likvidnosti smo v pretekih dveh letih in pol dosegli znatno izboljšanje. Aktivnosti na
katere imamo vpliv so v glavnem povezane z izterjavo terjatev do fizičnih in pravnih oseb.
Izkušnje kažejo, da je na izterjava nujno potrebna redna uporaba vseh možnih pravnih
sredstev za izterjavo. Način dela, ki smo ga sprejeli pred letom in pol bomo v prihodnosti
nadaljevali z nezmanjšanim tempom.
Glede na računovodske standarde je potrebno za terjatve, ki so starejše od 360 dni
oblikovati slabitve, ki v izkazu uspeha predstavljajo strošek. Zaradi tega bo rezultat v letu 2022
veliko slabši kot je bilo predvideno. Na tekoče poslovanje pa oblikovanje slabitev ne bo imelo
vpliva.

7.2.8. Zakon o minimalni plači
Nova sistemizacija delovnih mest, ki je bila narejena in je stopila v veljavo s 1. 3. 2021 je
zmanjšala tveganje negativnega rezultata zaradi dviga minimalne plače. Odpravila pa je tudi
nekatere druge pomanjkljivosti prejšnjega sistema.
Največja dodana vrednost nove sistemizacije pa je možnost zelo natančnega
predvidevanja in izračuna mase plač ob bodočih spremembah. V simulacijo izračuna mase
plač lahko tako ob napovedanih spremembah praktično takoj izračunamo efekt napovedane
spremembe in se nanjo pravočasno pripravimo.
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7.2.9. Epidemija SARS-CoV-2
Epidemija SARS-CoV-2 in z njo povezani ukrepi so še vedno faktor, ki ga je potrebno
upoštevati in spremljati. V drugi polovici leta 2021 pa na naše poslovanje, ob upoštevanju
vseh ukrepov za zaščito delavcev, ni imelo skoraj nobenega vpliva.
Pokazalo se je, da strateški cilj širjenja dejavnosti pomaga tudi pri zmanjšanju tveganja
pri epidemiji. Več zaposlenih imamo, lažje zagotavljamo izvajanje nujno potrebnih del za
gospodarske javne službe – tudi ob »izpadu« do polovice zaposlenih.

8. Finančno poročilo
8.1.

Podlage za pripravo računovodskih izkazov

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je gospodarska javna družba, ki je po kriteriju
iz 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) razvrščena med majhna podjetja in ni
zavezana k revidiranju letnega poročila.
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
(SRS) 2016, Pravili skrbnega računovodstva 2016 (PRS) in Zakonom o gospodarskih družbah.
Računovodski podatki v letnem poročilu so razkriti skladno s Slovenskim računovodskim
standardom 32 h kateremu so zavezani izvajalci gospodarsko javnih služb. Poslovno leto je
enako koledarskemu letu.

8.2.

Pomembne računovodske usmeritve

Podjetje pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih uporablja SRS
2016. Pri razkritju upoštevamo načelo pomembnosti. Vse usmeritve glede pomembnosti
postavk, izkazovanju in vrednotenju postavk, razkritju postav, organiziranosti in delovanju
računovodstva z opredeljenimi odgovornostmi ter druge vsebine ima podjetje zapisano v
Pravilniku o računovodstvu.

8.3.

Pomembni dogodki po datumu bilance stanja

Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivani na izdelane
računovodske izkaze za leto 2021.

8.4.

Računovodski izkazi

8.4.1. Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov, ki s prikazom
ugotovljenih prihodkov in odhodkov poda resnično in pošteno ugotovljen poslovni izid.
Podjetje uporablja za sestavljanje izkaza poslovnega izida I. različico po SRS 2016, ki
neposredno izraža stroške po vrstah, ki jih podjetje in ustanovitelj vedno želijo spremljati.
V izkazu poslovnega izida so razčlenjene postavke prihodkov in stroškov, ki
predstavljajo pomembne zneske.
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A

D

leto 2021

leto 2020

l 21/20

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

5.712.722,45 €

5.469.572,13 €

104

-čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb

4.692.644,37 €

4.561.643,81 €

103

-čisti prihodki od drugih dejavnosti

1.020.078,08 €

907.928,32 €

112

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PIRHODKI,
689.178,50
KI SO POVEZANI
€
726.141,69
S POSLOVNIMI
€
95UČINKI
-drugi poslovni prihodki - dotacije iz proračuna

689.178,50 €

726.141,69 €

95

E

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

123.111,20 €

115.441,12 €

107

G

POSLOVNI ODHODKI

6.523.946,03 €

6.334.611,38 €

103

I.

Stroški blaga, materiala, storitev

3.768.091,13 €

3.685.713,79 €

102

929.073,33 €

931.165,86 €

100

3. Stroški storitev

2.839.017,80 €

2.754.547,93 €

103

II.

Stroški dela

2.325.619,76 €

2.247.752,29 €

103

1. Stroški plač

2. Stroški porabljenega materiala

1.614.637,52 €

1.546.372,26 €

104

3. Stroški socialnih zavarovanj

331.004,70 €

307.039,71 €

108

4. Drugi stroški dela

379.977,54 €

394.340,32 €

96

III. Odpisi vrednosti

347.649,73 €

270.329,12 €

129

1. Amortizacija

178.269,66 €

143.156,13 €

125

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri ND S in OS podjetja

2.898,58 €

3.317,57 €

87

166.481,49 €

123.855,42 €

134

82.585,41 €

130.816,18 €

63

23.456,44 €

-5

13.481,31 €

25.556,08 €

53

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

13.481,31 €

25.556,08 €

53

L

DRUGI PRIHODKI

64.838,49 €

88.614,06 €

73

M DRUGI ODHODKI

8.666,18 €

4.531,17 €

191

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
IV. Drugi poslovni odhodki
DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA
K

FINANČNI ODHODKI

1.066,12 € -

N

CELOTNI DOBIČEK

43.757,12 €

35.070,37 €

125

P

Davek iz dobička

25.475,90 €

17.057,71 €

149

R

Prihodki iz naslova odloženih davkov

4.839,89 €

2.591,04 €

187

S

ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

23.121,11 €

20.603,70 €

112

*

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur

66,65 €

67,90 €

98

Slika 34: Izkaz poslovnega izida

8.4.2. Prihodki
8.4.2.1. Čisti prihodek od prodaje
Čisti prihodki od prodaje naših storitev pomenijo glavnino kosmatega donosa podjetja,
saj predstavljajo v skupini prihodkih 86 %. Čiste prihodke od prodaje storitev dosegamo z našo
osnovno dejavnostjo in s tržno dejavnostjo.
Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 5.712.722 €.
V okviru analitike konta 760 so prihodki vodeni ločeno po dejavnostih.
Prihodki iz naslova gospodarskih javnih služb so doseženi v višini 4.692.644 €, prihodki
drugih dejavnosti pa v višini 1.020.078 €.
8.4.2.2. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki povezani s
poslovnimi učinki
Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki predstavljajo 10 % v skupnih prihodkih
podjetja in so v letu 2021 znašali 689.179 €. Prihodki so nižji od lanskega leta, ker letos nismo
imeli povračil povezanih s Covidom (oproščeni prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, krizni dodatek….).
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Drugi prihodki predstavljajo prihodki iz naslova refundacij Zavoda za zaposlovanje Novo
mesto, Občine Črnomelj za stroške javnih del in povračila stroškov interventnega vzdrževanja
infrastrukture, subvencije omrežnin.
8.4.2.3. Drugi poslovni prihodki
Prihodki predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnic, povrnjene trošarine, povračilo
zaračunavanja v tujem imenu za tuj račun od podjetja Cerod d.o.o. so v letu 2021 znašali
123.111 €.
8.4.2.4. Drugi prihodki
Drugi prihodki so nastali iz naslova izterjave, gre predvsem za prihodke od obresti in
druge prihodke od izvršb, ter prihodki od odprodaje rabljenih osnovnih sredstev. Teh prihodkov
je bilo v letu 2021 v višini 64.838 €.

8.4.3. Odhodki
8.4.3.1. Stroški blaga, materiala in storitev (3.768.091 €)
Med stroški blaga in materiala podjetje izkazuje nabavne vrednosti porabljenega
materiala, ki je služil opravljanju naših storitev. Znesek le tega je v preteklem letu znašal
KONTO

NAZIV

LETO 2021

LETO 2020

INDEKS

Stroški materiala iz skladišča

384.817

363.474

106

Stroški materiala po računih

177.817

194.850

91

Kurivo za ogrevanje

4.667

4.471

104

Priprava pitne vode

17.343

17.543

99

584.644

580.338

101

Stroški goriva

136.218

111.690

122

Stroški električne energije

168.137

190.691

88

304.354

302.381

101

5.958

9.085

66

400 Skupaj

402 Skupaj
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Material za varstvo pri delu
404,406
Skupaj
409
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

6.519

9.127

71

27.598

30.235

91

40.075

48.447

83

929.073

931.166

100

KONTO

NAZIV

411 Stroški prevoznih storitev
412 Stroški vzdrževanja

LETO 2021

LETO 2020

INDEKS

57.580

65.078

88

365.919

346.763

106

413 Najemnine občin
Provizije bank, naročnine za telefon,
415
poštne storitve, zavarovalne premije
Str. odvetniških storitev, zdravstvenih
416
storitev, str.izterjave
R eprezentanca, reklame, prostovoljni
417
prispevki
Cestne takse, analize pitne vode, druge
419,414
neprozivodne storitve, članarine

1.148.307

1.144.773

100

297.047

291.108

102

30.812

30.739

100

11.385

11.198

102

927.967

864.890

107

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

2.839.018

2.754.548

103

Slika 35: Stroški blaga, materiala in storitev

929.073 €.
Stroški storitev so pomembna postavka med odhodki, saj predstavljajo kar 43% vseh
odhodkov. Najvišji delež predstavljajo stroški storitev kooperantov, s pomočjo katerih
opravljamo velik del tržnih storitev. Skupen znesek vseh storitev v letu 2021 je znašal
2.839.018 €.
8.4.3.2. II. Stroški dela (2.325.620 €)
Sistem plač v JP Komunala Črnomelj je usklajen s Kolektivno pogodbo za komunalno
dejavnost in Zakonom o delovnih razmerjih. Plačo zaposlenih predstavlja osnovna plača,
dodatek za minulo delo v višini 0,5 % za dopolnjeno leto delovne dobe, dodatek na stalnost v
višini 0,1% za vsako leto dopolnjene neprekinjene delovne dobe v podjetju in ostali dodatki
skladno z določili Podjetniške kolektivne pogodbe.
V skladu z računovodskimi standardi je bila v letu 2021oblikovana rezervacija za
neizkoriščen dopust v letu 2021. Ker je bila rezervacija oblikovana drugič zapored, je strošek
te rezervacije znatno nižji. Upoštevana je samo razlika v neizkoriščenem dopustu od
predhodnega leta, ki znaša 4.642 €.
Direktorju je bila izplačana plača skladno s pogodbo, sklenjeno z Nadzornim svetom
podjetja.

031-0001-2018-58 Letno poročilo 2021

Stran 43

8.4.3.3. Odpisi vrednosti (347.650 € )
8.4.3.3.1. Amortizacija (178.270 €)
Strošek amortizacije zajema amortizacijo
osnovnih sredstev v lasti podjetja.

Skupina osnovnih sredstev
Gradbeni objekti

Opredmetena in neopredmetena osnovna
Oprema
sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo Tovorna vozila in gradbena mehanizacija
ob aktiviranju posameznega osnovnega sredstva,
Transportna oprema in osebni avtomobili
upoštevaje pričakovano dobo koristnosti in
Računalniška oprema
določila Zakona o davku iz dohodkov pravnih
Slika 36: Stopnje amortizacije
oseb.

Amortizacijska
stopnja
od 1 % do 2 %
od 6 % do 25 %
od 10 % do 33 %
15, 50%
25%

Skladno z določil SRS 32, ki veljajo za javna podjetja, pri oblikovanju odpisov
uporabljamo enakomerno časovno metodo.
Stopnje odpisov po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev so prikazane na Slika 36
Register osnovnih sredstev je voden ločeno za posamezno stroškovno mesto.
Obračunana amortizacija podjetja je bila porabljena za nakup novih osnovnih sredstev.
8.4.3.3.2.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih (2.899€)

Komisija za popis osnovnih sredstev je predlagala v odpis opremo, ki je dotrajana in
neuporabna.
8.4.3.3.3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
(166.481€)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih predstavljajo odhodke zaradi
oblikovanja popravka vrednosti terjatev v višini 166.481 €. Pri tem gre za odpise neizterjanih
zastaranih terjatev, ki so v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb upoštevanji kot
neupravičeni odhodek zaradi zastaranja.
8.4.3.4. Drugi poslovni odhodki (82.585 €)
Med ostale stroške drugih poslovnih odhodkov pa spadajo še odhodki za nadomestilo
za stavbno zemljiške, stroški vodnega povračila in članarine združenjem. V letu 2021 je bilo
teh odhodkov za 82.585 €.
8.4.3.5. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (13.481€)
Odhodki predstavljajo obresti od poslovnega najema opreme, zamudnih obresti
dobaviteljem, obresti aktuarskega izračuna, ter obresti od neporavnanega vodnega povračila
za pretekla leta. Ker se je likvidnostno stanje podjetja izboljšalo imamo na drugi strani
pozitiven premik pri teh odhodkih, ker se iz leta v leto manj plačuje obresti za zamudo.
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8.4.4. Bilanca stanja
leto 2021

leto 2020

l 21/20

SREDSTVA

2.952.968,13

2.991.021,72

99

A

DOLGOROČNA SREDSTVA

1.338.751,54

1.185.211,12

113

l.

Neopredmetena dolg. sredstva

ll.

Opredmetena osnovna sredstva

1.

Zemljišča

2.

Zgradbe

4.

Oprema in nadomestni deli

6.

Opred.sredstva v gradnji in izdelavi

VI.

9.844,49

1.684,58

584

1.298.903,96

1.158.363,34

112

70.688,81

108.173,81

65

240.865,08

247.347,81

97

736.847,94

660.150,37

112

250.502,13

142.691,35

176

Odložene terjatve za davek

30.003,09

25.163,20

119

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

1.614.216,59

1.805.810,60

89

II.

Zaloge

116.082,56

112.387,04

103

1.

Material

116.082,56

112.387,04

103

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

1.299.176,65

1.497.411,39

87

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

1.109.328,47

1.272.179,04

87

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

168.172,74

216.842,77

78

C

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

21.675,44

8.389,58

258

V.

Denarna sredstva

198.957,38

196.012,17

102

35.285.472,51 35.403.980,13
2.952.968,13 2.991.021,72

100

Zunajbilančna sredstva (inf.v upravljanju)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A

KAPITAL

l.
1.
lll.
1.
V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI.

99

1.042.151,50

1.028.879,43

101

Vpoklicani kapital

981.357,72

981.357,72

100

Osnovni kapital

981.357,72

981.357,72

100

Rezerve iz dobička

18.710,06

17.679,88

106

Zakonske rezerve

18.710,06

17.679,88

106

-111.193,81

-110.025,81

101

Preneseni čisti dobiček

131.186,60

120.294,12

109

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta

22.090,93

19.573,52

113

531.545,92

510.014,40

104

B

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR

1.

R ezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

315.821,96

264.875,88

119

2.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

215.723,96

245.138,52

88

C.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

58.325,40

103.657,74

56

3.

Dolgoročne finančne in poslovne obv. do drugih

58.325,40

103.657,74

56

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

1.247.861,74

1.212.425,72

103

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

2.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti

2.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti do države (DD PO)

0,00

0,00

1.247.861,74

1.212.425,72

103

930.821,70

861.443,24

108

25.475,90

17.057,71

149

291.564,14

333.924,77

87

73.083,57

136.044,43

54

Slika 37: Bilanca stanja

Pri bilanci stanja so razčlenjene tiste postavke, ki predstavljajo pomembne zneske.
Sredstva so po stanju na dan 31.12.2021 izkazana v višini 2.952.968 € in so v primerjavi s
preteklim letom za 38.054 € nižja. Gre predvsem za rast opredmetenih osnovnih sredstev in
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padec kratkoročnih poslovnih terjatev, kar je prvenstvena naloga podjetja, da izboljša svojo
bonitetno oceno.
8.4.4.1. Sredstva (2.952.968 €)
8.4.4.1.1. A) Dolgoročna sredstva (1.338.752 €)
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva (9.844 €)
Nabavna vrednost

Računalniški programi
Investicije v teku Skupaj

Stanje 01.01.2021

74.320

Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2021
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2021
Amortizacija
Povečanje
Stanje 31.12.2021

-

74.320

10.208

-

10.208

0

-

0

84.527

-

84.527
0

72.635

-

72.635

2.048

-

2.048

0

0

74.683

74.683

Neodpisana vrednost

0

Stanje 01.01.2021
Stanje 31.12.2021

1.685
9.844

-

1.685
9.844

Slika 38: Neopredmetena dolgoročna sredstva

II.Opredmetena osnovna sredstva (1.298.904 €)
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2021
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2021
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2021
Amortizacija
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2021

Zemljišča Gradb. objekti Oprema Investicije v teku

Skupaj

108.174

380.933

2.339.763

142.691

2.971.560

0

0

246.688

128.211

374.898

37.485

19.703

100.737

20.400

178.325

70.689

361.229

2.485.713

250.502

3.168.133

-

133.585

1.679.612

6.483

169.739

-

1.813.197
176.222

-

0

-

-

0

-

19.703

100.486

-

120.189

70.689

120.364

1.748.865

250.502

2.190.420

Stanje 01.01.2021

108.174

247.348

660.150

142.691

1.158.363

Stanje 31.12.2021

70.689

240.865

736.848

250.502

1.298.904

Neodpisana vrednost

Slika 39: Opredmetena osnovna sredstva

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 predstavlja v
bilančni vsoti podjetja 44 %. Za povečanje opredmetenih sredstev je podjetje v letu 2021
namenilo 374.898 €. Del teh sredstev sta namenili občini lastnici, kot donacijo za pridobitev
osnovnih sredstev. Te donacije se ne odštejejo od nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med
dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.
Osnovna sredstva v gradnji in izdelavi (250.502 €)
Od leta 2004 ostaja na investicijah v teku vodovod Zapudje za 122.291 €. Investicija je bila v
letu 2015 zaključena. Oblika in dinamika prevzema te infrastrukture je bil obravnavan na seji
nadzornega sveta, vendar končne odločitve še ni.
Drugi projekt, ki ga vodimo kot investicijo v teku je sanacija upravne stavbe. Ker dela še
niso bila dokončno zaključena v poslovnem letu 2021, bomo to investicijo prenesli v knjigo
osnovnih sredstev pod rubriko zgradbe v naslednjem letu.
Stran 46
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8.4.4.2. B) Kratkoročna sredstva (1.614.217 €)
8.4.4.2.1. II. Zaloge (116.083 €)
Vrednost zaloge materiala na kontu 310 na dan 31.12.2021 je 116.083 €. Zaloga v
rednem skladišču je znašala 102.844 €, medtem ko je zalog v pogrebnem skladišču za 7.425
€ in v skladišču zaščitne opreme 3.470 €.
Zaloge materiala v skladišču so v pretežnem delu zaloge vodovodnega, kanalizacijskega
in drugega materiala za vzdrževanje omrežij. Zaloge se vodijo po sistemu nabavnih cen,
poraba pa se obračunava po povprečnih cenah.

Terjatve skupaj

4. - Fizične osebe

3. - Pravne osebe

Kot je bilo zapisano že v
uvodu smo se tudi v letu 2021
intenzivno ukvarjali z izboljšanjem
bonitetne ocene, na kar v največji
meri vplivajo odprte terjatve do
kupcev.
Iz table na Slika 40 je
razviden napredek na zapadlih
terjatvah, še posebej na terjatvah,
ki so starejše od 360 dni.

1. - Občine

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1.299.177 €)
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (1.109.328 €)

2. - Zavodi

8.4.4.2.2.
8.4.4.2.3.

31.12.2017
1. Nezapadlo
94.123 €
2. Zapadle terjatve skupaj
330.602 €
do 30 dni
61.270 €
do 90 dni
72.629 €
92.865 €
do 180 dni
do 360 dni
50.000 €
več kot 360 dni
53.839 €
3. Skupaj terjatve
424.725 €
1. Nezapadlo
28.004 €
2. Zapadle terjatve skupaj
60.574 €
do 30 dni
8.540 €
do 90 dni
13.768 €
do 180 dni
5.302 €
do 360 dni
415 €
več kot 360 dni
32.550 €
3. Skupaj terjatve
88.579 €
1. Nezapadlo
105.717 €
2. Zapadle terjatve skupaj
421.717 €
do 30 dni
22.746 €
do 90 dni
38.544 €
do 180 dni
114.164 €
19.860 €
do 360 dni
več kot 360 dni
226.402 €
3. Skupaj terjatve
527.433 €
1. Nezapadlo
257.445 €
2. Zapadle terjatve skupaj
725.924 €
do 30 dni
49.236 €
37.268 €
do 90 dni
do 180 dni
104.609 €
do 360 dni
76.405 €
več kot 360 dni
458.406 €
3. Skupaj terjatve
983.369 €
1. Nezapadlo
485.289 €
2. Zapadle terjatve skupaj
1.538.818 €
do 30 dni
141.792 €
do 90 dni
162.209 €
do 180 dni
316.940 €
do 360 dni
146.681 €
več kot 360 dni
771.197 €
3. Skupaj terjatve 2.024.107 €

31.12.2018
134.739 €
287.986 €
104.387 €
82.720 €
100.879 €

31.12.2019
127.075 €
70.626 €

31.12.2020
99.232 €
3.419 €

31.12.2021
127.245 €
15.453 €

29.130 €
38.563 €
2.219 €

2.856 €
195 €
- €

€
€

714 €
- €

369 €
- €

422.724 €
30.550 €
81.117 €

197.701 €
29.973 €
41.797 €

102.651 €
31.095 €
10.138 €

142.698 €
30.608 €
8.781 €

11.493 €
11.449 €
14.971 €
6.294 €
36.911 €

7.396 €
6.885 €
1.072 €
16.476 €
9.968 €

6.064 €
1.937 €
1.936 €
33 €
168 €

4.019 €
2.194 €
2.144 €
265 €
160 €

111.668 €
117.814 €
379.038 €

71.771 €
107.855 €
178.998 €

41.233 €
111.278 €
186.617 €

39.388 €
109.863 €
113.642 €

14.193 €
13.635 €
15.501 €
23.821 €

11.217 €
5.108 €
3.882 €
3.202 €

18.512 €
5.716 €
6.232 €
12.202 €

22.116 €
10.212 €
2.142 €
2.722 €

-

14.690 €
763 €
- €
-

€
€

311.888 €

155.590 €

143.955 €

76.449 €

496.851 €
254.348 €
751.180 €

286.853 €
278.584 €
665.382 €

297.895 €
293.255 €
537.144 €

223.505 €
273.552 €
430.185 €

36.284 €
36.792 €

30.627 €
26.597 €

39.885 €
23.219 €

35.295 €
21.849 €

35.334 €
55.297 €
587.474 €

18.407 €
41.417 €
548.334 €

43.146 €
20.077 €
410.817 €

19.173 €
16.694 €
337.175 €

1.005.527 €
537.450 €
1.499.320 €

943.966 €
543.487 €
956.804 €

830.400 €
534.860 €
737.319 €

703.738 €
541.268 €
568.061 €

166.356 €
144.595 €
166.684 €
85.412 €
936.273 €

78.369 €
77.153 €
25.580 €
61.810 €
713.892 €

67.316 €
31.066 €
51.314 €
32.682 €
554.941 €

76.120 €
35.017 €
23.459 €
19.681 €
413.784 €

2.036.770 €

1.500.291 €

1.272.179 €

1.109.328 €

Slika 40: Gibanje terjatev po letih

8.4.4.2.4. 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (168.173 €).
Vključujejo terjatve v tujem imenu za tuj račun za podjetje Cerod d.o.o., kratkoročne
terjatve za refundacije ter terjatve za vstopni davek, trošarine in druge terjatve. Ker so občine
lastnice poravnale vse svoje obveznosti z zapadlostjo do konca leta, so se tudi te terjatve
znižale za 23 %.
8.4.4.3. Obveznosti do virov sredstev (2.952.968 €)
8.4.4.3.1. A. Kapital (1.042.152 €)
B ilančni dobiček v letu 2021
Dobiček poslovnega leta je v višini
a
Čisti poslovni izid poslovnega leta
b
Preneseni čisti dobiček (+)
23.121,11 €. Od tega so oblikovane zakonske
c
Prenesena čista izguba (-)
rezerve v višini 5 % ali 1.030,18 €. Skupaj iz
č
Zmanjšanje rezerv iz dobička
d
Povečanje zakonskih rezerv po sklepu NS (-)
preteklih let znašajo zakonske rezerve 18.710,06
e
Bilančni dobiček
€. Bilančni dobiček leta 2021 znaša 22.090,93 €.

23.121,11 €

1.030,18 €
22.090,93 €

Slika 41: Bilančni dobiček
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8.4.4.3.2. 1. Osnovni kapital (981.358 €)
Osnovni kapital predstavlja le sredstva podjetja in ostaja nespremenjen.
8.4.4.4. B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (531.546 €)
8.4.4.4.1. 1. Rezervacije (351.822 €)
Na tem kontu so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi skladno z
aktuarskimi računi v višini 315.822 €.
Aktuarske izračune nam opravlja družba APIS, Andrej Šalomun s.p. iz Ljubljane. Namen
rezervacije je v obliki vnaprej vračunanih stroškov/odhodkov zbrati zneske, ki bodo v
prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov/odhodkov. Rezervacija je oblikovana na
osnovi aktuarskega izračuna in se porablja v skladu z izplačanimi odpravninami ob upokojitvi
in jubilejnimi nagradami zaposlenih.
Zaradi spremembe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se je odpravnina ob
upokojitvi zvišala iz dvokratnika na trikratnik povprečne mesečne plače. To je doprineslo
povišanju sredstev za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi.
8.4.4.4.2. 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (215.724 €)
Med dolgoročnimi PČR po stanju na dan 31.12.2021 predstavljajo veliko večino zneska
razmejitve iz naslova podpor občin lastnic – 244.900 €. Znesek prejetih podpor bomo
prenašali med prihodke skladno z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz
teh virov. Razlika pa predstavlja prejete državne podpore za invalide.
8.4.4.5. C. Dolgoročne obveznosti (58.325 €)
Dolgoročne obveznosti so iz naslova najetih leasingov, ki po amortizacijskem načrtu
odplačevanja zapadejo po letu 2021.
8.4.4.6. Č. Kratkoročne obveznosti (1.247.862 €)
II.2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (0 €)
III.2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (930.822€)
III. Kratkoročne obveznosti do države (DDPO; 25.475,90 €)
Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb
ugotovila davčno osnovo 134.083,67 € od katere je obračunala davek po stopnji 19% tako, da
davek za leto 2021 znaša 25.475,90 €.
Razlika med računovodskim in davčnim dobičkom je predvsem v začasnih in trajnih
davčnih razlikah pri naslednjih pomembnejših postavkah:
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se ob oblikovanju priznajo kot
davčni odhodek v višini 50% celotnega stroška, kar pomeni, da je bil znesek oblikovanih
rezervacij v letu 2020 v višini 34.302,90 € davčno nepriznan v postavki 6.6. davčnega
obrazca
oblikovanje popravka vrednosti neizterjanih terjatev v znesku 155.633,35 € je davčno
nepriznan odhodek v zaporedni številki 6.7 (razlika do odpisov so priznani odhodek, ker
imamo sklepe o ustavitvi stečajnih postopkov)

III.3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (291.564 €)
Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova plač in prispevkov,
poslovnega najema opreme, davkov ter vodnega povračila.
8.4.4.7. D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (73.084 €)
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so sredstva vračunanih stroškov:
Nedokončana gradbena dela na projektu Obnove vodovoda Ulica pod gozdom v višini
21.506 €
Premestitev skladišča na drugo lokacijo 6.850 €
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8.4.5. Evidenca infrastrukture v najemu
Skladno s pogodbo o poslovnem
najemu infrastrukture vodimo evidenco
infrastrukture za občini Črnomelj in
Semič. Evidenca infrastrukture je
vzpostavljena po legi, na skupni
infrastrukturi (PCRO) pa sta občini
solastnici skladno z deleži iz delitvene
bilance bivše občine Črnomelj na
novonastali občini Črnomelj (75,83%) in
Semič (24,17 %).

Zap. Opis
št.

KTO

NABAVNA VR.

POPRAVEK

SEDANJA VR.

OBČINA ČRNOMELJ
1.

ZEMLJIŠČA

020 000

2.

VZDRŽEVANJE VODOV ODA

021 001

3.

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE

021 001

4.

ČISTILNE NAPRAV E

021 001

5.

DEPONIRANJE ODPADKOV

021 003

SKUPAJ

26.594.835, 20
7.269.427, 82
5.923.768, 57
1.112.449, 60

9.539.356, 67
1.858.829, 24
2.428.366, 99
418.110, 79

13.721, 88
17.055.478, 53
5.410.598, 58
3.495.401, 58
694.338, 81

40.914.203,07

14.244.663,69

26.669.539,38

8.090.258, 59
1.787.244, 18
1.612.250, 40
354.581, 39
44.962, 86

3.101.877, 10
352.688, 17
557.309, 51
133.268, 33
24.241, 42

21.791, 48
4.988.381, 49
1.434.556, 01
1.054.940, 89
221.313, 06
20.721, 44

11.911.088,90

4.169.384,53

7.741.704,37

960.251, 30

86.022, 54

874.228, 76

960.251,30

86.022,54

874.228,76

13.721,88

OBČINA SEMIČ
1.

ZEMLJIŠČA

020 000

2.

VZDRŽEVANJE VODOV ODA

021 002

3.

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE

021 002

4.

ČISTILNE NAPRAV E

021 002

5.

DEPONIRANJE ODPADKOV

021 003

6.

ZBRINI CENTER SEMIČ

021 004

SKUPAJ

21.791,48

OBČINA METLIKA
1.

VZDRŽEVANJE VODOV ODA

021 004

SKUPAJ

Slika 42: Infrastruktura v najemu

8.4.6. Predlog sklepa nadzornega sveta
8.4.6.1. Ugotovitve bilančnega dobička
Bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala Črnomelj za leto 2021 znaša 22.090,93 €,
preneseni dobiček iz prejšnjih let pa 191.405,32 €, katerega bremeni prenesena aktuarska
izguba v vrednosti 60.218,72 €. Tako je skupni znesek prenesenega skupnega dobička iz
preteklih let 131.186,60 €.
8.4.6.2. Razporeditev bilančnega dobička
Predlagamo, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2021, ki po oblikovanju zakonskih
rezerv, ki znaša 22.091 €, ostane kot nerazporejeni dobiček.
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K točki 18
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA:
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj – predlog za izdajo

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :
S strani JP Komunala Črnomelj d.o.o. je bila, kot navajajo tudi po sklepu Nadzornega sveta in
Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, podana pobuda za spremembo
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj in sicer tako kot je razvidno
v predlogu za izdajo. Gre za spremembo v 9. členu odloka, kjer se dodajo še dejavnosti:
-

G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij.

Ostalo so določbe, ki urejajo uskladitev poslovanja podjetja s temi spremembami in
uveljavitev odloka.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da predlog za izdajo Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj obravnava in
sprejme v predloženi vsebini. V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj na isti seji obravnava kot predlog in jih sprejme v predlagani vsebini.
Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj – predlog za izdajo«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v
kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga
sprejme v predlagani vsebini.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
Po pooblastilu predsednika Odbora za
gospodarstvo in komunalno
infrastrukturo:
Nataša Hudelja, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS ((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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih
družbah –ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11
- skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPKC, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21) je Občinski svet Občine Črnomelj na podlagi določil 16. člena
Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št.83/2011, 8472014 in 66/2016) na svoji _______ seji
dne __________ in Občinski svet Občine Semič na podlagi 14. člena Statuta občine Semič
(Uradni list, št. 57/2010- UPB in 27/2016) na svoji _____ seji dne_______ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št.
40/2001, 74/2002, 124/2004, 18/2012 in 24/2018) se 9. člen v delu, kjer so naštete ostale
statistično pomembne dejavnosti dopolni še z:
-

G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij.

2. člen
Za ureditev in predloge vpisov v sodni register, ki bi jih bilo potrebno izvesti na podlagi
tega odloka, se zadolži direktorja javnega podjetja.
3. člen
Podjetje uskladi interne akte s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve odloka.
4. člen
Ta odlok, po sprejetju na obeh občinskih svetih, objavi župan Občine Črnomelj v
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-6/2022
Črnomelj, dne

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Številka:
Semič, dne

Županja Občine Semič
Polona Kambič

K točki 19
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva: Spremembe in dopolnitve Odloka o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost – predlog za izdajo
UVOD IN OBRAZLOŽITEV :
Na podlagi pobude, ki smo jo v tem tednu prejeli s strani Območne obrtno-podjetniške
Črnomelj (pobuda je priložena) glede obratovanja premičnih objektov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj gostinskega obrata se predlaga sprememba Odloka o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 118/07 in 23/15), in sicer v delu, ki se nanaša na
opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata (točka VII. v Odloku).
Spremeni se 16. člen odloka, v katerem se določi obratovalni čas opravljanja gostinske
dejavnosti v premičnih objektih, ki po novem traja med 8. in 24. uro.
S predlagano spremembo v 16. členu odloka bomo gostincem, ki opravljajo svojo dejavnost
zunaj gostinskega obrata omogočili pravno podlago, da bodo lahko v prihodnje v kolikor se
bodo za to odločili, svojo dejavnost v času poletne turistične sezone opravljali v
obratovalnem času, ki bo 2 uri daljši od sedanjega, torej do 24. ure in bo še vedno enak
obratovalnemu času enot gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov
(gostinske terase ipd.), kot je razvidno iz 5. in 6. člena odloka.
Glede na navedeno so predlagane spremembe v 16. členu odloka.
PREDLOG SKLEPA :
Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost obravnava kot predlog za izdajo in ga sprejme v predlagani
vsebini. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo ne bo imel bistvenih pripomb, se
predlaga, da na isti seji odlok obravnava kot predlog in ga sprejme.
Pripravila:
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:

Pobuda za spremembo Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost,

Predlog za izdajo odloka

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (NPB)

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022
obravnaval gradivo »Spremembe in dopolnitve Odloka o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost –
predlog za izdajo«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine
Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih
pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.
Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO
Na podlagi določil 6. in 12 člena Zakona o gostinstvu (ZGos) (Uradni list RS, št. 93/07-UPB,
26/14 – Zkme-1B in 52/16), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na ______ redni seji dne
_______________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost
1. člen
V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 118/07 in 23/15) se spremeni
16. člen, tako da se po novem glasi:
»Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se v poletnem času (1. maj – 30. september) lahko
opravlja v obratovalnem času, in sicer med 8. in 24. uro.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0011/2015
Črnomelj, dne _______________________
Župan
Andrej Kavšek

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (1)
ODLOK o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2007, 23/2015

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o
gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Črnomelj določajo merila, pogoji ter
postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoji in postopek za preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Občine Črnomelj določajo tudi pogoji in postopek
za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja
potrjeni obratovalni čas ter merila in postopek za določitev obratovalnega časa za
opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata (npr. premični objekti).

II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
2. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, katera so občinski
upravi Občine Črnomelj (v nadaljevanju; pristojni organ) v pomoč pri presoji o
podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov, se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. vključevanje gostinskega obrata z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni
programi, prireditve, priprava hrane ipd.),

4. potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi
obrati zaprtega tipa,
5. popestritev ponudbe v kraju,
6. dodatne potrebe gostov,
7. predhodne kršitve po neposredno veljavnima Zakonu o gostinstvu ter Zakonu o
varstvu javnega reda in miru, ki so bile storjene v gostinskem obratu oziroma v
njegovi neposredni okolici in za katere je bila s strani pristojne tržne inšpekcije
oziroma policije izdana pravnomočna odločba.
Merila iz prejšnjega odstavka tega člena lahko smiselno uporabi tudi krajevna
skupnost pri izdaji mnenja iz 7. člena tega odloka.

3. člen
Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev: hoteli, moteli, penzioni,
prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, mladinski in počitniški
domovi, kampi ter turistične kmetije z nastanitvijo;
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, vinotoči, okrepčevalnice, obrati za
pripravo in dostavo jedi, bari ter izletniške kmetije;
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov;
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih,
kulturnih ustanovah);
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati,
ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in
izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z 52. členom veljavnega
Pravilnika o minimalnih in tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti.

4. člen
Za potrebe tega odloka se območja, na katerih se gostinski obrat nahaja delijo na:
1. Stanovanjska območja. To so območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in
spremljajočim dejavnostim, stanovanjska naselja in strjena stanovanjska naselja.
2. Druga območja. To so vsa ostala območja (območja namenjena industrijski in
obrtni dejavnosti, poslovne cone, ipd).

5. člen
Gostinec oziroma kmet za gostinske obrate, ki se nahajajo na območju Občine
Črnomelj lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto
gostinskega obrata, kot sledi:
1. restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, vinotoči, okrepčevalnice, obrati za
pripravo in dostavo jedi, bari ter izletniške kmetije do 02.00 ure naslednjega dne;
2. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih,
kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 02.00
ure naslednjega dne;
3. gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati,
ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko
obratujejo po naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– v stanovanjskem območju do 02.00 naslednjega dne;
– na drugih območjih do 04.00 ure naslednjega dne.
Obratovalni čas določen v prvem odstavku tega člena in v 6. členu tega odloka se
lahko gostincu v poletnem času (1. maj–30. september) podaljša še za eno uro,
po predhodnem soglasju pristojnega organa.
Vsem gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
iz tega člena se lahko obratovalni čas podaljša od 5. do 6. ure zjutraj, ne glede na
to, v katerem območju se nahaja.

6. člen
Enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi,
terase, ipd.) smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času do 23.00 ure. V
primeru, ko gostinski obrat dejansko obratuje izven strnjenega stanovanjskega
naselja ali kjer v njegovi okolici do razdalje 100 m ni prijavljenega stanovalca s
stalnim prebivališčem oziroma ni gostinskega obrata, ki nudi gostom nastanitev
ali mu ti prebivalci oziroma lastniki gostinskih obratov, ki nudijo gostom
nastanitev dajo pisno soglasje, lahko enote gostinskih obratov, ki se nahajajo
zunaj zaprtih prostorov obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot
gostinski obrat.
Podaljšani obratovalni čas enote gostinskih obratov iz prvega odstavka tega
člena v času pred 6. uro zjutraj, ni dovoljen.

III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
7. člen
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet
izpolniti naslednje pogoje:

– imeti veljavno uporabno dovoljenje tako za gostinski obrat, kot za enoto
gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi,
terase ipd.) oziroma drugo ustrezno dovoljenje;
– predložiti pisno soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor
ni lastnik gostinskega obrata;
– predložiti pisno mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski
obrat nahaja;
– imeti poravnane zapadle obveznosti iz naslova komunalnih taks, turističnih taks
in drugih dajatev, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj;
– da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega
se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz sedme točke prvega
odstavka 2. člena tega odloka.
Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki obratuje v stavbi s
stanovanji, mora prijavi obratovalnega časa priložiti pisno soglasje večine
lastnikov stanovanj.
Soglasja in mnenje iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša od 30
dni od dneva vložitve vloge.

IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če si za to
pridobijo pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi
vloge gostinca oziroma kmeta ter določil tega odloka.

9. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na predpisanem obrazcu, ki je
objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski
obrat prijaviti pristojnemu organu občine 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski
obrat prijaviti takoj ko je prišlo do sprememb, ki se nanašajo na naslednje
osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni

čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja gostinskega obrata).
Obratovalni čas za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov
(npr. gostinski vrtovi, terase ipd.) se posebej navede na obrazcu iz prvega
odstavka tega člena.

10. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če:
– zaprošeni podaljšani čas glede na vrsto in območje gostinskega obrata ustreza
obratovalnim časom, določenim v 5. in 6. členu tega odloka;
– v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša
za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz 12. člena tega odloka;
– prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjevati pogoje iz 7. člena tega
odloka.
Pristojni organ lahko potrdi oziroma določi obratovalni čas ne glede na mnenje
krajevne skupnosti, kolikor ugotovi, da le to ni obrazloženo ter utemeljeno.

11. člen
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je
bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega
leta, če se za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za
naslednje koledarsko leto.

V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
12. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 5. in 6. člena tega odloka se
gostincu oziroma kmetu lahko med letom prekliče v primerih:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu;
– da v roku zadnjih dveh mesecev policija posreduje v gostinskem obratu več kot
trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo o kršitvah oziroma predlog inšpekcijskim
in drugim pristojnim službam, in o tem obvesti pristojni organ;
– da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na
obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;
– ugotovljenih hujših kršitev predpisov v strani pristojnih inšpekcijskih služb, o

čemer obvestijo pristojni organ;
– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni
organ z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata
oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi,
terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času o čemer se obvesti pristojno
inšpekcijsko službo. S tem je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja
za šest mesecev vnaprej.

VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
13. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za
izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja
potrjeni obratovalni čas.
Obratovalni čas iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša izjemoma do 4. ure
zjutraj naslednjega dne ob drugih priložnostih (plesi, veselice, revije ipd.) v
primeru, ko gostinec oziroma kmet, ki organizira prireditev, le-to priglasi pri
policijski postaji in si predhodno pridobi vsa potrebna soglasja. Soglasje se izda
za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja
znotraj gostinskega obrata.
Gostinec oziroma kmet mora pristojni organ za podaljšanje obratovalnega časa iz
prvega odstavka tega člena z vlogo zaprositi najpozneje osem dni pred
prireditvijo, za vsako prireditev posebej. Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi
pristojni organ. Soglasje je vezano na točno določen datum in ne velja za druge
dneve.
Pristojni organ posamičnega soglasja ne izda iz razlogov navedenih v 12. členu
tega odloka in če je bilo z meritvami hrupa, ki jih opravi pristojna inšpekcijska
služba ugotovljeno, da hrup izven gostinskega obrata presega vrednosti,
določene z veljavnimi predpisi in o tem obvesti pristojni organ. Gostinec v tem
primeru ne more pridobiti tega soglasja v obdobju naslednjih 6 mesecev od dneva
zadnje uradno ugotovljene kršitve.
V primeru, da gostinski obrat obratuje samo v rednem obratovalnem času, mora
gostinec oziroma kmet ob prijavi za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena
v primeru prireditve izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena tega odloka.
Za zunanje enote gostinskega obrata (gostinski vrtovi, terase ipd.) velja, da
obratujejo v takšnem obratovalnem času kot je določen v 6. členu tega odloka.

14. člen
Gostinski obrat sme obratovati v podaljšanem obratovalnem času dlje, kot traja
njegov potrjeni obratovalni čas tudi v primeru drugih priložnostih za zaključene
družbe (poroke, maturantski plesi, praznovanje osebnih praznikov ipd.), ki se

opravljajo v samem gostinskem obratu.
Podaljšanje obratovalnega časa za ta namen mora gostinec oziroma kmet
navesti na veljavni obrazec – Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata
(kmetije) že ob prijavi obratovalnega časa.
Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem
obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat, kar mora
biti razvidno iz obvestila na vhodu v gostinski obrat.

VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
15. člen
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih
oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejena v ta namen.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično
sezono v mestnih jedrih, na kopališčih (kamp in neposredna bližina le tega), na
smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času
turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.

16. člen
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v rednem obratovalnem
času, in sicer med 08.00 uro zjutraj in 22.00 uro zvečer.
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se v poletnem času (1. maj – 30.
september) lahko opravlja v obratovalnem času, in sicer med 8. in 24. uro.

17. člen
Pristojni organ lahko iz razlogov, ki so navedeni v 12. členu tega odloka izda
odločbo, s katero prekliče soglasje. S tem je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja za šest mesecev vnaprej.

VIII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami
veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakona o
gostinstvu, pristojna inšpekcijska služba.

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem odlokom, se uporabljata
neposredno veljavni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakon o
gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb zgoraj omenjenega pravilnika ali zakona postale
posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se
do sprememb tega odloka uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma
pravilnika.

20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Pravilnik o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 38/06, 136/06 in 29/07).

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 321-16/2006
Črnomelj, dne 13. decembra 2007

Župan Občine Črnomelj
Andrej Fabjan, l.r.

K točki 20
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
ZADEVA: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj – predlog za izdajo

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :
Volivci Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi so na Občino Črnomelj vložili pobudo za
ustanovitev lastne krajevne skupnosti na območju vasi Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja
vas, ki naj obsega območje celotne k.o. Tanča Gora. Razlogi, ki so jih pobudniki navedli za
ustanovitev nove krajevne skupnosti so razvidni iz vložene pobude z dne, 15.5.2020 in
dopolnitve z dne, 12.6.2020 (v prilogi). Pobudo, ki so jo podali volivci Tanče gore, Kvasice in
Dragovanje vasi, je s podpisi podprlo 49 volivcev iz tega območja, kar je več kot 10%
volivcev tega območja. Po podani pobudi naj bi nova KS Tanča Gora tako obsegala naselja:
Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica.
Občinski svet Občin Črnomelj je vloženo pobudo obravnaval na 15. redni seji, 1. 10. 2020 in
sprejel sklep, da se na zborih občanov naselij Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas ugotovi
volja prebivalcev glede pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti. Skladno s tem
sklepom je župan sklical zbore občanov za navedena naselja in sicer prvič 13. in 14.
septembra 2021 (zapisnike so člani občinskega sveta prejeli kot prilogo h gradivu za sejo
občinskega sveta v januarju 2022) in drugič še 20. in 21. aprila 2022, ko so občani skupaj z
vabilom na zbor prejeli tudi dodatno obrazložitev občinske uprave glede ustanovitve in
pristojnosti krajevnih skupnosti, vloženo pobudo in letni plan dela v sklopu rednih
proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora in načrt programa
dela izven rednih sredstev financiranja, kar so na osnovi sklepov iz predhodnih zborov
pripravili vlagatelji pobude.
Na zborih občanov za naselje Tanča Gora 20. 4. 2022 in za naselji Kvasica in Dragovanja Vas
21. 4. 2022 so občani s predpisano večino sprejeli odločitev, da so za to, da se naselja
Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica izločijo iz sedanje Krajevne skupnosti Dragatuš in se
ustanovi nova Krajevna skupnost Tanča Gora.
Skladno z 18. členom 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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) se na območju občine lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji
členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne,
kulturne in druge značilnosti območja.

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo
območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo
območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor
krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo
obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski
svet ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni
ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.
Statut Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) v 64. členu določa, da so,
zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, v
občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega
območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja
po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila
skupnost.
Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k sosednji krajevni
skupnosti, če se za to v tem delu krajevne skupnosti in v krajevni skupnosti, kateri se ta del
krajevne skupnosti želi priključiti, na zboru občanov odloči najmanj polovica volivcev, ki so
sodelovali na zboru, in če preostali del krajevne skupnosti še izpolnjuje pogoje za
samostojno krajevno skupnost.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na
zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican
(polnoletni občani). Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica
volivcev, ki sodelujejo na zboru.
O ustanoviti krajevne skupnosti dokončno odloči občinski svet s spremembo Statuta občine,
ki se sprejema za 2/3 večino vseh članov.
Glede na navedeno pobudo in izraženo voljo občanov na izvedenih zborih občanov se
prelagajo spremembe in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj, tako da se na območju občine
ustanovi še ena krajevna skupnost - KS Tanča Gora, ki naj obsega naselja Tanča Gora,
Dragovanja vas in Kvasica.
Tako se predlaga sprememba besedila 2. člena Statuta, kjer se doda nova krajevna skupnost
in se spremeni območje KS Dragatuš, kot je razvidno spodaj:

Besedilo 2. člena Statuta občine Črnomelj s predlagano spremembo:
Na območju občine Črnomelj so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in
delovanje ter pravni status ožjih delov občine Črnomelj so določeni s tem statutom in
odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:

1. Krajevna skupnost Črnomelj, ki obsega naselja Črnomelj, Dolenja vas pri Črnomlju,
Svibnik, Vojna vas, Vranoviči, Zastava;
2. Krajevna skupnost Adlešiči, ki obsega naselja Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Dragoši,
Fučkovci, Gorenjci pri Adlešičih, Jankoviči, Mala sela, Marindol, Miliči, Paunoviči,
Pobrežje, Pribinci, Purga, Rim, Velika sela, Vrhovci, Žuniči;
3. Krajevna skupnost Butoraj, ki obsega naselja Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci;
4. Krajevna skupnost Dobliče, ki obsega naselja Bistrica, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri
Dobličah, Jelševnik, Jerneja vas, Miklarji;
5. Krajevna skupnost Dragatuš, ki obsega naselja Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec
pri Dragatušu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri
Vinici, Golek, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu,
Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek, Tanča Gora, Veliki Nerajec, Zapudje;
6. Krajevna skupnost Griblje ki obsega naselji Cerkvišče in Griblje;
7. Krajevna skupnost Kanižarica, ki obsega naselji Blatnik pri Črnomlju in Kanižarica;
8. Krajevna skupnost Petrova vas, ki obsega naselja Gornja Paka, Lokve, Mihelja vas,
Petrova vas, Rožanec, Ručetna vas;
9. Krajevna skupnost Sinji Vrh, ki obsega naselja Damelj, Draga pri Sinjem Vrhu, Sinji Vrh,
Gorica, Daljne Njive, Špeharji, Breg pri Sinjem Vrhu, Kot pri Damlju, Hrib in Selce pri
Špeharjih;
10. Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi, ki obsega naselja Dečina, Deskova vas, Dolenja
Podgora, Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Radenci, Kot ob Kolpi, Kovača
vas, Močile, Prelesje, Sodevci, Srednji Radenci, Stari trg ob Kolpi, Zagozdac;
11. Krajevna skupnost Talčji Vrh, ki obsega naselja Dolnja Paka, Mavrlen, Naklo, Otovec,
Rodine, Rožič Vrh, Sela pri Otovcu, Stražnji Vrh, Talčji Vrh, Tušev Dol, Zajčji Vrh;
12. Krajevna skupnost Tanča gora, ki obsega naselja Dragovanja vas, Kvasica in Tanča
gora;
13. 12. Krajevna skupnost Tribuče, ki obsega naselja Čudno selo, Desinec, Tribuče,
Pavičiči;
14. 13. Krajevna skupnost Vinica, ki obsega naselja Balkovci, Bojanci, Drenovec, Drežnik,
Golek pri Vinici, Hrast pri Vinici, Kovačji Grad, Nova Lipa, Ogulin, Perudina, Podklanec,
Preloka, Sečje selo, Stara Lipa, Učakovci, Vinica, Vukovci, Zilje.
V prehodnih in končnih določbah predlaganih sprememb Statuta občine pa se v 2. in 3. členu
ureja pričetek delovanja nove KS Tanča Gora po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti
Dragatuš (t.j. po lokalnih volitvah) in tudi način, po katerem nova KS Tanča Gora in obstoječa
KS Dragatuš po ustanovitvi in začetku delovanja uredita medsebojna razmerja.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da predlog za izdajo Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Črnomelj obravnava in sprejme v predloženi vsebini. V kolikor
nanje ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da spremembe in dopolnitve Statuta na isti
seji obravnava kot predlog in jih sprejme v predlagani vsebini.
Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Priloge:
-

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

pobuda za ustanovitev krajevnih skupnosti,
obrazložitev občinske uprave glede ustanovitve in pristojnosti krajevnih skupnosti v občini,
letni plan dela v sklopu rednih proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora in načrt
programa dela izven rednih sredstev financiranja, kar so na osnovi sklepov iz predhodnih zborov pripravili pobudniki,
zapisniki zborov občanov za naselja Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas, ki so bili izvedeni 20. in 21 aprila 2022.

MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE:
Statutarno pravna komisija je na seji 11. 5. 2022 obravnaval predlog za izdajo Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Črnomelj, na gradivo ni imela pripomb in občinskemu svetu
predlaga, da predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj obravnava
in sprejme v predloženi vsebini. V kolikor nanje občinski svet ne bo imel bistvenih pripomb,
predlaga, da spremembe in dopolnitve Statuta na isti seji obravnava kot predlog in jih
sprejme v predlagani vsebini.
Zapisala: Slavica Novak Janžekovič, OU

Predsednica Statutarno pravne komisije
Mira Radojčič, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO – BESEDILO

Na podlagi 18. in 64. 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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), 16. in 117. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in
66/2016) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji ______ redni seji, dne ________ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ – predlog za izdajo

1. člen
V drugem odstavku 2. člena Statutu občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/2014 in
66/2016) se spremeni območje Krajevne skupnosti Dragatuš tako, da 5. točka po novem
glasi:
»5. Krajevna skupnost Dragatuš, ki obsega naselja Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri
Dragatušu, Dragatuš, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri Vinici, Golek, Knežina, Mala
Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek,
Veliki Nerajec, Zapudje;«.
Ustanovi se nova Krajevna skupnost Tanča Gora, tako, da se v drugem odstavku 2.
člena doda nova dvanajsta točka, ki glasi:
»12. Krajevna skupnost Tanča Gora, ki obsega naselja Tanča Gora, Dragovanja vas in
Kvasica;». Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14 točka.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Krajevna skupnost Tanča Gora, ki se ustanovi na novo in krajevna skupnosti Dragatuš, katere
območje se spremeni, se skladno s 1. členom teh sprememb in dopolnitev statuta oblikujeta
in začneta poslovati po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dragatuš, ko bosta na prvih
naslednjih rednih volitvah izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih
skupnosti.
3. člen
Morebitno nepremično premoženje v lasti in upravljanju dosedanje Krajevne
skupnosti Dragatuš se med Krajevno skupnost Tanča Gora in Krajevno skupnosti Dragatuš
razdeli po legi nepremičnine, o čemer v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih
skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je
tudi podlaga za vpis v ustrezne evidence.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita
razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga
medsebojna razmerja.

Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta
ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi
morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih
krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis
dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev
drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih
razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve
medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne
krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega
sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je
pripadlo.
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Številka: 030-8/2011
Datum:

Andrej Kavšek, župan

K točki 21
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
Obrazložitev:
V skladu s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018,
79/2018, 61/2020, 175/2020) lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb
upravljavcev stvarnega premoženja , ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi
nepredvidljiv oziroma nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.
Naknadno, po sprejemu sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnin in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 smo s strani
zainteresiranih oseb prejeli več novih vlog za odkup občinskega stvarnega premoženja zato, predvsem iz načela gospodarnosti, dopolnjujemo
prvotni sklep o ravnanju z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2022. V program razpolaganja se dodajo tudi nepremičnine, katerih lastnik
je občina postala v zapuščinskih postopkih.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črnomelj obravnava predlagani Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 in ga sprejme v predlagani vsebini.
Pripravila:
Plut Katarina, OU
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št.
11/2018,70/2018, 61/2020, 175/2020 ) je občinski svet občine Črnomelj na ___________ redni seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
1. člen
Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2022 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja)
št. 478-479/2021 z dne 27.1.2022 in št. 478-479/2021-4 z dne 7.4.2022 se dopolnita s spodaj navedenimi nepremičninami.
.
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se dopolni z naslednjim nepremičnim premoženjem, ki je v lasti in upravljanju Občine
Črnomelj:
A) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČE-kmetijsko in gozdno območje
SEZNAM PARCEL, KI JIH JE POTREBO VKLJUČITI V NAČRT PRODAJE:
Parc.št
K.o.
kultura
velikost
Orientacijska
(m2)
vrednost v
EUR
2196/2
Loka-1541
Drevesa in
395
400,00
grmičevje
111/14
Marindol-1565
Kmetijsko
4997
2.500,00
zemljišče v
zaraščanju
Del
Sinji Vrh-1560
Gozd/
200
200,00
4719/1
Kmetijsko
zemljišče v
zaraščanju
636/93
Marindol-1565
gozd
492
500,00
2352
Stara Lipa-1556
njiva
1406
1.406,00
2023
Mavrlen-1539
travnik
166
166,00
473/1
Mavrlen-1539
travnik
616
616,00
473/2
Mavrlen-1539
neplodno
299
299,00
474/2
Mavrlen-1539
travnik
289
289,00
*občina postane lastnik po pravnomočnosti sklepa o dedovanju
1

način
razpolaganja

Solast.
delež.

prodaja

1/1

prodaja

1/1

prodaja

1/1

prodaja
prodaja
prodaja
prodaja
prodaja
prodaja

1/1
1/1
1/1*
1/1*
1/1*
1/1*

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA- poselitveno območje
Parc.št

K.o.

kultura
pozidano

velikost
(m2)
Cca 300

Orientacijska
vrednost v EUR
3.600,00

način
razpolaganja
prodaja

Solast.
delež.
1/1

Del
4719/7
Del
2346/10
Del
2348/9
4677/1

Sinji Vrh-1560
Dobliče-1540

pozidano

Cca 100

1.100,00

prodaja

1/1

Dobliče-1540

pozidano

Cca 35

350,00

prodaja

1/1

Dragatuš-1550

neplodno

Cca 100

1.000,00

prodaja

1/1

C) Vrsta nepremičnine:

STAVBE,

DELI STAVB

Naslov:
Preloka 38, Vinica
Stavba št. 448,
razpadajoč objekt na
parc. št. 1227/1 k.o.
1564 Preloka

Enostanovanjska
stavba

Naslov:
Stražnji vrh 9, objekt
št.86, stoječ na parc. št. Enostanovanjska
*45/3 k.o. 1539 Mavrlen stavba

65,00 m2

89,48 m2

14.261,00 EUR
(vrednost po
GURS)

prodaja

1/1*

14.699,00 EUR
(vrednost po
GURS)

prodaja

1/1*

*občina postane lastnik, po pravnomočnosti sklepa o dedovanju

2

2. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve tega sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Vsa ostala
določila sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2022 št. 478479/2021 z dne 27.1.2022 in št. 478-479/2021-4 z dne 7.4.2022ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.
Datum:
Številka: 478-479/2021

Andrej Kavšek l.r.
župan

3

K točki 22
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
I.
Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
S strani lastnika nepremičnine parc. št. 1316/3 k.o. 1562 – Učakovci smo prejeli vlogo za
odkup dela zemljišča parc. št. 2694/183 k.o. 1562 – Učakovci , zemljišče v izmeri cca 70 m2;
in sicer v delu, ki funkcionalno zaokrožuje parc. št. 1316/3 k.o.1562 – Učakovci.
Nepremičnina parc. št. 2694/183 k.o. 1562 – Učakovci je v zemljiški knjigi vpisana kot javno
dobro in je v lasti in upravljanju občine. S strani KS Vinica smo dne 31.3.2022 prejeli soglasje
k izvedbi parcelacije in odprodaje novo nastale nepremičnine interesentu za nakup slednje.
Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2694/183 k.o. 1562 – Učakovci, zemljišče
v izmeri cca 70 m2 se izvede za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št.
1316/3 k.o. 1562 – Učakovci. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od nekategorizirane
poti, ki poteka v neposredni bližini.
Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla, krije interesent
za nakup zemljišča.
Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).

PREDLOG SKLEPA:
Na delu nepremičnine parc. št. 2694/183 k.o. 1562 - Učakovci v izmeri cca 70 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1316/3 k.o.
1562 – Učakovci. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status
javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo
geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup
zemljišča.
Številka: 478-384/2019
Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)

II.
Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi sklepa OS občine Črnomelj št. 478-34/2021-3 z dne 25.3.2021 je bila izvedena
geodetska odmera na delu parc. št. 2405/8 k.o. 1541 Loka, tako da bo predmet odprodaje
sedaj novo nastala nepremičnina parc. št. 2405/16 k.o. 1541 Loka, zemljišče v izmeri 251
m2. Nepremičnina ima status javnega dobra, tako da je pred odprodajo zemljišča potrebno
status javnega dobra ukiniti.
Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; 175/2020,ZUreP-2, 199/2021-ZUreP3, 20/2022-odl. US) ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev
statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda
občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa
javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno
zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina
postane last občine.
Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)
PREDLOG SKLEPA:
1. Pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 Loka (ID: 7244130) se izbriše zaznamba
vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu
statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu
Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve:
12161102 pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 Loka se slednja s sklenitvijo
neposredne pogodbe odproda lastniku nepremičnin parc. št. 631/8 in parc. št. 631/9,
obe k.o. 1541 Loka v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Številka: 478-29/2021

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)

III.
Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
S strani lastnika nepremičnin parc. št. 1291/9 in parc. št. 1291/10, obe k.o. 1540 Dobliče
smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišč parc. št. 3581 k.o. 1540 Dobliče v izmeri cca 80 m2;
in sicer v delu, ki funkcionalno zaokrožuje navedeni zemljišči. Nepremičnina parc. št. 3581
k.o. 1540 Dobliče je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju
občine. S strani KS Dobliče smo dne 5.5.2022 prejeli soglasje k izvedbi parcelacije in
odprodaje novo nastale nepremičnine interesentu za nakup slednje.
Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 3581 k.o. 1540 Dobliče, zemljišče v izmeri
cca 80 m2 se izvede za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 1291/9 in
parc. št. 1291/10, obe k.o. 1540 Dobliče. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od javne poti,
ki poteka v neposredni bližini.
Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla, krije interesent
za nakup zemljišča.
Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).

PREDLOG SKLEPA:
Na delu nepremičnine parc. št. 3581 k.o. 1540 Dobliče v izmeri cca 80 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 1291/9 in parc.
št. 1291/10, obe k.o. 1540 Dobliče. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc.
št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v
zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije
interesent za nakup zemljišča.
Številka: 478-270/2020

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)

IV.
Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine
UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi sklepa OS občine Črnomelj št. 478-273/2014 z dne 1.10.2020 je bila izvedena
geodetska odmera na delu parc. št. 5354/4 in parc. št. 5354/3, obe k.o. 1536 Talčji vrh, tako
da bosta predmet odprodaje sedaj novo nastali zemljišči parc. št. 5354/8, zemljišče v izmeri
469 m2 in parc. št. 5354/7, zemljišče v izmeri 218 m2, obe k.o. 1536 Talčji vrh. Nepremičnini
sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, tako da je pred odprodajo zemljišč potrebno
status javnega dobra ukiniti.
Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; 175/2020,ZUreP-2, 199/2021-ZUreP3, 20/2022-odl. US) ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev
statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda
občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa
javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno
zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina
postane last občine.
Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

PREDLOG SKLEPA:
1. Pri nepremičninah parc. št. 5354/7 k.o. 1536 Talčji vrh (ID: 7165533) in parc. št. 5384/8
k.o. 1536 – Talčji vrh (ID: 7165518) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega dobra –
ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v
veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v
Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve:
12161102 pri nepremičninah parc. št. 5354/7 in parc. št. 5384/8, obe k.o. 1536 Talčji vrh
se slednji odprodata s sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu z veljavnimi določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Številka: 478-273/2014

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)

V.
Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra
UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
Lastniku nepremičnin je bila že s sklepom OS občine Črnomelj št. 478-309/2018-9 z dne
12.10.2021 odobrena parcelacija in odkup dela zemljišča parc. št. 3569/2 k.o. 1540 Dobliče v
izmeri cca 150 m2; in sicer za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. *25/4,
parc. št. 24, parc. št. 30/1, parc. št. 30/3, vse k.o. 1540 Dobliče. Naknadno je stranka podala
vlogo za odkup še dodatnih 500 m2 parc. št. 3569/2 k.o. 1540 Dobliče za namen
funkcionalne zaokrožitve zemljišč parc. št. 30/3, parc. št. 32/2 in parc. št. 31/2, vse k.o. 1540
Dobliče. S strani KS Dobliče smo dne 5. maja 2022 prejeli soglasje k izvedbi parcelacije in
odprodaje dela zemljišča parc. št. 3569/2 k.o. 1540 Dobliče. Vse stroške v zvezi z izvedbo
geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.
Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).

PREDLOG SKLEPA:
Na delu nepremičnine parc. št. 3569/2 k.o. 1540 Dobliče v izmeri cca 500 m2 se izvede
geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 30/3, parc. št.
32/2 in parc. št. 31/2, vse k.o. 1540 Dobliče. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo
nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet.
Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega
posla, krije interesent za nakup zemljišča.
Številka: 478-309/2018

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)

VI.
Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča
parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 582/3 in parc. št. 581, obe k.o. 1539-Mavrlen, obstaja
interes za nakup nepremičnine parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen, za namen funkcionalne
zaokrožitve njegovega posestva. Zainteresirana stranka je tudi lastnik parc. št. 582/2 k.o.
1539-Mavrlen, po kateri poteka lokalna cesta Črnomelj – Hajka. Hkrati z odprodajo zemljišča
parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen, bi občina Črnomelj od lastnika, za potrebe ceste, odkupila
parc. št. 582/2 k.o. 1539-Mavrlen. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju Stražnjega
Vrha.
Nepremičnina parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen je lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v
zemljiški knjigi zaznamovano javno dobro. V naravi nepremičnina ne služi kot javno dobro niti
se kot tako ne uporablja, cesta dejansko poteka po parc. št. 582/2 k.o. 1539-Mavrlen. V
kolikor se nepremičnino parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen odproda, je potrebno pred
izvedbo pravnega posla pri njej ukiniti status javnega dobra. K ukinitvi statusa javnega dobra
pri predmetni nepremičnini in glede nadaljnje odprodaje nepremičnine, je pozitivno mnenje
oziroma soglasje podala tudi pristojna krajevna skupnost.
Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena pri nepremičnini parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen. Predmetno nepremičnino se
nadalje odproda zainteresiranemu kupcu, skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih
zemljiščih in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Priloga: V prilogi tega gradiva je grafična priloga, na kateri je razvidna nepremičnina, pri kateri
se ukinja javno dobro in ki bo kasneje tudi predmet prodaje.
PREDLOG SKLEPA:
1. Nepremičnini parc št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen se ukine status javnega dobra
(grajeno javno dobro lokalnega pomena). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi
v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v
Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen,
se to nepremičnino odproda.
Številka: 478-46/2022

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj :
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)

VII.
Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah v
TRIS Kanižarica
S strani lastnika nepremičnin parc. št. 2346/11, 2348/10 in 2342/309, vse k.o. 1540-Dobliče,
smo prejeli vlogo za odkup dela parc. št. 2346/10 in dela parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540Dobliče (v skupni izmeri cca 80m²), ki funkcionalno zaokrožuje njegovo posestvo.
Nepremičnine se nahajajo v območju TRIS Kanižarica. Predmetni deli zemljišč so razvidni iz
spodnjega grafičnega prikaza.
Nepremičnini parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540-Dobliče sta v lasti Občine
Črnomelj, pri njiju pa je v zemljiški knjigi zaznamovano javno dobro. Pred odtujitvijo
predmetnih delov parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540-Dobliče, je tako
potrebna geodetska odmera, nato pa ukinitev javnega dobra na predmetnih delih
nepremičnin (ki bosta po geodetski odmeri postala samostojni nepremičnini, s svojima
novima identifikacijskima oznakama).
Geodetska odmera na delih nepremičnin parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540Dobliče se izvede v skupni izmeri cca 80m²; in sicer v delu, ki je razviden na priloženem
grafičnem prikazu. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastalih parc. št. ukine status
javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet.
Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišč (vir: PISO).
PREDLOG SKLEPA:
Na delih nepremičnin parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540-Dobliče, se izvede
geodetska odmera zemljišč, površine cca 80 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo
nastalih parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni deli zemljišč odprodajo. Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastale parc. št. in o odtujitvi nepremičnin, bo
naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Številka: 478-96/2022

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj :
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)

VIII.
Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine parc. št. 4549/10 k.o. 1534Petrova vas
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj, št. 478-247/2019-9 z dne 17. 12.
2019, je bila izvedena geodetska odmera na delu parc. št. 4549/5 k.o. 1534-Petrova vas, tako
da bo predmet odprodaje razpolaganja sedaj novo nastala nepremičnina parc. št. 4549/10
k.o. 1534-Petrova vas. Nepremičnina se nahaja na območju Ručetne vasi. Nepremičnina je v
lasti Občine Črnomelj, v zemljiški knjigi pa je pri njej zaznamovan status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, tako da je pred odprodajo zemljišča potrebno navedeni status
ukiniti. S strani Krajevne skupnosti Petrova vas je bilo dne 21. 2. 2020 podano soglasje k
odprodaji predmetne nepremičnine.
Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na parc. št. . 4549/10 k.o. 1534-Petrova vas.
Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 in 199/21-ZUreP-3) ki določa
pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi
v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda občinska uprava odločbo o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel
sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega
pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se
izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.
Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)
PREDLOG SKLEPA:
1. Nepremičnini parc. št. 4549/10 k.o. 1534-Petrova vas se ukine status javnega dobra.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem
sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu
RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
4549/10 k.o. 1534-Petrova vas se slednja odproda.
Številka: 478-247/2019
Predlagatelj :
Andrej Kavšek, župan, l.r.
Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)

K točki 23
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2022
Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Predstavniki Občine Črnomelj v svetih javnih zavodov smo s strani občine prejeli
obvestilo o sodelovanju predstavnikov občine v svetih javnih zavodov z občinsko upravo.
Zaprosili ste nas, da vam pred vsako sejo sveta javnega zavoda v seznanitev posredujemo
dnevni red in gradivo za sejo ter zapisnik prejšnje seje. Na prejšnji seji OS sem predlagala, da
vam prej navedeno gradivo posreduje javni zavod, ki sklicuje sejo, s čimer ste se strinjali. Naj
bo to zapisano.
ODGOVOR:
Dnevni red in gradiva za seje bomo pridobivali od naših zavodov. Od predstavnikov Občine
Črnomelj v svetih javnih zavodov pa pričakujemo, da nas boste redno obveščali o novih ali
pomembnih zadevah, ki vplivajo na delovanje zavodov (razne inšpekcijske odločbe, finančne
posledice, spremembe statuta itd.).
Odgovor pripravila: Danijela Nedič Orešič, direktorica OU.
Maja Kocjan:
1.
Odgovor glede dokončanja javne razsvetljave v Hrastu pri Vinici sem posredovala
krajanom. Le-ti imajo težavo s predsednikom KS Vinica, ki je neodziven na njihove klice, zato
predlagajo, da postopek dokončanja JR prevzame občina.
ODGOVOR:
Vaščani lahko sami poskrbijo za predračun za dokončanje JR, se dogovorijo za
sofinanciranje in pošljejo vlogo na Občino in KS.
Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.
Bernarda Kump:
1.
V Tribučah imajo zelo slabo internetno povezavo, optike nimajo.
ODGOVOR:
Na sestanku s podjetjem Telekom d.d. smo preverili tudi možnost izgradnje optičnega
omrežja za naselje Tribuče. Informacija s strani podjetja je enaka kot za naselje Butoraj.
Naselje bodo poskušali uvrstiti v plan gradnje za naslednja leta. Investicija v tem naselju
izkazuje zelo slabo ekonomsko upravičenost gradnje in iz tega razloga je po dosedanjih
izkušnjah podjetja zelo malo možnosti za potrditev za gradnjo v letih 2022 in 2023.

Plan izgradenj optičnega omrežja preverjamo tudi pri podjetju RUNE Enia d.o.o. iz Sežane, ki
napoveduje nove investicije v izgradnjo optičnih omrežij. Sporočajo, da trenutno proučujejo
možnost izgradnje optičnega omrežja tudi v naši občini, več informacij pa bodo lahko podali
v drugi polovici maja 2022.
Odgovor pripravila: Greta Auguštin, OU.
Mojca Čemas Stjepanovič:
1.
Občinska uprava naj pristopi k ureditvi meje na Viniški cesti 1 v Črnomlju in odgovori
na vprašanja in pobude občanke, ki jih je podala v decembru 2021.
ODGOVOR:
Geodetska odmera je izvedena in meje dokončno določene med naslednjimi parcelami: med
parc. št. 1151/5 in 1151/6 ter med parc. št. 1151/5 in 1148/17, 1148/19, vse k.o. Črnomelj.
Odgovor pripravil Gregor Požek, OU.
2.
Pred leti so si vse tri belokranjske občine prizadevale za ureditev dializnega centra v
Beli krajini. Načrtovan je bil v prostorih nekdanje lekarne na Kolodvorski cesti v Črnomlju,
pozneje pa so v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB Novo mesto) odločili, da ga bodo uredili v
Domu starejših občanov Črnomelj. Postopki so bili pripeljani že zelo daleč, vendar se je
število dializnih bolnikov zmanjšalo na 3 ali 4, zato SB Novo mesto ni pristopila k realizaciji,
ker naj bi šlo za predrage storitve zdravniškega tima, ki bi prihajal v Črnomelj. Trenutno
imamo cca 20 dializnih bolnikov, zato bi v prvi vrsti morali prisluhniti njim. Name se je obrnil
tudi lastnik prostorov, kateri je občini ponudil prostor za dializni center. Sam je tudi že
navezal stike z nekaterimi podjetji, posamezniki, ki so pripravljeni sofinancirati potrebno
opremo. Tako županja Občine Semič, kot tudi župan Občine Metlika podpirata navedeni
projekt. Zakaj Občina Črnomelj ni za to zadevo? Ali se v bodoče namerava ureditev
navedenih prostorov za potrebe dializnega centra?
ODGOVOR:
Vsekakor se tudi občina in ZD Črnomelj strinjata, da bi bila takšna pridobitev za občane Bele
krajine zelo velika pridobitev. Gre pa tu za zelo subspecialistično obravnavo. Po informacijah
iz ZD Črnomelj, oni sami tega kadra, ki bi bil potreben nimajo in njihovi zdravniki družinske
medicine nimajo teh kompetenc na tem področju, prav tako so za te storitve posebej
izobražene diplomirane medicinske sestre. S strani ZD Črnomelj je podan tudi pomislek
predvsem zaradi nujnih stanj na dializi in njihove morebitne takojšnje obravnave ob zapletih,
ki bi bila lahko sporna zaradi oddaljenosti od same bolnišnice. Res je, da se morajo naši
občani voziti v Novo mesto, vendar imajo v SB Novo mesto nudeno storitev na visokem
nivoju, obenem pa tudi nudeno takojšnjo pomoč pri zapletih.
Zadevno problematiko smo naslovili tudi na SB Novo mesto in pričakujemo povratno
informacijo z njihove strani. Vsekakor pa smo mnenja, v kolikor bi do realizacija te storitve
resnično prišlo, da bi morala biti ta storitev locirana v samem ZD Črnomelj, lahko tudi v
bodočem »S prizidku k ZD Črnomelj«.
Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

Renata Butala:
1.
Kal Radenci je bil urejen v sklopu projekta »Viri življenja«. V okolici so bile postavljene
učne table in didaktični pripomočki. Uredila se je tudi okolica kala in z veseljem so ga
uporabljali pri svojih vsebinah CŠOD Radenci, pa tudi OŠ Stari trg ob Kolpi. Kmalu po tem
smo opazili, da vode ni dovolj in smo pričeli opozarjati na občino, vendar se ni pravočasno
uveljavljala bančna garancija in je vse skupaj propadlo. V lanskem letu se je spet pričelo s
sanacijo kala, a tudi do danes ni urejeno. Zanima me kdaj bo kal končno urejen, da bodo
otroci lahko uporabljali to učno pot kot je bil prvotni namen?
ODGOVOR:
Po ugotovitvi, da kal ne drži vode je bilo skupaj s predstavniki Občine, Zavoda za varstvo
narave OE Novo mesto (ZRSVN), gradbenim nadzornikom in predstavniki krajanov dne
19.10.2018 opravljen skupen ogled kala ter s strani ZRSVN OE Novo mesto podano
strokovno mnenje oz. usmeritve glede sanacije kala. Predlagana je bila fazna sanacija in
sicer najprej v dnu na stiku bentonitne polsti in betonske cevi, v kolikor pa s tem ne bo
odpravljen vzrok puščanja je potrebno zagotoviti temeljito obnovo kala v celoti.
V letu 2021 je Občina pristopila k obnovi in v dogovoru z gradbenim nadzornikom, izbranim
izvajalcem del in smernicami ZRSVN, so se dela pričela najprej na dnu kala na stiku
bentonitne polsti in betonske cevi. Ob odstranitvi kamenja in zemeljske plasti v dnu kala je
bilo ugotovljeno, da je bentonitna plast v dnu kanala tako poškodovana, da jo je potrebno
zamenjati. Izvedel se je tudi predhodni test tesnosti jaška v dnu z natokom vode, ki so jo
pripeljali gasilci. Ugotovljeno je bilo, da kal v dnu pušča. S strani izvajalca del in gradbenega
nadzornika je bil predlagan način hidroizolacije z varjeno bitumensko lepenko (Izotekt), kar je
bilo potrjeno tudi s strani ZRSVN. Izvedba je bila v spodnji tretjini kala. Hidroizolacija je bila
zaščitena s plastjo zaščitnega betona. Nato je bila položena plast zemlje in obloga s
kamnom. Po celotni površini kala je bila odstranjena zarast.
Tekom spremljanja stanja kala je bilo ugotovljeno tudi, da natok v kal ne funkcionira zato se
je v letu 2021 izvedla tudi sanacija vtoka ter zgraditev zajemnega jaška ob poti, vključno s
sanacijo obstoječe ponikalnice ter predelavo v zbirni jašek z dvigom jaška in zabetoniranjem
dna jaška. Urejen je bil tudi jašek za zajem vode ob poti, ki je izdelan kot peskolov iz okrogle
cevi fi 80 s stranskim vtokom. Uredil se je jašek ob lovski koči ter povezavo s cevmi in
preusmeritev vode v peskolov.
Po zaključenih delih je bilo jeseni 2021 ob skupnem ogledu predstavnika Občine, izvajalca
del, gradbenega nadzornika in predstavniki krajanov dogovorjeno, da se do jeseni 2022
spremlja stanje nivoja vode v kalu in se glede na ugotovitve dogovori za nadaljnje potrebne
posege. Po nekajmesečnem opazovanju oz. kontroli natoka vode v kal in spremljanju gladine
vode v kalu je ugotovljeno, da se je gladina vode ustalila na nivoju do katerega je bil kal
saniran. Jeseni 2022 bomo dorekli nadaljnje korake sanacije, saj se v skladu s smernicami
ZRSVN dela izvajajo lahko le v obdobju od septembra do februarja, ko dvoživke niso prisotne
v vodi.
Odgovor pripravila: Mojca Črnič, OU.
2.
Prometna varnost je eden izmed temeljnih dejavnikov človeškega življenja, , še
posebej v današnjem času vsesplošnega hitenja, kar se odraža tudi na cestah, zato me
zanima ali bo v Sodevcih še pred sezono urejeno cestišče, da se končno odstranijo znaki, ki
ovirajo promet? Prometna varnost je na prvem mestu. Če bodo poleti spet turisti iskali
bližnjice za čez mejo, tu ni najbolj pregledna cesta, saj ne veš ali bi vozil po asfaltu ali po
makadamu. Od stopnje varnosti prometa pa je odvisna kakovost življenja krajanov. Vsi vemo,
da se prometnim nesrečam ni moč v celoti izogniti, potrebno pa je storiti vse, da se jih v čim
večji meri prepreči.

ODGOVOR:
V okviru rušitve za promet večjih vozil moteče hiše Sodevci 20 se je v letu 2021 izvedlo samo
nasutje gramoza, po katerem je sicer promet možen, ni pa še urejeno lastništvo, ker sta
solastnika v tujini (Kanada). Po predlogih krajanov smo nameravali izvesti celovito
rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 200 m, vključno z odvodnjavanjem in ureditvijo EKO
otoka oz. jedra naselja na opuščeni cesti. Žal zaradi skoraj enkratne podražitve asfaltov
celovita obnova v letu 2022 še ne bo mogoča, do konca šolskega leta bomo izvedli vsaj
delno asfaltiranje, da ne bo ovire za vožnjo.
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.
3.
Vstopno-izstopna mesta so bila urejena preko projekta Curs Colapis. Že lansko leto je
bilo govora, da se bodo uredila igrala, za katere je tržna inšpekcija na vseh lokacijah, kjer so
igrala postavljena prepovedala uporabo le-teh dokler se ne sanirajo, saj so neustrezna, pa od
tega ni bilo nič. Pri vstopno-izstopnem mestu Gorenji Radenci pa je še vedno problem s
kanalizacijo. Kdaj bo to urejeno?
ODGOVOR:
Glede otroških igral, urejenih v sklopu projekta Curs Colapis, na lokacijah/vstopno izstopnih
mest: Srednji Radenci, Vinica 1, Gorenjci pri Adlešičih in Griblje podajamo naslednje
odgovore:
otroško igralo postavljeno na lokaciji Gorenjci pri Adlešičih, ki ni ustrezalo standardom
tržnega inšpektorata je bilo že pred leti v celoti obnovljeno in popravljeno na pobudo
lastnice tamkajšnjega Kampa Jankovič. Obnova in popravilo igrala je bilo takrat po
dogovoru sofinancirano iz proračuna Občine Črnomelj;
otroško igralo nameščeno na lokaciji ''kopališče Griblje'', ki prav tako ni ustrezalo
standardom tržnega inšpektorata je Občina v celoti obnovila v letu 2020. Pri obnovi so
bila upoštevana navodila iz zapisnika tržnega inšpektorja. Obnovljeno igralo je Občina v
soglasju s Krajevno skupnostjo Griblje premestila na lokacijo pri Podružnični šoli v
Gribljah saj lastnik na lokaciji vstopno izstopnega mesta ni bil zainteresiran za prenovo
in vzdrževanje ne glede na to, da je vsa oprema predstavljala dodano vrednost na lokaciji
kjer se izvaja tudi gostinsko turistična dejavnost lastnika;
otroško igralo nameščeno na vstopno-izstopnem mestu v Vinici je bilo v letu 2021 v
celoti obnovljeno in popravljeno s strani lastnika kampa oz. vzdrževalca vstopno
izstopnega mesta. Tudi pri obnovi tega igrala so bila upoštevana merila in pogoji iz
zapisnika tržnega inšpektorja.
Lokacija vstopno izstopnega mesta Srednji Radenci je sicer vzdrževana s strani lastnika
zemljišč vendar ne pogodbeno z Občino za potrebe vzdrževanja lokacije, saj lastnik
zemljišč za to ni izkazal interesa, zato občina tudi ni pristopila k prenovi igral. Oprema
lokacije, med drugimi ureditvami tudi z igrali, pomeni na vseh lokacijah dodano vrednost
tudi za lastnika oz. upravljavca lokacije saj izvajajo tam tudi turistično dejavnost. Glede
na to, da lastnik lokacije ''Srednji Radenci'' enako kot na predhodno navedenih lokacijah
(Vinica; Gorenjci, Griblje) na lokaciji izvaja tudi lastno turistično dejavnost menimo, da bi
moral tudi sam tako kot lastniki oz. vzdrževalci ostalih navedenih lokacij pristopiti k
obnovi. S strani Občine Črnomelj je vsako leto pozvan k oddaji ponudbe za vzdrževanje
vstopno izstopnega mesta Srednji Radenci, vendar je v letih do sedaj nismo nobeno leto
prejeli. V svojo ponudbo bi lahko vključil tudi vzdrževanje oz. popravilo igral, tako kot so
to uredili lastniki oz. vzdrževalci zgoraj navedenih lokacij vstopno izstopnih mest.
Kar zadeva kanalizacije na vstopno izstopnem mestu Gorenji Radenci dograditev le-te v tem
delu še ni izvedena (v proračunu Občine Črnomelj ni zagotovljenih finančnih sredstev za te
namene). Težava je, da hiša na naslovu Gorenji Radenci 11 nima ustrezno urejenega
odvajanja odplak in odpadna voda teče proti Kolpi po poti in je na poti vsakoletno potrebna

sanacija. V kolikor bi lastnik objekta ustrezno ravnal z odplakami, se bi težave na lokaciji
zmanjšale. O možni kanalizaciji bo potrebno razmisliti v naslednjih letih v skladu s
finančnimi zmožnostmi občine in prioritetnim seznamom KS Stari trg.
Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.
Matej Banovec:
1.
Izgradnja 3. razvojne osi proti Beli krajini: Potrebno je vršiti pritisk na odgovorne, da
bodo zadeve stekle, če ne bomo »agresivni« tako kot so Korošci, bomo zadnji na vrsti.
ODGOVOR:
Občina Črnomelj skupaj s sosednjima občinama Metlika in Semič ter Razvojnim centrom
Novo mesto in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine preko posebnega odbora
spremlja pripravo za izgradnjo 3. razvojne osi na njenem južnem delu (od AC pri Novem
mestu do meje z Republiko Hrvaško). Pripravljalna dela so se po podpisanem protokolu med
Ministrstvom za infrastrukturo in štirimi občinami dne 6. 10. 2017 pričela izvajati, vendar pa
Direkcija RS za infrastrukturo ne more voditi tako velikih investicij.
Zato je bilo končno po dveh letih prošenj in urgenc na sestanku z ministrom za infrastrukturo
g. Jernejem Vrtovcem dne 11. 9. 2020 v Črnomlju dogovorjeno, da se sprejme potrebne
dokumente, ki bodo omogočili nadaljevanje gradnje hitre ceste v Beli krajini. Dne 4. 6. 2021 je
bila sprejeta Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu
razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, ki omogoča prenos te investicije na DARS d.d.
tudi na belokranjski strani Gorjancev.
Nadalje je 6. aprila 2022 Državni zbor sprejel Zakon o poroštvu RS za obveznosti družbe
DARS d.d., kar omogoča tej družbi najem posojil za gradnjo 3. razvojne osi tako na severu kot
tudi na jugu, vključno s predoroma pod Gorjanci in vse do Malin (3. in 4. etapa).
Za 1. in 2. etapo od AC do priključka Revoz so bila gradbena dovoljenja že izdana (na
severnem delu še ne!) in izveden postopek izbire usposobljenih izvajalcev, vendar zaradi
pritožbe civilne iniciative eno gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno. Posledično tudi niso
izvedena pogajanja z usposobljenimi izvajalci za gradnjo, ki bo trajala do 3 leta.
Po 19-tih sestankih odbora lahko ugotovimo, da je do počasnejše dinamike priprave za
izgradnjo 3. razvojne osi v primerjavi s protokolom prišlo zato, ker v letu 2018 in 2019 niso
bili sprejeti zgoraj navedeni potrebni dokumenti, svoje pa so k zamudi pri pripravi in izgradnji
prvega dela hitre ceste dodali zapleteni postopki izdaje okoljevarstvenega in gradbenega
dovoljenja. Koliko se bo ta zamuda še povečala na račun sodnega postopka, še ni znano in
na to nimamo vpliva.
Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

