Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
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e-mail: obcina@crna.si
Datum: 02.11.2009
Številka: 0320-0019/2007

ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila 22.10. 2009 ob 17.00 uri, v sejni sobi občine Črna na Koroškem
PRISOTNI: Jože Kaker (LDS), Marjan Kodrun (ZNS), Rajko Lesjak (Nestrankarska lista
Rajka Lesjaka), Peter Raztočnik (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Robert Kurnik (SDS),
Marjan Žagar (SDS), Mirko Kret (SD), Ivan Hancman (LDS), Erih Kurnik (SLS), mag.
Suzana Fajmut – Štrucl (LDS), Ivanka Osojnik (DeSUS).
Emil Savelli (SD), mag. Romana Lesjak (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka) sta odsotnost
opravičila
OSTALI PRISOTNI:
- Brigita Rajšter, direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja
- Marko Košan, direktor Koroške galerije likovnih umetnosti
- Irena Oder, direktorica KOK
- tajnica občinske uprave, Nada Vačun
- Ema Pajnik, članica Nadzornega sveta
- Anica Potočnik, računovodja
- Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata
- Dragica Mazej, višja svetovalka za vodenje investicij
- snemalec, Pavel Pušnik
DNEVNI RED:
Predlagamo, da se točke 2., 3. in 4. in 8. točka dnevnega reda sprejmejo po 75. členu
Poslovnika občinskega sveta, tako, da se prva in druga obravnava združita. Točka 7. pa se
sprejema v skladu s 92. členom v povezavi z 80. členom Poslovnika občinskega sveta.
1. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta, z dne 22.10.2009; poroča
Janez Švab, župan;
2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej; poroča Brigita Rajšter,
direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja;
3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, poroča Marko Košan,
direktor Koroške galerije likovnih umetnosti;
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4.

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem;
poroča Irena Oder, direktorica KOK
5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o nameri o pristopu k organu skupne občinske
uprave-Medobčinski inšpektorat Koroške, poročata Janez Švab, župan in Nada Vačun,
tajnica občinske uprave;
6. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
z dne 29.06.2009; poroča Janez Švab, župan;
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu za leto
2009, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, računovodkinja;
8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna
na Koroškem, poroča Marjan Žagar, predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanja
prostora in varstvo okolja in Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata;
9. Potrditev sklepov Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja z
dne 24.08.2009, poroča predsednik odbora Marjan Žagar;
10. Poročilo o prodaji Podjetja Žage Mušenik – v stečaju, poroča Janez Švab, župan;
11. Pobude in vprašanja;
12. Razno

Janez Švab, župan je ugotovil, da se svetniki sklepčni in se seja občinskega sveta lahko
nadaljuje.
K točki 1
Janez Švab, župan, je predlagal dnevni red za 16. redno sejo občinskega sveta.
Mirko Kret je imel pripombo, da je gradivo nepopolno in sicer manjkajo obrazložitveni
dokumenti – naslov, predlagatelj, pravne podlage, način sprejemanja, poročevalci in
obrazložitve s predlaganim sklepom za točke 2., 3., 7. in 8. dnevnega reda.
Marjan Žagar je pozdravil župana, češ, da ga ni videl že več kot pol leta. Nadaljuje, da je član
odbora za družbene dejavnosti in da bi predloge odlokov moral predhodno obravnavati odbor.
Marjan Kodrun je mnenja, da je dnevni red preobširen in da bi morali imeti seje občinskega
sveta bolj pogosto.
Janez Švab je povedal, da je bila zadnja seja občinskega sveta 29.06.2009, katero je vodil
podžupan Jože Kaker. Sam pa je bil opravičeno odsoten.
SKLEP 1/1
Občinski svet je potrdil dnevni red za 16. redno sejo občinskega sveta za dne, 22.10.2009
Glasovanje: sedem svetnikov je bilo ZA,
Mirko Kret, Marjan Žagar, Marjan Kodrun in Robert Kurnik so glasovali PROTI
K točki 2
Brigita Rajšter, direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja, je povedala bistvo sprememb
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavodaKoroški
pokrajinski muzej. Predvsem je poudarila, da potekajo obravnave na vseh občinskih svetih
Koroške regije, ter da prosi, da bi se odlok obravnaval dvofazno. Odlok je potrebno uskladiti
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z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ter katere občine bodo sedežne
ustanoviteljske občine in katere bodo ustanoviteljske pravice prenesle na sedežno občino.
Odlok morajo občine sprejeti do 22.11.2009, ker se bo muzej prijavil na Javni ciljni razpis za
podelitev pooblastila za opravljanje javne službe muzejev.
Rajko Lesjak je pripomnil, da je prav, da je dvofazen postopek, da se razčistijo določene
stvari, ki so svetniku nejasne.
Marjana Žagarja je zanimalo, zakaj vse zadeve obravnavamo tako pozno. Vprašal je glede
strokovnega nadzora etnološke zbirke, ki je v prostorih društva GRS, zakaj rudarska zbirka ne
spada v ta muzej. Zanima ga tudi lastništvo vseh muzejskih zbirk in kako je občina finančno
obremenjena za delovanje muzeja?
Robert Kurnik je mnenja, da mesec dni ni tako kratek čas, da predloga odloka ne bi mogel
obravnavati še odbor za družbene dejavnosti. Sejo za sam sprejem Odlokov lahko izvedemo
korespondenčno.
Mirko Kret je imel k točki 2., 3. in 4. dnevnega reda pomisleke vezane na dodatne stroške na
breme proračuna .
SKLEP 2/1
Občinski svet je prejel sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška
osrednja knjižnica sprejmejo po dvofaznem postopku.
Glasovanje: vsi ZA
SKLEP 2/2
Občinski svet je prejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej.
Glasovanje: vsi ZA
K točki 3
Marko Košan, direktor Koroške galerije likovnih umetnosti, je podal bistvo sprememb pri
pripravi novega Odloka Koroške galerije likovnih umetnosti. Odlok je potrebno uskladiti z
Zakonom o osrečevanju javnega interesa za kulturo Javni zavod bi rad pridobil koncesijo od
Ministrstva za kulturo, za opravljanje državne službe za varovanje premične dediščine.
SKLEP 3/1
Občinski svet je prejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej.
Glasovanje: vsi ZA
K točki 4
Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, je
podala obrazložitev sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem V skladu z Zakonom o
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uresničevanju javnega interesa za kulturo je bilo potrebno uskladiti Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem iz leta
2002.
Glavne spremembe so :
1. dopolnitev dejavnosti oz. uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti;
2. v 10. členu se doda nov odstavek glede razrešitve direktorja zavoda;
3. na novo se spremeni 11. člen o sestavu Sveta zavoda. Svet sestavlja osem članov, od
tega imenujejo sedem predstavnikov ustanovitelji in en predstavnik zaposlenih.
Mandat članov sveta se mora uskladiti z mandati članov občinskega sveta;
4. v 12. členu se dopolni »dejavnost Sveta knjižnice«;
5. v 13. členu se dopolni »z imenovanjem strokovnega sveta«;
6. v 13. a členu je določena dejavnost strokovnega sveta.
SKLEP 4/1
Občinski svet je Sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem.
Glasovanje: vsi ZA
K točki 5
Janez Švab, župan je podal obrazložitev Sklepa o nameri o pristopu k organu skupne občinske
uprave-Medobčinski inšpektorat Koroške. Veljavna zakonodaja predstavlja podlago za
ustanovitev skupnih občinskih uprav, torej službo, ki enakovredno sodeluje na območju več
občin. Pobuda k ustanovitvi skupni občinski upravi je nas vodila predvsem iz slednje
prednosti in koristi, ki nedvoumno pripomorejo k smotrni, učinkoviti in ekonomični rešitvi in
porabi proračunskih sredstev:
1. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave, se tako optimalizira razporeditev tako
materialnih kot človeških resursov za opravljanje posameznih del. V posamezni občini
ni dovolj dela, da en uradnik opravljal inšpekcijsko delo za eno občino. Pa tudi čisto iz
človeških in moralnih pogledov je, da inšpektor v domačem kraju ne more kvalitetno »
inspicirati« občinske oz. državne predpise. Zavezuje ga tudi izločitveni dejavnik, ki je
mali občini zelo prisoten zaradi sorodstvenih in prijateljskih vezi.
2. Nezamenljiva prednost ustanovitve skupne občinske uprave je finančna spodbuda, ki
jo predvideva Zakon o financiranju občin v 26. členu. Občini se v tekočem letu
zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna, v višini 50 odstotkov v
preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z
zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.
Občine Koroške regije, razen občine Črna na Koroškem in mestna občina Slovenj Gradec, so
pristopile, k ustanovitvi Organa skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata
Koroške. Dejstvo je, da lahko tako občina Črna na Koroškem, kot mestna občina pristopita
naknadno k skupni občinski upravi.
Rajko Lesjak, je poudaril, da bo pismo o nameri podprl. Poudaril je, da bi bil odlok sprejet že
na prejšnji seji občinskega sveta, če bi se občinskemu svetu predstavil Dogovor med župani o
financiranju medobčinskega inšpektorja.
Jože Kaker je mnenja, da je potrebno potrditi Sklep, da bomo pristopili k inšpekcijskim
službam.
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Marjan Kodrun, je povedal, da se strinja z Rajkom Lesjakom, da ni bilo dovolj argumentov na
prejšnji seji, da bi pristopili k medobčinskim inšpekcijskim službam.
Poudaril pa je še, da je odločitev težka, saj ne veš, kaj je finančno najbolj sprejemljivo za
občino ali pristopiti k inšpekcijskim službam Dravograd ali Slovenj Gradec oz. ali imamo
svojo službo.
Mirko Kret je opozoril da gradivo ni dobro in prepričljivo pripravljeno. Meni, da inšpekcijske
službe kot je v gradivu potrebujemo, vendar dvomi, da bo inšpektor korektno opravljal zadane
naloge in izraža bojazen, da bo preveč pod vplivom aktualne politične strukture v občini .
Peter Raztočnik je mnenja, da moramo imeti inšpektorja, zato bo tudi predlog podprl.
Ivanka Osojnik je mnenja, da če nas bo več skupaj bo celotna zadeva cenejša.
Robert Kurnik je opozoril, da se ne smemo zavajati, da nam bodo drugi uredili kraj, ampak
smo sami odgovorni za svoj kraj.
Ivan Hancman je povedal, da bo ceneje, če bo več občin združenih.
SKLEP 5/1
Občinski svet je sprejel Sklep o nameri o pristopu k organu skupne občinske upraveMedobčinski inšpektorat Koroške.
Glasovanje: vsi ZA.
K točki 6
Janez Švab je podal v obravnavo in potrditev Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev
zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 29.06.2009.
Rajko Lesjak je imel pripombo na prvo alinejo sklepa št. 3/2 in sicer je občinski svet sprejel
amandma št. 2 in ne št. 1 kot je zapisano, tako da sklep pravilno glasi:
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in zapisnik 14. redne seje občinskega
sveta z dne 30.03.2009 s pripombami:
- popravi se sklep 5/1 »Občinski svet je sprejel amandma št. 2/2009. Občinski svet je
sprejel Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojni program.
SKLEP 6/1
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 15. redne
seje občinskega sveta dne, 29.06.2009 s pripombo:
-

popravi se sklep 5/1 »Občinski svet je sprejel amandma št. 2/2009. Občinski svet je
sprejel Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojni program.
Glasovanje: vsi ZA.
K točki 7
Janez Švab, župan, je natančno prestavil rebalans proračuna občine za leto 2009, natančna
obrazložitev je priloga h gradivu.
Mirko Kret ugotavlja, da v dokumentih prihaja do razlike 20000 EUR in sicer :
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če odhodkom iz proračuna za 2009 v višini 6.404.884 EUR prištejemo skupno povečanje
odhodkov v višini 329.608 EUR ( iz dokumenta Povzetek predloga rebalansa proračuna za
l. 2009 ( predlog povečanj oz. zmanjšanj …….) …., potem v Odloku o spremembah odloka o
proračunu občine za l. 2009 nekaj ni v redu.
V NRP je skoraj pri vseh projektih preveč razlik, posebej pa razlike vzete iz projektnih
dokumentacij, do katerih ne bi smelo prihajati.
Kar nekaj projektom so vrednost in prekoračitve močno povečane kot- Kocerod, vodovod
Topla, krajinski park Topla , javna razsvetljava, nadstrešek mrliške vežice, ….. itd.
Ugotavlja , da je razvojni plan zelo slabo pripravljen.
Veliko je v rebalansu NRP projektov, ki občinskim svetnikom niso bili predstavljeni torej so
še brez kakršne koli dokumentacije.
Zanima ga tudi poraba sredstev iz vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, za katera
zakonodaja govori o strogo namenski porabi.
Robert Kurnik je povedal, da se prihodki povečujejo v enakem obsegu, kot odhodki. Zanima
ga, kako so se porabila sredstva donacij in kdo jih je doniral?
Za projekt čiščenja komunalnih odpadnih voda na porečju reke Meže smo zapravili 100.000
€. Sprašuje, ali bo vodovod Topla sploh kdaj zgrajen? Opozori na nenamensko porabo
sredstev, ki so namenjena za sanacijo javnih površin po svincu, saj smo ta sredstva porabili za
ureditev kanalizacije pri gasilskem domu. Zanima ga, zakaj je zmanjšan projekt »Obnova LC
v okviru turističnega projekta Peca«? V tem rebalansu mrgoli nereda in matematične
nenatančnosti. Res je, da smo veliko naredili, vprašanje pa je, ali smo pri vseh projektih
realni? Takega rebalansa ne bo potrdil.
Marjana Žagarja zanima, zakaj so se zmanjšala sredstva v višini 4.000 € za igrišče v
Rudarjevem in zakaj je povečanje sredstev za smučišče in tekaško progo ter za stopnice na
vlečnici. (pokrivanje strehe na objektu brunarica). Sprašuje, kaj bo Občina Črna dobila iz
skupnih projektov LAS Mežiške doline, za katere mora prispevati 14.126 €.
Rajko Lesjak je povedal, da bo rebalans potrdil, in sicer samo zato, ker smo veliko naredili.
Opozoril pa je, da mora občinska uprava oz. župan imeti enak odnos do amandmaja, kot do
proračuna ali rebalansa.
Janez Švab je povedal, da je v rebalansu prikazana realizacija proračuna do 31.08., in da bodo
dokončni finančni rezultati ob koncu leta. Izgradnja vodovod Topla bo zaključen do konca
meseca, če bo vreme dopuščalo. Vrednost projekta se je povečala zaradi težavnosti terena v
območju MHE v Topli. Donatorji so domača podjetja, TAB, d.d. in MPI, d.o.o.. Ta sredstva
donacij so vključena v integralni proračun. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bil v letu
2008 podpisan aneks k pogodbi o sofinanciranju ukrepov za sanacijo javnih površin po
svincu, in sicer za investicije, ki so se začele izvajati v letu 2008 in končale v letošnjem letu.
Glede porabe sredstev pa je normalno, da smo morali urediti kanalizacijo pri Gasilskem
domu, pred položitvijo asfalta. Projekt čiščenja komunalnih odpadnih voda na porečju reke
Meže je revidiran, kar pomeni, da lahko jutri kandidiramo za katerikoli sredstva v državi ali
EU, po še manj sredstev smo namenili zanj, kot je bilo prvotno planirano. Mežiška dolina je
iz projektov LAS Mežiške doline dobila skupno turistično karto.
Marjana Kodruna je zanimalo, ali so dobili vsi odgovor, ki so se pritožili na odločbe za
vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacije?
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SKLEP 7/1
Občinski svet je potrdil Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2009.
Glasovanje: sedem svetnikov je glasovalo ZA
Mirko Kret se je VZDRŽAL
Marjan Žagar, Robert Kurnik in Marjan Kodrun so glasovali PROTI
K točki 8
Marjan Žagar predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo okolja in
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata sta podala obrazložitev Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju občine Črna na Koroškem. Nov odlok je predvsem uskladitev naših obstoječih s
Pravilnikom o pitni vodi. Matični odbor je predlagan predlog obravnaval na 13. redni seji
24.08.2009, ter sprejel sklep, da občinski svet potrdi predlagan odlok.
Mirko Kret je imel pripombo, da je iz Odloka izvzet Žerjav.
Marjana Kodruna zanima kako je z vodovodom Javorje ali je evidentiran, kot javni vodovod?
Mojca Dimnik je povedal, da sta že s predsednikom ugotovila, da je izpadel vodov Žerjav,
seveda se bo pripomba upošteva in dopolnil člen 9.
Jože Kaker je povedal, da je zelo nekorektno od članov odbora, da na odboru nekaj sprejmejo,
na svetu pa isto zadevo minirajo.
SKLEP 8/1
Občinski svet je sprejel amandma št. 1 za 9. člen, da se pripiše beseda »Žerjav«
Glasovanje: deset svetnikov je glasovalo ZA
Marjan Kodrun je bil PROTI
SKLEP 8/2
Občinski svet je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna na
Koroškem
Glasovanje: deset svetnikov je glasovalo ZA
Marjan Kodrun in Robert Kurnik sta se VZDRŽALA
K točki 9
Marjan Žagar, predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo okolja, je
podal sklepe odbora z dne 25.08.2009.
SKLEP 9/1
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja želi pridobiti informacijo glede asfaltiranja dovozne ceste in makadamskih
površin na območju blokovskega naselja Haus v Heleni. Odgovor pričakuje na naslednji
seji občinskega sveta.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/2
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja zadolžuje župana in strokovne službe, da opozori izvajalca podjetje Slemenšek,
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Gradbeno podjetje d.o.o., da se mora asfaltiranje izvesti v skladu s sklenjeno pogodbo in
sicer do novembra 2009.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/3
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja se je seznanil s poročilom o vzdrževanju gozdnih cest v Občini Črna na
Koroškem za leto 2008. Odbor ugotavlja, da se nad izvedbo del ne izvaja temeljit
nadzor. Odbor je mnenja, da bi morala občina vzpostaviti nadzor nad izvajanjem del na
gozdnih cestah.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/4
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja je zadolžil strokovne službe, da preverijo cene iz osnovne ponudbe z
obračunanimi cenami za izvedbo del na gozdnih cestah. Odbor je predlagal strokovnim
službam, da preuči možnosti za pripravo odloka o zaračunavanju takse za izvožene
kubike lesa.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/5
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja je zadolžil strokovne službe, da skličejo sestanek s predstavniki občine, Zavoda za
gozdove in naj podajo obrazložitev glede obračunanih in osnovnih cen iz ponudbe ter
obračunanih kilometrih za prevoz materiala.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/6
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja se je seznanil s predlogom Marjana Kodruna o zamenjavi zemljišč. Odbor je
mnenja, da se parcele št. 840/46, 840/5, 840/6 K.O. Javorje zamenjajo s parcelami št.
219/2, 237/19 K.O. Javorje. Odbor je zadolžil strokovne službe, da do naslednje seje
odbora pripravijo konkreten predlog oz. pogodbo o zamenjavi zemljišč.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/7
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja v zvezi z vlogo o odkupu zemljišča na parc. št. 110/1 K.O. Podpeca, je predlagal,
da se parcela oceni in ponudi v odkup Uršej Adolfu, Podpeca 18, Črna na Koroškem. V
primeru, da Uršej Adolf parcele ne bo odkupil, mora podati pismeno izjavo.
Glasovanje: vsi ZA.
Mirko Kret je imel na sklep št. 9/8 pripombo, da se ne strinja s prodajo, saj je to najbolj
neurejena parcela v občinski lasti in da je potrebno upoštevati tudi mnenje hudournikov, ker
so objekti na njej v neposrednem stiku s hudournikom.
Opozoril je tudi , da je na odbor naslovil vlogo s tremi različnimi točkami, pa nanje še ni
prejel nobenega odgovora oz. sklepa odbora.

8

SKLEP 9/8
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja je predlagal občinskemu svetu, da se parc. št. 899/5 K.O. Javorje proda z objekti.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/9

Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja predlagal županu, da se za plaz pri Aleksandru Pavliču, Sp. Javorje 34, Črna na
Koroškem pripravi geološka raziskava oz. geološko poročilo.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/10

Občinski svet se je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja seznanil z dopisom v zvezi z sodelovanjem pri pripravi seznama
predstavnikov organizacij javne uprave, gospodarstva in civilne družbe za pripravo
Državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko
Avstrijo na Holmecu. Odbor za sodelovanje predlaga za javni sektor Romano Lesjak,
gospodarski sektor Karla Markoviča, za ostale pa je odbor mnenja, da se naj odloči
župan.
Glasovanje: vsi ZA.
Petra Raztočnika zaniman kaj pomeni kamnolom, kaj pa peskokop? Nadalje je povedal, da bo
njihov odbor šel na ogled kamnoloma, ter zavzel konkretno stališče.
Suzana Fajmut Štrucl vabi vse svetnike, ter člane odbora za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja, člane sveta KS, župana ter druge, da si ogledajo proizvodnjo.
Nadalje je še povedala, da ne gre za širitev proizvodnje. Določi se naj termin ogleda.
Povedala je tudi, da firma tega dne ni izvajala miniranja na območju občine.
Marjan Kodrun je povedal, da je tak predlog dal on že pred leti, vendar ga svet KS Žerjav ni
hotel poslušati. Nadalje ga zanima miniranje, ki ga izvaja podjetje.
SKLEP 9/11Občinski svet je potrdil predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja , v zvezi z neznosnimi razmerami v Žerjavu , da se skliče sestanek s predstavniki
podjetja CPM – Gradbeni materiali in predstavniki občine.

Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/12

Občinski svet je potrdil predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja za obrazložitev, zakaj občina ni izpolnila obveznosti iz pogodbe in zakaj
je podjetju Petrol dolžna 105.444,00 €. Odgovor se pričakuje na naslednji seji
občinskega sveta.
Glasovanje: vsi ZA.
SKLEP 9/13

Občinski svet je potrdil predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja, da Občina Črna na Koroškem potrebuje občinskega inšpektorja. Odbor
se strinja z uvedbo občinskega inšpektorja in predlaga županu, da se ponovno
obravnava na občinskem svetu.
Glasovanje: vsi ZA.
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K točki 10
Janez Švab je podal obrazložitev glede prodaje podjetja Žage Mušenik v stečaju. Občina je
stečajno maso prijavila 106.707,74 € z vsemi pripadki, iz stečajne mase pa je prejela
61.395,72€. Občina ne more uveljavljati predkupne pravice za prodajo pravne osebe, ampak
samo za prodajo nepremičnin. Stečajni upravitelj je prodajal celotno pravno osebo Žago
Mušenik v stečaju. Za prodajo Žage smo izvedeli iz medijev. Župan nadaljuje, da občina nima
dovolj sredstev za nakup pravne osebe glede na vse investicije, ki jih opravlja v letošnjem
letu, sanacija osnovne šole, vodovod Topla, sanacija cestišča po svincu, sanacija ceste v
Koprivno, Bistro.
Robert Kurnik je povedal, da v prvi vrsti ni nič narobe s prodajo stečajnega dolžnika. Zanima
pa ga:
1. Zakaj smo zavajali svetnike za odkup stečajnega dolžnika, če smo vedeli, da le-tega ne
bomo odkupili?
2. Zakaj občinska uprava ni odkupila zemljišče, na katerem bi se lahko odvijalo
podjetništvo?
3. Kdo in kaj je dobil, če je kaj dobil, da smo opustili to dejanje?
4. Kje in kako bo občina omogočila razvoj podjetništva?
Marjan Kodrun je povedal, da je bila prodaja zakonita.
Rajko Lesjak je povedal, da je bila edina napaka, da se ni vprašalo občinski svet za mnenje.
SKLEP 10/1
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prodaji stečajnega dolžnika Žaga Mušenik.
Glasovanje: Vsi ZA.
K točki 11
Janez Švab, župan, je svetnike seznanil z vprašanji od svetnika Roberta Kurnika. Vprašanja so
se nanašala na plačilo projekta očiščenje porečja reke Meže za Petrol Energetiko in na
socialno stanje občanov, brezposelnost ter njihove stiske v času gospodarske krize.
Janez Švab in občinska uprava je pripravila pisne odgovore, katere so vsi svetniki tudi prejeli
in so sestavni del tega zapisnika.
K točki 12
Ivanko Osojnik zanima, čigava last je teptalni stroj? Namreč nujno potrebno ga je zavarovati
pred vremenskimi neprilikami. Nadalje je dala pobudo, da se dajo preproge v mrliško vežico.
Kraj je zelo lep in urejen, zato je potrebno še bolj strmeti za njegov lepši videz.
Marjan Kodrun je dal pobudo za ureditev parkirnih prostorov pri muzeju.
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Ema Pajnik je opozorila, da je Nadzorni odbor deluje že kar nekaj časa brez predsednice
sveta. Predsednica se je namreč preselila v Dravograd, zato jo zanima, kje se je vse skupaj
ustavilo oz. kdaj lahko pričakujejo imenovanje in potrditev nove predsednice? Zanima pa jo
še, zakaj občinski svet ni bil seznanjen z zapisnikom 8. redne seje nadzornega odbora?

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

Zapisala:
Nada VAČUN

Župan občine Črna na Koroškem:
Janez ŠVAB, inž.
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