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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: 21.4.2022                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 - 47 

 
Z A P I S N I K 

21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v sredo, 20. 4. 2022 ob 17.00 uri v sejni sobi občine Črna na Koroškem. 

 
Prisotni svetniki: Marina Leskovec, Alojz Zmrzlikar, Jože Kropivnik, mag., Mojca 
Petrič, (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), dr. Petra Kunc, Mitja Pranjič, (SD – 
Socialni demokrati) in Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna). 
 
Opravičeni:  Tara Simetinger in dr. Tomaž Simetiger, (Nestrankarska lista Rajka 
Lesjaka), Bojan Gorza in Valentina Kokošinek (SDS - Slovenska demokratska 
stranka), Aleš Tomše, mag. Dragica Mazej (SD – Socialni demokrati), 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Dalja Pečovnik, direktorica CUDV 

Črna na Koroškem in Irena Nagernik, direktorica občinske uprave. 

 
K točki 1 

 

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

svet sklepčen, saj  je  na seji prisotnih 7 svetnikov in svetnic, ostali so svojo odsotnost 

opravičili. 
 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 21. redne seje: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 21. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 

20.4.2022 poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev Zapisnika 20. redne seje občinskega 

sveta, z dne 23.3.2022, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Črna na Koroškem 

za leto 2021 z inventurnim elaboratom za leto 2021,  poročata mag. Romana 

Lesjak, županja; 

4. Sprejem  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem in seznanitev s sklepom o imenovanju vršilke 
dolžnosti direktorice knjižnice, druga obravnava, poroča Mitja Pranjič, predsednik 
Statutarno pravne komisije; 

5. Potrditev cene storitve pomoč na domu kot socialna oskrba in sprejem sklepa o 
višini subvencioniranja cene te storitve, poročata Dalja Pečovnik, direktorica 
CUDV in Jože Kropivnik, mag., predsednik Odbora za družbene dejavnosti; 
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6. Pobude in vprašanja; 

7. 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 21. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 20.4.2022. 

 
Glasovanje: Vseh 7 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 2 
 

Občinski svetniki so Zapisnik 20. 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 20. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 23.3.2022. 

 

Glasovanje: Vseh 7 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 

 
K točki 3 
 
Županja je predstavila ključne poudarke iz zaključnega računa proračuna občine za 

leto 2021. Leto 2021 je bilo uspešno zaključeno, z realizacijo nekaj čez 94 %. 

Uspešno se je zaključila največja investicija v izgradnjo nove čistilne naprave, prav 

tako pa tudi številne druge investicije v izgradnjo cest, preplastitev makadamskih cest, 

varovalno prehrano, obnova strehe na gasilskem domu, ureditev Vodne in Grofovske 

poti, postavitev adrenalinskega parka za otroke, zgradnja črpališča za vodovod 

Žerjav…Prav tako so bili realizirani tudi vsi načrtovani transferi za delovanje društev, 

za subvencije, za vzgojo in izobraževanje, kulturo, šport in vse druge dejavnosti, ki jih 

občina sofinancira iz proračuna. 

Županja se je svetnikom zahvalila za podporo proračunu in rebalansu proračuna za 

leto 2021, ki je bil uspešno realiziran. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi 
 
Marina Leskovec je dejala, da je občina uspešno realizirala proračun iz leta 2021, ki je 
bil zaradi čistilne naprave zelo visok. Nekatere zadeve pa se bodo nadaljevale tudi v 
letu 2022. 
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Marjana Kodruna je zanimalo, kaj so tekoči transferi v tujino in pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski porabniki. Zanima ga, zakaj je inventurna komisija 
odpisala terjatve do kupcev. 
 
Županja je  pojasnila, da gre za plačilo članarine za Geopark Karavanke, pri tekočih 
transferih za fizične in pravne osebe gre za sredstva, ki so bila na javnih razpisih 
dodeljena društvom in posameznikom s področja kulture, športa in kmetijstva ter 
razvoja podeželja. Inventurna komisija je odpisala terjatve, ki jih ni možno izterjati, ker 
so pravne osebe razglasile stečaj, ali so dolgovi zastarali. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala v sprejem naslednje sklepe: 
 

SKLEP 3/1: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval in sprejel Zaključni račun 

proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2021. 

 

SKLEP 3/2: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval Inventurni elaborat za 

leto 2021 in ga potrjuje.  

 

SKLEP 3/3: 
 

Občinski svet Občine Črna se strinja s predlogom odpisa osnovnih sredstev v 

nabavne vrednosti  v višini 1.970,86 € programske opreme, ostale opreme v 

višini 21.043,48 €, drobni inventar v višini 3.062,70€. Po predlogu Komisije za 

popis terjatev in obveznosti se odpišejo terjatve do kupcev v višini 12.196,17 €. 

 
 

Glasovanje: Vseh 7 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 4 
 

Županja je dala besedo Marini Leskovec, podpredsednici Statutarno pravne komisije, 
ki je povedala, da je Občinski svet Občine Črna na Koroškem obravnaval Odlok o 
ustanovitvi knjižnice in na predlog odloka podal pripombe, določene pripombe pa je 
podala tudi Statutarno prava komisija. Pripravljavec odloka je vse te pripombe 
upošteval in jih vnesel v Odlok, ki je tako v dopolnjeni končni obliki ponovno poslan 
občinskim svetom vseh štirih občin ustanoviteljic v sprejem.  
 
Prav tako je Svet knjižnice ustanovitelje seznanil s sklepom o imenovanju vršilke 
dolžnosti direktorice KOK , saj zaradi tega, ker Odlok še ni bil sprejet, ni bilo možno 
izpeljati postopka imenovanja novega direktorja oz. direktorice. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Ker razprave ni bilo, je županja predlagala v sprejem naslednja sklepa: 
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SKLEP 4/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
 

SKLEP 4/2 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s sklepom o imenovanju 

vršilke dolžnosti direktorice Koroške osrednje knjižnica Ravne na Koroškem. 

 
 

Glasovanje: Vseh 7 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 5 
 
Županja je dala besedo Dalji Pečovnik, direktorici CUDV Črna na Koroškem, da 
predstavi novo ceno storitve pomoč družini na domu. 
 
Dalja Pečovnik je pojasnila, da CUDV opravlja storitev socialne oskrbe za Občino 
Črna na Koroškem od leta 2020 in da je bila zadnja cena oblikovana v januarju 2021.  
 
Zaradi nastalih sprememb višine minimalne plače in ostalih zakonskih sprememb 
(regres za letni dopust za leto 2022 v višini minimalne plače in višina regresa za 
prehrano med delom) je izvajalec storitve pripravil nov izračun stroškov storitve pomoč 
družini na domu kot socialna oskrba. 
 
Razlika v ceni glede na preteklo ceno ni velika, je pa novost v strukturi cene, saj je je 
MDDSZ v skladu s 130. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi za razliko v ceni, ki je 
nastala zaradi dviga izhodiščnega plačnega razreda, namenilo subvencijo iz 
proračuna RS. Subvencija iz proračuna pomeni nižjo subvencijo cene za občino, za 
uporabnike pa ostane cena nespremenjena.  
Pomoč se zagotavlja vsem, ki jo potrebujejo, storitev je kvalitetna in celovita, 
uporabniki so z  njo zelo zadovoljni, prav tako tudi s tem, da očina prispeva tako 
visoko subvencijo –kar  64 %, ki je ena najvišjih, zato je tudi storitev dostopna vsem, ki 
jo potrebujejo. 
 
Jože Kropivnik, mag. je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti. 

 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Alojz Zmrzlikar je pohvalil izvajanje storitve in se zahvalil občini za tako visoko 
sofinanciranje, ki občanom zagotavlja možnost, da to storitev tudi koristijo. 
 
Tudi Marina Leskovec je pohvalila dobro izvajanje storitve in socialno orientiranost 
občine. 
 
Županja je pohvalila CUDV in njihove izvajalke, saj so uporabniki zelo zadovoljni z 
opravljeno storitvijo. Upa, da se bodo ljudje, ki jo potrebujejo, čim  več odločali zanjo. 
 
Marjan Kodrun je dejal, da je prijetno presenečen, da je cena ostala na enaki ravni kot 
lani, veseli ga, da je občina zelo socialno usmerjena in zagotavlja svojim občanom čim 



21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 
5 

bolj kvalitetno življenje in čim bolj dostopne storitve. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 
SKLEP 5/1 
 

Občinski svet potrjuje ceno storitve pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba, ki v letu 2022 znaša:  

 delavnik nedelja praznik 

Stroški storitve na uro 22,11 € 29,72 € 32,26 € 

Cena za občino (oprostitev in  
64% subvencija) 

14,52 € 19,22 € 20,76 € 

Oprostitev iz proračuna RS 1,79 € 2,70 € 3,01 € 

Cena storitve pomoč družini 
na domu (za uporabnika) 

5,80 € 7,80 € 8,50 € 

 

Višina subvencije cene storitve je 64 %. 
 

 
Glasovanje: Vseh 7 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 6 
 
Županja je povedala, da svetniki na občinsko upravo niso naslovili pobud ali vprašanj. 
 
K točki 7 
 
Županja je svetnike seznanila z rezultati Ninamedije o zadovoljstvu občanov z delom 
županje, občinskega sveta in občinske uprave, ki so nad državnim povprečjem. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno.  
 
 
Ker ni bilo razprave se je županja vsem svetnikom zahvalila za sodelovanje na seji in 
ob 18.00 uri zaključila 21. redno sejo. 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
direktorica občinske uprave      županja 
               Občine Črna na Koroškem 


