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Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 

Datum: 29.10.2019                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 - 14 

 
 

Z A P I S N I K 
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v TOREK, 29. 10. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črna na 

Koroškem. 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Marina Leskovec, Mojca Petrič, Jože Kropivnik, 
mag., Alojz Zmrzlikar, Tara Simetinger (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), 
mag.Dragica Mazej, mag. Petra Kunc, Aleš Tomše, Mitja Pranjič, (SD – Socialni 
demokrati), Bojan Gorza ( od druge točke naprej), Valentina Kokošinek, mag. (SDS - 
Slovenska demokratska stranka) in Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna). 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Milan Železnik - Evropski pravni 
center, Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno in cestno dejavnost in Irena 
Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

 
K točki 1 

 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je občinski 

svet sklepčen, saj  je prisotnih vseh  13 svetnikov. 

 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 7. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 

29.10.2019, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd, druga 

obravnava,  poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Mitja Pranjič, 

predsednik Statutarno pravne komisije; 

3. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega 

sveta, z dne 4.7.2019, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev 

koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in 

investicijskega vzdrževanja ter novogradnje občinskih javnih cest v Občini 

Črna na Koroškem, prva in druga obravnava; poročajo Milan Železnik, 

Evropski pravni center, Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne 

zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in Mitja Pranjič, predsednik 
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Statutarno pravne komisije; 

5. Obravnava in sprejem Elaborata 24 – urne dežurne pogrebne javne službe v 

občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem; poročata 

županja mag. Romana Lesjak in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za 

komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu za leto 2019 (številka 2), poročata Eva Praprotnik, finančnica in  

mag. Romana Lesjak, županja; 

7. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 

2020 in sklepa o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 

2020 na območju Občine Črna na Koroškem, poročata Mojca Dimnik višja 

svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak, predsednik 

Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

8. Pobude in vprašanja; 

9. Razno. 

 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 1/1: 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 7. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 29.10.2019. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 2 
 
Županja je dala besedo Ireni Nagernik, da predstavi predlog Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave. 
 
Irena Nagernik je povedala, da so svetniki odlok v prvem branju že potrdili, prav tako 
tudi občinski sveti ostalih občin ustanoviteljic, ki na odlok niso imeli pripomb. Nekaj 
dopolnitev je zahtevalo Ministrstvo za javno upravo, zato je pripravljavec odlok 
dopolnil in ga posredoval v drugo branje in sprejem. Gre za manjše dopolnitve, ki so 
bile do sedaj vključene v dogovor občin in se nanašajo predvsem na pristojnosti 
sedežne občine in njenega župana, ne pomenijo pa nobenih vsebinskih sprememb 
odloka. 
 
Mitja Pranjič je predstavil sklep Statutarno pravne komisije. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave je predlagala v sprejem 
naslednji sklep: 
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SKLEP 2/1 
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne   

občinske uprave  »Medobčinska  uprava občin Mežiške doline in Občine 

Dravograd«. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

K točki 3 
 

Občinski svetniki so Zapisnik 6. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli 

skupaj z vabilom.  

 

Županja je svetnike vprašala, če imajo kakšno pripombo na oba dokumenta. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 6. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 4.7.2019. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 4 
 

Županja je prosila Milana Železnika iz Evropskega pravnega centra, da predstavi 

Odlok o podelitvi koncesije. 

 

Milan Železnik je povedal, da je ta koncesijski akt podlaga za podelitev koncesije za 

vzdrževanje občinskih cest. Odlok opredeljuje postopek po katerem se vodi javni 

razpis  in določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar. Prav tako akt določa, 

katera določila mora vsebovati pogodba s koncesionarjem. Ko bo akt sprejet bo 

objavljeno javno naročilo – po postopku konkurenčnega dialoga – za izbor 

koncesionarja. Izbran postopek omogoča, da se s potencialnim koncesionarjem 

najprej opravi pogovor in preverjanje pogojev, šele potem pa se ga pozove k oddaji 

vloge na javni razpis. 

 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja, Mitja Pranjič pa sklep Statutarno pravne komisije. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
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Ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 4/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o predmetu in pogojih 

za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradnje občinskih javnih cest v  

Občini Črna na Koroškem. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 5 
 

Županje je predstavila Elaborat 24 – urne dežurne pogrebne javne službe, ki ga je  

pripravilo podjetje JKP Log d.o.o in dejala, da je narejen na osnovi Zakona o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki določa pogoje, ki jih morajo izvajalci dežurne 

službe izpolnjevati. JKP Log, katerega soustanovitelj je tudi naša občina, te pogoje 

izpolnjuje, v elaboratu pa so določeni elementi, na osnovi katerih se oblikuje cena. 

Gre za obvezno javno gospodarsko službo, ki se izvaja v skladu z zakonom. Cena 

velja do konca leta 2019, potem pa se znova preverja. Cena za to storitev je v drugih 

občinah bistveno višja. Izhodišča za oblikovanje cene so standardi, ki jih predpisuje 

zakonodajalec.  

 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 5/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Elaborat 24-urne dežurne 

pogrebne javne službe. Cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe v 

Občini Črna na Koroškem znaša 143,40 € brez DDV na pogreb. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 6 
 

Županja je predstavila predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2019. Povedala 
je, da je drugi rebalans potreben, ker gre za prestavitev nekaterih večjih projektov 
leto 2020. V letu 2020 se prestavi izgradnja čistilne naprave, za katero so 
zagotovljena finančna sredstva, sama izvedba pa se bo pričela v prihodnjem letu. 
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Prav tako bodo v okviru Interreg projekta BANAP stroški nastali v prihodnjem letu, 
prav tako pa se bo takrat pričela tudi obnova mostu Pravhart in nadaljevala obnova 
ceste Mežica – Podkraj - Črna. 
Velikokrat se zgodi, da se pri izvajanju del pokaže, da so potrebna dodatna dela, ki 
prej niso bila načrtovana, so pa nujno potrebna in s tem tudi nastanejo višji stroški. 
Županja je podrobneje predstavila tudi razloge za povečanje na nekaterih drugih 
proračunskih postavkah kot sta Vzdrževanje Hotela, srečanje pod Najevsko lipo. Na 
nekaterih postavkah so se sredstva znižala, saj se dela niso izvajala v takem obsegu, 
kot so bila načrtovana oz. se bodo nadaljevala v prihodnjem letu – projektna 
dokumentacija, sanacija plazu. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Rajko Lesjak je dejal, da bo Nestrankarska lista Rajka Lesjaka rebalans proračuna 

podprla, saj menijo, da je bila investicijska dejavnost v tekočem letu velika, ob dejstvu 

da so nemoteno funkcionirala tudi ostala področja - sociala, šolstvo, šport in kultura. 

Ocenjujejo, da gre za računovodsko operacijo, s katero se proračun uravnoteži in  

računajo, da se bodo investicije, ki se prenašajo v prihodnje leto, tudi izvedle. 

 

Marjan Kodrun je dejal, da se mu zdijo nekatere postavke visoke, med njimi postavka 

za Srečanje državnikov pod Najevsko lipo.  

Županja je pojasnila, da je bila letos izdelana nova celostna podoba, da je bil višji 

strošek za nastopajoče in strošek šotora. Prav tako so vključeni fiksni stroški – 

elektrika in odškodnina za uporabo prostora. 

 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/1: 

 

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2019 številka 2. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 7 
 
Županja je dala besedo Mojci Dimnik, ki je predstavila Sklepa o vrednosti točke za 
izračun NUSZ za leto 2020 in Sklep o vrednosti točke za odmero davka na 
premoženje za leto 2020.  
V gradivu je tudi primerjava izračuna NUSZ s sosednjimi občinami. 
 
Rajko Lesjak je predstavil sklepa Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Marjan Kodrun je predlagal, da bi to ceno povečali za 1,1%, kolikor znaša inflacija v 
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Sloveniji in ne za 1,7 %. 0,6 % se ne sliši veliko, je pa vsak cent pomemben, zato bo 
glasoval proti sklepoma. 
 
Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala v sprejem naslednja sklepa:  
 
 
SKLEP 7/1 
 

Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 

2020, ki znaša letno 0,004960 €.  

 

SKLEP 7/2 

Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje 

na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2020, ki znaša letno 3,5118 €.  

 

Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo  ZA, en svetnik je glasoval PROTI. 
 

K točki 8 
 
Županja je povedala, da svetniki na občinsko upravo niso naslovili pobud ali 
vprašanj. 
 
 
K točki 9 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
 
Ker ni bilo razprave, se je županja vsem svetnikom zahvalila za sodelovanje in  
ob 17.40  uri zaključila sejo. 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


	Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne   občinske uprave  »Medobčinska  uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd«.
	Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Elaborat 24-urne dežurne pogrebne javne službe. Cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črna na Koroškem znaša 143,40 € brez DDV na pogreb.

