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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: 30.11.2021                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 - 41 

 
 

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

ki je bila v torek, 30. 11. 2021 ob 17.00 uri v sejni sobi občine Črna na 

Koroškem. 

 
Prisotni svetniki: Marina Leskovec,  Jože Kropivnik, mag., Mojca Petrič, Tara 

Simetinger, dr. Tomaž Simetiger (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Mitja Pranjič,   
mag. Dragica Mazej, Aleš Tomše (SD – Socialni demokrati), Bojan Gorza, Valentina 
Kokošinek (SDS - Slovenska demokratska stranka) in Marjan Kodrun (Lista Marjana 
Kodruna). 
 
Opravičena: Alojz Zmrzlikar (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), dr. Petra Kunc (SD 

– Socialni demokrati) 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Marinka Konečnik Kunst – ZUM 

Maribor, Martin Rebula in Aleksander Potočnik, predstavnika podjetja TAB d.d., Matic 

Pečovnik, svetovalec 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 ob začetku seje prisotnih 10 svetnikov in svetnic, dva sta svojo 

odsotnost opravičila. 
 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 18. redne seje: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 

30.11.2021 poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev Zapisnika 17. redne seje občinskega 

sveta, z dne 4.11.2021, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Podelitev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta z Nestrankarske liste 

Rajka Lesjaka, poroča Jože Kropivnik, mag., predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja; 

4. Seznanitev z Izhodišči za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 

načrta Občine Črna na Koroškem, poročajo Marinka Konečnik Kunst – ZUM, 

Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor, Martin Rebula, predstavnik 
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podjetja Tab d.d. in Bojan Gorza, namestnik predsednika Odbora za komunalne 

zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

5.  Obravnava in sprejem osnutka Odloka o proračunu za leto 2022 in Načrta 
razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 (prva obravnava), poročata mag. 
Romana Lesjak, županja in Matic Pečovnik, svetovalec;   

6. Imenovanje novih članov delovnih teles občinskega sveta - Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja in Statutarno pravne komisije, poroča Jože 

Kropivnik, mag., predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

7. Seznanitev občinskega sveta s Sklepom o začasnem financiranju proračunskih 

porabnikov v obdobju januar - marec 2022, poroča mag. Romana Lesjak, 

županja; 

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 18. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 30.11.2021. 

 
Glasovanje: Vseh 10 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 2 
 

Občinski svetniki so Zapisnik 17. 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 2/1: 
 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 17. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 4.11.2021. 
 

 

Glasovanje: Vseh 10 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 3 
 

Županja je dala besedo Jožetu Kropivniku, predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, da predstavi postopek imenovanja nadomestnega 
člana občinskega  sveta. 
 



18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 
3 

Jože Kropivnik  je povedal, da je v skladu s sklepom občinskega sveta, sprejetim na 
17. redni seji, Občinska volilna komisija izpeljala potrebne postopke za imenovanje 
nadomestnega člana občinskega sveta z Nestrankarske liste Rajka Lesjaka. 
Predstavil je sklep sprejet na 4. dopisni seji  Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. 
 
Županja je svetnike vprašala ali ima kdo v zvezi s podano vsebino še kakšno 

vprašanje in ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 3/1: 
 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, da se dr. Tomažu Simetingerju - 

kandidatu na Nestrankarski listi Rajka Lesjaka, podeli mandat člana 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem za preostanek mandatnega 

obdobja 2018 - 2022. 
 

Glasovanje: Vseh 10 svetnikov je glasovalo  ZA. 

 

Dr. Tomaž Simetinger se je pridružil seji občinskega sveta, tako da je od te točke 

dnevnega reda na seji prisotnih 11 občinskih svetnikov. 

Županja je novoimenovanemu svetniku čestitala in mu zaželela uspešno delo v 

občinskem svetu. 

Dr. Tomaž Simetinger se je zahvalil za zaupanje in dejal, da se veseli nadaljnjega 

tvornega sodelovanja v dobro kraja in njegovih prebivalcev. 

 

K točki 4 
 

Županja je dala besedo go. Marinki Konečnik Kunst  z Zavoda za urbanizem, 

planiranje, projektiranje Maribor, Martinu Rebuli in Aleksandru Potočniku, 

predstavnikoma podjetja TAB, da predstavijo izhodišča za Spremembe in dopolnitve 

OPN, ki so jih svetniki v celoti dobili v gradivu. 

 

Aleksander Potočnik je predstavil pobudo podjetja TAB za spremembo OPN, ki ga je 

občina sprejela v lanskem letu. Predstavil je dolgoročne investicije na območju Črne 

in Žejava, ki jih načrtuje podjetje TAB. 

Na območju TAB Topla v Rudarjevem načrtujejo izgradnjo logističnega skladišča s 

parkiriščem, ohranita se igrišče in kolo park. Povezavo z industrijsko cono bi zgradili 

pod zemljo. S tem bi bilo manj prevozov tovornjakov po Mežiški dolini, saj bi imeli vse 

proizvode na enem mestu. Na južnem delu načrtujejo prestavitev livnice in dvig 

skladišča za kislino, novo elektro postajo in izgradnjo oz. povečanje garderob in 

kopalnic. Načrtujejo izgradnjo krožne požarne ceste po zadnjem delu industrijske 

cone. 

Za vse te posege je potrebno spremeniti podrobno prostorsko rabo zemljišč. 

Podrobneje so predstavili umestitev skladišča v Mušeniku – med cesto in skladiščem 

bi bil drevored, teren bo se postopno dvigoval, kolo park in igrišče ostaneta, na zadnji 

strani bi uredili parkirišče. S strani zadruge bi postavili manjši most za dostop do 
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igrišč, logistični center pa bi z ograjo ločili od območja igrišč. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Županjo je zanimalo, katera stavba v Črni je visoka 17 m, da bi imel primerjavo.  

Aleksander Potočnik je dejal, da je prvi blok, na desni strani takoj ob prihodu v 

Rudarjevo visok 17 m. Obstoječe  regalno skladišče pa je visoko nekaj več kot 30 m. 

 

Aleš Tomše je dejal, da se je s temi s projekti že seznanil na skupni seji Odborov in 

ima v zvezi s tem tudi nekaj vprašanj. Zanima ga, kakšna je dolžina načrtovane hale.  

 

Sandi Potočnik je pojasnil, da je dolžina 60 m. 

 

Aleš Tomše meni, da bo stavba, ki je načrtovana v višini 17 metrov, previsoka. 

Predlaga, da se stavbo čim bolj odmakne od ceste, da ne bi ob prihodu v Črno dobili 

občutka, da je pred nami zid. Glede na to, da podpiramo usmeritve podjetja TAB po 

nadaljnjem, razvoju in se bodo ti načrti nedvomno uresničili,  je potrebno objekt 

pozicionirati čim dlje od ceste. 

 

Marjan Kodrun je dejal, da se strinja s predlogom Aleša Tomšeta, da se objekt 

odmakne od ceste, kolikor je to mogoče. Zanima ga, kje se bodo kamioni vključevali 

na cesto. Sigurno se bo promet in število kamionov skozi Črno zelo povečalo. 

 

Bojan Gorza se pridružuje obema mnenjema, ki sta ju že podala svetnika, in 

poudarja, da se je potrebno dogovoriti o višini objekta in njegovi umestitvi v prostor. 

 

Tomaž Simetinger je dejal, da smo v Črni zelo omejeni s prostorom, zato je treba 

dobro razmisliti in se dogovoriti o rabi prostora. Danes nimamo prave predstave o 

velikosti načrtovane stavbe,  saj so na prezentaciji drevesa narisana v višini stavbe, v 

naravi pa bo objekt bistveno večji in glomaznejši, kot je videti na prezentaciji. 

Seveda pa je treba poskrbeti, da podjetju omogočimo širitev in razvoj. Zanima ga ali 

se načrtujejo tudi kakšna nova delovna mesta. 

 

Martin Rebula je pojasnil, da je sprednji del objekta nižji in bo dejansko visok 

približno toliko kot drevesa. Potem se stavba postopno dvigne. Sedaj ima TAB 

skladiščne prostore v najemu v Dravogradu, kamor dostavljajo produkte, ki jih poleti 

delajo na zalogo. Te zelene baterije pred začetkom sezone pripeljejo nazaj iz 

Dravograda, jih formatirajo in nato odpremijo oz. odpeljejo nazaj v skladišče v 

Dravogradu. Tega prometa potem ne bi bilo več, število prevozov se bo zmanjšalo. 

Odmik od ceste je možen, že sedaj so iskali kompromise, ampak to pomeni, da je 

treba prestaviti igrišči. Novih delovnih mest ne bo veliko. 

 

Županjo je zanimala možnost, da se parkirišče umesti pred stavbo, ob cesto oz. da 
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se objekt postavi drugače. 

 

Martin Rebula je pojasnil, da je podjetje TAB odprto za vse predloge in se bodo 

potrudili najti sprejemljive rešitve. 

 

Dragico Mazej je zanimalo, kaj načrtujejo v zvezi z obstoječimi objekti v Mušeniku. 

 

Martin Rebula je pojasnil, da se nekaj objektov odstrani, kapelico pa bi ohranili in 

uporabili za svoje potrebe. Natančnejše pa tega še niso razdelali. 

 

Bojan Gorza je zanimalo ali sta vhod in izhod do skladišča na istem mestu. 

 

Martin Rebula je dejal, da bosta vhod in izhod na istem mestu. 

 

Jožeta Kropivnika zanima ali se obstoječe skladišče ohrani ali se povečuje 

proizvodnja. 

 

Martin Rebula je pojasnil, da obstoječe skladišče ostane, priključi se novo skladišče, 

ki je sedaj v Dravogradu. 

 

Aleš Tomše je dejal, da je problem ureditve prometa in povečanja prometa tudi stvar 

občine, ne le podjetja TAB. Občina mora preprečiti povečanje prometa skozi Črno. 

Center Črne takega prometa ne prenese. Podpreti je treba pobudo podjetja TAB, 

vendar je potrebno doseči to, da se prevoz kamionov s preklopniki skozi center Črne 

in naprej čez Sleme prepreči. 

 

Tomaž Simetinger je dejal, da mora občinski svet tehtati in odločati med interesi 

podjetja na eni in lokalnega prebivalstva na drugi strani. Občina bi s svojo podporo 

podjetju omogočila nadaljnji razvoj,  na drugi strani pa ni načrtovanih novih 

zaposlitev, povečal se bo promet… Lokalno prebivalstvo bi s tem samo izgubilo, zato 

ga zanima, kaj lahko podjetje ponudi, da bi zadovoljili tudi prebivalce. 

 

Martin Rebula je dejal, da se število prevozov za podjetje znižuje, povečuje se 

konkurenčnost podjetja, saj se znižajo transportni stroški. 

 

Jože Kropivnik je dejal, da se bo promet do Dravograda res zmanjšal, bodo pa 

odjemalci potem hodili v Črno po izdelke. 

 

Marjan Kodrun je dejal, da prevoz iz Dravograda ne gre skozi center Črne, tako da se 

promet za Črno ne bo zmanjšal. 

Skladiščno halo je nujno treba odmakniti od ceste, da bo tako tudi preglednost večja 

in s tem tudi prometna varnost. Občinskemu svetu predlaga, da si gre zadeve 

ogledati na terenu, saj se veliko stvari že izvaja. Spremembe prostorskega plana še 
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sprejete niso, TAB pa že izvaja zadeve. Krajani od podjetja nimajo nič, samo nekaj 

manjših sredstev, ki jih donirajo društvom.  

 

Županja je povzela, da so vse pobude svetnikov dobrodošle, na območju Mušenika 

je treba ohraniti kapelico in grad, dogovoriti zadeve v zvezi s prometom in zahtevati 

od podjetja TAB, da se zaveže več sredstev vlagati sredstva v razvoj lokalne 

skupnosti in zadovoljevanje potreb prebivalcev. 

 

Ga. Marinka Konečnik Kunst je pojasnila, da območje Črne že nekoliko pozna iz 

preteklih sodelovanj in priprave nekaterih občinskih dokumentov. 

Zdaj smo v fazi, ko se občina šele odloča, ali bo pristopila k spremembi OPN in kaj 

vse bo v te spremembe vključila. V gradivu so predstavljene pobude TAB in tudi 

druge pobude občine. 

Danes še nismo v fazi, ko bi v prostor umeščali objekt skladišča, to se bo naredilo 

kasneje z OPPN. Zdaj gre za to, da je potrebno spremeniti podrobno namensko rabo 

in določiti usmeritve za kasnejšo pripravo OPPN. Vsa podrobna vprašanja se bodo 

odpirala in reševala z OPPN.  

Županja se bo na osnovi razprave in predstavljenih stališč odločila ali se prične 

postopek sprememb OPN in o tem sprejela sklep. Spremembe OPN se ne bodo 

izvajale samo zaradi potreb in interesov TAB, ampak tudi širše lokalne skupnosti. 

Podrobno bo potrebno obdelat tudi urbanistični načrt in upoštevati vso zakonodajo, 

usmeritve in pogoje ter izdelati ustrezne strokovne podlage.  

Za TAB sta predvideni dve zaokrožitvi območij  iz gozdnih v stavbna zemljišča, ki se 

jim potem dodeli podrobni namen. Predvidena je sprememba podrobne prostorske 

rabe iz območja za centralne dejavnosti v območje za gospodarsko cono. Tretja 

vsebina pa je da se podrobno pogledajo pogoji urejanja tega prostora. OPN 

podrobnejše načrtovanj prenaša v izdelavo OPPN, tudi za manjše posege na že 

pozidanem območju. 

V predlogu pa so še drugi posegi, ki bi jih občina želela urediti, in sicer: sprememba 

podrobne prostorske rabe prostora za Kulturnim domom – iz zelenih površin v 

centralne dejavnosti, območje stare čistilne naprave, kjer bi območje namenili za 

centralne dejavnosti, kegljišče v Podpeci, območje smučišča, kjer bi širili območje za 

turizem oz. rekreacijo in opredelitev stanovanjske soseske sp. Javorje. 

Tudi vse te vsebine bo potrebo presojati skozi izdelani urbanistični načrt. 

To so predlogi, ki bi jih vključili v spremembo OPN, prav tako se lahko vključijo tudi 

tehnični in redakcijski popravki. 

 

Ga. Marinka Konečnik Kunst je predstavila tudi sam postopek sprememb OPN. Po 

ZUREP- 2 so občine ob prvi spremembi OPN dolžne na novo postaviti poselitveni 

načrt, Zakon o kmetijskih zemljiščih pa določa, da je treba določiti tudi trajno 

varovana in kmetijska zemljišča. Ti dve zahtevi postopek spremembe bistveno 

podražita in podaljšata. Lani je bil sprejet PKP 6, ki določa, da občinam ni potrebno 

vsega tega narediti, če ne spreminjajo namenske rabe prostora na več kot 10 ha. 
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Danes predlagane spremembe OPN pa obsegajo nekaj več kot 1 ha kmetijskih 

zemljišč, zato predlaga, da se postopek izpelje v skladu s PKP 6, vendar je potrebno 

za to sprejeti sklep o pričetku sprememb OPN in ga uveljaviti do 31.12.2021. 

S predstavljenimi Izhodišči je zastavljen samo pričetek aktivnosti, spremembo OPN 

pa je treba peljat po enakem postopku, kot se je sprejemal OPN. Pridobiti bo 

potrebno mnenje vseh nosilcev urejanja prostora, ki bodo odločili tudi o tem, ali bo 

potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje in v razpravo vključiti javnost. 

 

Županja se je zahvalila za strokovno predstavitev in razlago vsebin in postopkov in 

svetnik vprašala, če imajo še kakšno vprašanje. 

 

Marjan Kodrun je dejal, da je sam za ureditev ene prostorske zadeve čakal 25 let. 

Občinskemu svetu bo predlagal še en sklep, saj pobude krajanov sedaj niso 

vključene v te spremembe. Sam je dal pobude že pred 6 leti, prav tako veliko drugih 

krajanov in predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da se vključijo tudi pobude 

občanov. 

 

Županja je dejala, da ima že pripravljen sklep, da se hkrati odpre tudi postopek 

sprejemanja pobud občanov. 

 

Bojan Gorza je predstavil sklepe skupne seje Odbora za komunalne zadeve, urejanje 

prostora in varstvo okolja in Odbora za gospodarske dejavnosti in razvoj. 

 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednje sklepe: 
 

SKLEP 4/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z izhodišči Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem in jih 
potrjuje.  
 
SKLEP 4/2: 

 
V zvezi s pobudami podjetja TAB občinski svet želi zagotovilo, da se bo v 
nadaljnjih postopkih sklenil pisni sporazum, v katerem se bodo natančno 
opredelile  namere podjetja TAB in njegovo vlaganje v razvojne projekte občine 
Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 4/3: 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem zahteva, da se pri nadaljnjem 
podrobnem načrtovanju predstavljenih objektov in posegov v prostor za 
podjetje TAB prepreči povečanje prometa skozi center Črne in da se promet 
usmeri po Mežiški dolini, hkrati pa se celostno uredi naselje Mušenik (kapelica 
in grad). 
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SKLEP 4/4: 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep, da se se odpre 
postopek za sprejemanje pobud občanov za nadaljnje spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. 
 
Aleš Tomše je pojasnil, da bo podprl predlagane sklepe, razen prvega sklepa, ki naj 
vsebuje samo seznanitev občinskega sveta  z izhodišči sprememb in ne tudi njihovo 
potrditev.  
 
Županja je predlagala nov prvi sklep: 
 

SKLEP 4/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z izhodišči Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem. 
 
Ostali predlagani sklepi se ne spremenijo  
 
Glasovanje: 10 svetnikov je glasovalo  ZA predlagane sklepe, 1 svetnik pa je 
glasoval PROTI. 
 
 
K točki 5 
 
Županja je predstavila osnutek proračuna občine za leto 2022. Uvodoma je 
povedala, da se je pred pripravo osnutka sestala s predstavniki svetniških skupin in 
list in predsedniki Vaških skupnosti, da bi v osnutku čim bolj zajeli potrebe vseh 
občanov. 
Največji projekt v prihodnjem letu bo rekonstrukcija OŠ Črna, poskusno bo začela 
obratovati nova čistilna naprava, vključen je pričetek izgradnje kegljišča, priprava 
projektne dokumentacije za dograditev novih igralnic vrtca, nadaljuje se izvajanje 
koncesije za vzdrževanje in gradnjo cest, preverili bomo ustrezne lokacije za 
izgradnjo doma za starejše občane. Črno bomo še naprej razvijali kot gorsko 
turistično destinacijo, zato načrtujemo izgradnjo še ene ferate in letnega sankališča. 
Prihodnje leto se zaključujejo sanacijski ukrepi, zamenjati želimo streho na objektu 
avtobusne postaje, kjer je občina eden izmed lastnikov, predvidena so sredstva za 
izvedbo volitev, prav tako pa tudi zagotavljamo sredstva za posredne proračunske 
porabnike, za socialne transfere, za društva, kjer smo povečali sredstva za 10 %. 
Želeli smo, da pri oblikovanju proračuna sodelujejo tudi občani, zato smo vključili dva 
predloga za ureditev igrišč v zaselkih, ki so jih predlagali prebivalci teh zaselkov. 
Poskrbeli smo za vse ciljne skupine prebivalcev, vključujemo se v skupne projekte, ki 
jih vodi LAS. 
To je ogrodje proračuna in če bodo razprave potekale kot smo načrtovali, bi lahko 
proračun sprejeli konec decembra. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi o predstavljenem osnutku. 
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Marina Leskovec je dejala, da je potrebno razvojne projekte, ki jih je omenila 
županja, podpreti, najpomembnejše se ji zdi, da se prične preverjati možnosti za 
oskrbo starejših občanov - za izgradnjo doma za starejše občane. 
 
Dragica Mazej je dejala, da je v osnutku zastavljenih kar nekaj novih projektov, nekaj 
se jih zaključuje, podrobneje jo zanima projekt Okolju prijazna Mežiška dolina in sicer 
to, kje bodo umeščene nove fitnes naprave. 
Županja je pojasnila, da bo v okviru projekta zgrajena podlaga za urbani fitnes, ki ga 
bo občini podarilo podjetje SIJ in bo postavljen na eni od dveh možnih lokacij – v 
parku pri OŠ Črna oz. v Športnem parku pristava. V okviru projekta bo postavljena še 
balvanska plezalna stena, kupljen agregat za elektriko in izvedene skupne aktivnosti. 
 
Marjana Koruna zanima, katere ceste se bodo asfaltirale, ali je to že določeno. 
Prav je, da se obnovi igrišče v Javorju, zanima ga kako je z obnovo zidu ob 
pokopališču v Javorju. Zelo podpira gradnjo doma za starejše občane in bo osnutek 
proračuna podprl. 
 
Županja je pojasnila, da je tudi obnova zidu ob pokopališču Javorje že vključena v 
osnutek proračuna. 
 
Bojan Gorza se pridržuje mnenju, da pričnemo z aktivnostmi za izgradnjo doma za 
starejše občane, osnutek proračuna je dobro zastavljen in vključuje številne projekte, 
tudi izgradnjo kegljišča, zato ga bosta svetnika SDS podprla. 
 
Mitja Pranjič je dejal, da proračun zajema vsa področja, ki se dotikajo življenja ljudi. 
Najbolj pomembna investicija se mu zdi rekonstrukcija OŠ Črna, ki jo že zelo dolgo 
čakamo, seveda pa je pomemben tudi dom za starejše občane. 
Glede ceste ga zanima obnova ceste po Pristavi – od Faktorja do Pongrančiča. 
Zanima ga tudi, kaj je bilo realizirano pri koncesiji za ceste in kaj se načrtuje v 
prihodnjem letu. 
 
Županja je pojasnila da gre za državno cesto, da je projekt že izdelan in je v reviziji in 
upa, da bo v prihodnjem letu prišlo do izbora izvajalca in potem do rekonstrukcije 
ceste. 
Koncesionar je najprej pričel dela na cesti v Javorju, kjer je večji del že končan, v 
enem delu pa se čaka na rezultate geoloških vrtin, potem bo cesta končana. Začela 
so se dela v Koprivni in v Ludranskem vrhu. Dela morajo biti končana v prihodnjem 
letu. Nadaljevala se bo tudi obnova ceste v Heleni.  
  
Tomaž Simetinger je dejal, da je potrebno izpostaviti razvojno naravnanost 
proračuna. Zastavljeni projekti so usklajeni z zastavljenimi nacionalnimi strategijami 
in njihovimi usmeritvam. Poudariti je potrebno, da ima občina v primerjavi z drugimi 
občinami pomembno prednost, da ohranjamo financiranje društev tudi v času, ko je 
njihovo delovanje zaradi pandemije koronavirusa zelo omejeno. Društva bodo igrala 
ključno vlogo pri oživljanju družbenega in družabnega življenja po končani pandemiji. 
Sodobni proračuni gredo v smeri participatornosti, ki je oblika neposredne 
demokracije in vključevanje predlogov občanov v naš proračun je zelo pohvalno. 
Pohvaliti je potreba tudi socialne transfere – pomoč na domu, subvencije stanarin in 
zelo visoka pomoč za novorojenčke. 
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Jože Kropivnik je dejal, da podpira osnutek proračuna, ki namenja tudi sredstva za 
nadaljnji razvoj in izboljšave v Krajevni skupnosti Žerjav. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 5/1: 
 

Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na 

Koroškem za leto 2022 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 in 

ju daje v javno obravnavo. 
 

Glasovanje: Vseh 11 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 6 
 
Županja je dala besedo Jožetu Kropivniku, predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, da predstavi predlog za imenovanje novih članov 
delovnih teles občinskega sveta. 
 
Jože Kropivnik je povedal, da je Nestrankarska lista Rajka Lesjaka Komisiji za 

mandatna vprašanja volitve in imenovanja posredovala predlog za imenovanje novih 

članov delovnih teles občinskega sveta - Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in 

Statutarno pravne komisije. 

Predstavil je sklepe Komisije, sprejete na 4. dopisni seji. 

 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Ker razprave ni bilo, je županja predlagala v sprejem naslednje sklepe: 
 
SKLEP 6/1 
 

Občinski svet za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

za preostanek mandata 2018 – 2022, imenuje dr. Tomaža Simetingerja. 

 
 

SKLEP 6/2 
 

Občinski svet za članico Odbora za Komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja, za preostanek mandata 2018 – 2022, imenuje Taro Simetinger. 

 

 
SKLEP 6/3 
 

Občinski svet za predsednika Odbora za Komunalne zadeve, urejanje prostora 

in varstvo okolja, za preostanek mandata 2018 – 2022, imenuje Alojza 

Zmrzlikarja. 
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SKLEP 6/4 
Občinski svet za člana Statutarno pravne komisije za preostanek mandata 2018 

– 2022, imenuje dr. Tomaža Simetingerja. 

 

Glasovanje: Vseh 11 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 7 
 

Županja je svetnika seznanila s tem, da je sprejela Sklep o začasnem financiranju 

proračunskih porabnikov v obdobju januar – marec 2022. 

 
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 več razprave se je županja vsem svetnikom zahvalila za sodelovanje na 
seji, jim zaželela lep preostanek večera in lep veseli december in ob 19.10 uri 
zaključila 18. redno sejo. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


