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: 7.12.2018
Številka: 0320-0001/2018 -2

ZAPISNIK
1. REDNE – KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v četrtek, 6.12.2018 ob 18. uri v poročni sobi Občine Črna na
Koroškem
Prisotni svetniki: mag. Romana Lesjak, Rajko Lesjak, Marina Leskovec, Mojca
Petrič, Jože Kropivnik, mag., Alojz Zmrzlikar, (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka),
mag.Dragica Mazej, mag. Petra Kunc, Mitja Pranjič, Aleš Tomše (SD – Socialni
demokrati), Bojan Gorza, Valentina Kokošinek, mag. (SDS - Slovenska demokratska
stranka) in Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna).
Ostali prisotni: Andreja Polajner, namestnica predsednice Občinske volilne
komisije, Irena Nagernik, tajnica občinske uprave, predstavniki sredstev javnega
obveščanja.

1. redno – konstitutivno sejo občinskega sveta je v skladu s Poslovnikom občinskega
sveta vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Rajko Lesjak.
Predsedujoči je najprej pozdravil županjo, novoizvoljene svetnike in svetnice,
namestnico predsednice Občinske volilne komisije in ostale prisotne.
Predsedujoči je povedal, da je dnevni red 1. redne – konstitutivne seje določen s
Poslovnikom občinskega sveta in je naslednji:
1. Ugotovitev navzočnosti novoizvoljenih članov;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev
župana; poroča Andreja Polajner, namestnica predsednice OVK;
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve županje;
poroča predsedujoči;
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta;
poroča predsednik mandatne komisije;
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje; poroča predsednik
mandatne komisije;
6. Nagovor županje;
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; poroča
mag. Romana Lesjak, županja;

1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

1

TOČKA 1: UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV
SVETA
Predsedujoči je ugotovil, da je na prvi redni – konstitutivni seji občinskega sveta
prisotnih vseh 13 novoizvoljenih članov občinskega sveta, ki so se izkazali s
potrdilom o izvolitvi.
Občinski svet je tako sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
TOČKA 2: POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V
OBČINSKI SVET IN VOLITEV ŽUPANA
Poročilo o izidu volitev je podala namestnica predsednice občinske volilne komisije
Andreja Polajner, ki je povedala, da so redne volitve za župana/županjo Občine Črna
na Koroškem in za člane/članice občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 2726 volivcev, volitev se je
udeležilo 1728 volivcev, kar predstavlja 63,39 %.
Pravico glasovanja po pošti je koristilo 7 (sedem) volivcev.
Pri volitvah za župana/županjo Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 1728
glasov, od teh so bile veljavne 1704 glasovnice, neveljavnih pa 24 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
KANDIDAT/KA
Mag. ROMANA LESJAK
IGOR PRODNIK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV
1440
264

84,51
15,49

Za županjo Občine Črna na Koroškem je bila izvoljena:
Mag. ROMANA LESJAK, rojena 27. 12. 1956, stanujoča Pristava 21, Črna na
Koroškem,
naziv izobrazbe: magistrica upravnih znanosti; delo, ki ga opravlja: županja.
Predlagatelj: Rajko Lesjak in skupina volivcev.
Pri volitvah za člane/članice Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem je bilo
oddanih 1728 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 1688 glasovnic in neveljavnih 40
glasovnic.
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Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Št.
glasov
LISTA MARJANA KODRUNA
124
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
77
NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA
653
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 84
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
490
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
260
SKUPAJ:
1688
Ime liste

% glasov
7,35
4,56
38,68
4,98
29,03
15,40
100

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je bilo listam kandidatov direktno
podeljeno 13 mandatov:
Št. mandatov

Št.

Ime liste

1
0
6
0
4
2

1
2
3
4
5
6

LISTA MARJANA KODRUNA
SMC - STRANKA MIRA CERARJA
NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), so bili pravilno oddani
preferenčni glasovi za naslednje liste:
-

Kandidatoma na LISTI MARJANA KODRUNA je bilo podeljenih skupno 32
preferenčnih glasov, kar je 25,81 %, od tega kandidatu Marjanu Kodrunu 21
glasov oz. 16,94 %.

-

Kandidatom na listi SD – SOCIALNI DEMOKRATI je bilo podeljenih skupno 277
preferenčnih glasov, kar je 56,53 %, od tega kandidatki Dragici Mazej 59 glasov
oziroma 12,04 % in Petri Kunc 54 glasov oziroma 11,02 %.

-

Kandidatom na listi SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA je bilo
podeljenih skupno 133 preferenčnih glasov, kar je 51,15 %, od tega kandidatu
Bojanu Gorza 54 glasov oziroma 20,77 %.
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Na rednih volitvah 18. novembra 2018 so bili izvoljeni naslednji člani/članice
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem:
1. Mag. ROMANA LESJAK, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
2. RAJKO LESJAK, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
3. MARINA LESKOVEC, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
4. ALOJZ ZMRZLIKAR, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
5. MOJCA PETRIČ, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
6. JOŽE KROPIVNIK, mag. Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
7. Mag. DRAGICA MAZEJ, SD – Socialni demokrati
8. Mag. PETRA KUNC, SD – Socialni demokrati
9. MITJA PRANJIČ, SD – Socialni demokrati
10. ALEŠ TOMŠE, SD – Socialni demokrati
11. BOJAN GORZA, SDS – Slovenska demokratska stranka
12. VALENTINA KOKOŠINEK, SDS – Slovenska demokratska stranka
13. MARJAN KODRUN, Lista Marjana Kodruna
Predsedujoči se je predsednici zahvalil za predstavljeno poročilo in predlagal
občinskemu svetu, da sprejme naslednji
SKLEP 2/1:
Občinski svet se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih lokalnih volitev župana/županje in članov/članic občinskega sveta
Občine Črna na Koroškem.
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
TOČKA 3: IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve županje.
Predsedujoči je pojasnil, da je naloga te komisije, da na podlagi poročila volilne
komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov sveta.
Prav tako komisija pregleda poročilo volilne komisije in potrdilo o izvolitvi župana in
predlaga občinskemu svetu ugotovitveni sklep o izvolitvi župana.
Predsedujoči je povedal, da je v skladu z dogovorom, sprejetim na posvetu vodij
kandidatnih list, županja predlagala naslednje člane mandatne komisije:
1. Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – predsednica komisije;
2. Bojan Gorza, SDS - Slovenska demokratska stranka – član komisije;
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3. mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati – članica komisije.
Predsedujoči je vprašal ali bi kdo od članov občinskega sveta podal še kakšen
predlog za člana mandatne komisije in ker predlogov ni bilo, je predlagal naslednji
SKLEP 3/1
Občinski svet imenuje mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
županje v sestavi:
1. Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – predsednica komisije;
2. Bojan Gorza, SDS - Slovenska demokratska stranka – član komisije;
3. mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati – članica komisije.
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
Predsedujoči je začasno prekinil sejo občinskega sveta, da so se člani mandatne
komisije, lahko umaknili v sosednjo pisarno, kjer so pregledali poročilo o izidu volitev
in vsa potrdila.
Ko so se člani mandatne komisije vrnili na sejo, je občinski svet nadaljeval z delom.
TOČKA 4: POROČILO O IZIDU VOLITEV IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA
Predsedujoči je dal besedo predsednici mandatne komisije, ki je podala poročilo.
Marina Leskovec, predsednica mandatne komisije je povedala, da je komisija
pregledala poročilo Občinske volilne komisije in ugotovila, da ni bilo vloženih nobenih
pritožb v zvezi z izvoljenimi mandati, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi
mandate občinskih svetnikov, ki so bili izvoljeni na volitvah, in sicer:
1. Mag. Romana Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
3. Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
4. Alojz Zmrzlikar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
5. Mojca Petrič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
6. Jože Kropivnik, mag. Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
7. Mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati
8. Mag. Petra Kunc, SD – Socialni demokrati
9. Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati
10. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati
11. Bojan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka
12. Valentina Kokošinek, mag., SDS – Slovenska demokratska stranka
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13. Marjan Kodrun, Lista Marjana Kodruna
Predsedujoči je v skladu s podanimi ugotovitvami predlagal občinskemu svetu v
sprejem naslednja sklepa:
SKLEP 4/1
Občinski svet je potrdil mandate članov občinskega sveta za mandatno
obdobje 2018 – 2022, v naslednji sestavi:
1. Mag. Romana Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
3. Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
4. Alojz Zmrzlikar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
5. Mojca Petrič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
6. Jože Kropivnik, mag. Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
7. Mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati
8. Mag. Petra Kunc, SD – Socialni demokrati
9. Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati
10. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati
11. Bojan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka
12. Valentina Kokošinek,mag., SDS – Slovenska demokratska stranka
13. Marjan Kodrun, Lista Marjana Kodruna
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
Predsednik je predlagal
SKLEP 4/2:
Občinski svet je sprejel sklep, da z dnem potrditve mandatov novim članom
občinskega sveta preneha mandat dosedanjim članom občinskega sveta, s tem
pa jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katere so bili imenovani kot predstavniki
občinskega sveta.
Z dnem poteka mandata dosedanjim članom občinskega sveta preneha tudi
članstvo v Nadzornem odboru, ki ga je imenoval ta občinski svet.
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
Predsedujoči je povedal, da je občinski svet Občine Črna na Koroškem tako
konstituiran. Vsem članom in članicam novega občinskega sveta je zaželel uspešno
delo v mandatnem obdobju 2018 - 2022.
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TOČKA 5: POROČILO MANDATNE KOMISJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE
ŽUPANJE
Predsednica mandatne komisije
povedala, da je komisija pregledala poročilo o
volitvah za župana oz. županjo in ugotovila, da ni bilo podanih nobenih pritožb v
zvezi z volitvami za župana oz. županjo Občine Črna na Koroškem. Mandatna
komisija na podlagi poročila Občinske volilne komisije predlaga, da občinski svet
sprejme ugotovitveni sklep, da je za županjo občine Črna na Koroškem izvoljena
mag. Romana Lesjak, rojena 27.12.1956, stanujoča Pristava 21, Črna na Koroškem.
Predsedujoči se je zahvalil za poročilo in v skladu s podanim poročilom predlagal
občinskemu svetu v sprejem naslednji
SKLEP 5/1:
Občinski svet se je seznanil s poročilom mandatne komisije in sprejme
ugotovitveni sklep, da je za županjo občine Črna na Koroškem za mandatno
obdobje 2018 – 2022 izvoljena mag. Romana Lesjak, rojena 27.12.1956,
stanujoča Pristava 21, 2393 Črna na Koroškem.
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
Predsedujoči je prosil mag. Romano Lesjak, da poda izjavo o tem ali sprejme funkcijo
županje.
Županja mag. Romana Lesjak je podala izjavo, da sprejme funkcijo županje občine
Črna na Koroškem z velikim spoštovanjem do kraja in krajanov.
Predsedujoči se je županji zahvalil za podano izjavo in pojasnil, da Zakon o lokalni
samoupravi v petem odstavku 37.a člena določa, da »članu občinskega sveta,
županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat če nastopi
funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta, župana in podžupana«. 37.b člen tega zakona pa določa, da »funkcija župana
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta«.
V skladu z izjavo županje mag. Romane Lesjak, da sprejema funkcijo županje in
predstavljenimi zakonskimi določili je predsedujoči predlagal občinskemu svetu v
sprejem
SKLEP 5/2
Občinski svet se je seznanil z določili 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki pravijo, da funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta in sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi nezdružljivosti
funkcij preneha mandat članici občinskega sveta mag. Romani Lesjak, ki je bila
izvoljena za županjo.
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Občinski svet poziva Občinsko volilno komisijo, da izvede nadaljnji postopek
za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta.
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA.
Predsedujoči je županji mag. Romani Lesjak iskreno čestital za ponovno izvolitev na
funkcijo županje, ji predal župansko verigo in ji zaželel uspešno nadaljevanje dela
tudi v mandatu 2018 – 2022.
Predsedujoči je predal besedo županji.
TOČKA 6: NAGOVOR ŽUPANJE
Županja je v svojem nagovoru ob izvolitvi poudarila, da bo tako kot doslej vse svoje
napore in trud namenila za delovanje v korist razvoja kraja, da bo skušala povezati
vse občinske svetnike in svetnice, da bo kot doslej delovala kot varuh zakonitosti v
kraju in bo še naprej delovala med ljudmi za ljudi. Še naprej bo skrbela za razvoj
celotne občine od podeželja do centra in bo še bolj kot doslej vztrajala pri tem, da je
občinska uprava servis občank in občanov.
Razvoj Črne v preteklem obdobju je viden in opazen na vseh področjih dela. To je
omogočilo tudi usklajeno in odgovorno delo občinskega sveta v preteklem obdobju,
za kar se je županja vsakemu občinskemu svetniku posebej in občinskemu svetu kot
celoti, še enkrat zahvalila
Županja je poudarila, da sama skozi volilni rezultat, ki kaže na veliko zaupanje v
funkcijo župana in do nje same, čuti veliko odgovornost do sokrajanov in do tega
organa, ki je danes konstituiran. Zato poziva vse člane občinskega sveta, da
odgovorno in pošteno sodelujejo na tistih točkah, ki jih združujejo, tiste, ki pa jih
ločujejo, pa poskušajo z demokratičnimi procesi zbližati.
Vse drugo je slabo za ta organ in slabo za občino, za kaj takšnega pa volivci
mandata niso podelili ne županji in ne svetnikom. Zatorej kliče k sodelovanju vseh
strank in vseh svetnic in svetnikov v občinskem svetu. Namreč: rezultati dela so tisti
kriterij po katerih jih bodo občanke in občani sodili.
Predsedujoči se je zahvalil županji za podane besede in sejo nadaljeval z zadnjo
točko dnevnega reda.
TOČKA 7: IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE,
IMENOVANJA IN PRIZNANJA
Predsedujoči je podal predlog za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki so jih predlagali predstavniki kandidatnih list. To so:
1. Jože Kropivnik, mag., Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, predsednik komisije;
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, član komisije;
3. Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati, član komisije.
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Predsedujoči je vprašal ali želi o predlogu kdo razpravljati in ker ni bilo razprave je
predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji
SKLEP 7/1
Občinski svet je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, za mandatno obdobje 2018 – 2022, v naslednji sestavi:
1. Jože Kropivnik,mag.,Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, predsednik komisije;
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, član komisije;
3. Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati, član komisije.
Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo ZA.

S tem je bil dnevni red 1. redne - konstitutivne seje občinskega sveta Občine Črna
na Koroškem izčrpan.
Predsedujoči se je vsem svetnicam, svetnikom, županji in drugim prisotnim zahvalil
za sodelovanje in ob 18.30 uri zaključil sejo.

Zapisala:

Predsedujoči:

Irena Nagernik

Rajko Lesjak

1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

9

