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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: 18.10.2017 
Številka: 0320-0001/2017-16 
 

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

ki je bila v SREDO, 18.10.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 
 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, mag. Jože Kropivnik, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, 
Mojca Petrič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica Mazej (SD – 
Socialni demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC – Stranka modernega centra), 
Bojan Gorza, Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik 
(NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati) 
 
Odsotni: Boštjan Delalut (SD – Socialni demokrati) 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Romana Košutnik - ravnateljica OŠ Črna na 
Koroškem, Martina Cigale, Dom starejših na Fari, Manca Jug, Locus d.o.o., Eva Praprotnik, 
finančnica, Irena Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

K točki 1 
 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih 12  

svetnikov, eden je svojo odsotnost opravičil. 

 
Županja je predlagala naslednji dnevni red 18. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 18.10.2017, 
poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta, z dne 6.7.2017 in Poročilo o 

realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, z dne 7.9.2017 in Poročilo o 

realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

4. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 13. Do 

15.9.2017,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

5. Podelitev mandata nadomestni članici občinskega sveta z Nestrankarske liste Rajka 

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

volitve in imenovanja; 

6. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi ekonomske cene programov vzgoje in 

varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za šolsko leto 

2017/2018; poročata Romana Košutnik, ravnateljica osnovne šole Črna na Koroškem 

in mag. Dragica Mazej,  predsednica Odbora  za družbene dejavnosti; 

        

http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znacka
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9_3ukJ_MAhVLtBQKHUO0DLwQjRwIBw&url=http://www.zdis.si/&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNFjEPTyZsDupx1RARtw-fPs__xqTg&ust=1461307518
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7. Soglasje k ceni storitve in določitev subvencioniranja cene storitev neposredne 

socialne oskrbe na domu od 1.10.2017 dalje, poročata Stanka Vauh, direktorica 

Doma starejših na Fari na Prevaljah in mag. Dragica Mazej,  predsednica Odbora  za 

družbene dejavnosti; 

8. Obravnava in potrditev dopolnjenega osnutka OPPN (občinskega podrobnega 

prostorskega načrta) za del območja »IP 3 Žerjav« in okoljskega poročila, poročata 

Manca Jug, predstavnica podjetja LOCUS d.o.o., Domžale in Uroš Kobe, predstavnik 

podjetja Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana; 

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu za leto 2017 

(rebalans), poročata mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, finančnica; 

10. Imenovanje novih članov delovnih teles občinskega sveta - Odbora za družbene  

Dejavnosti in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, poroča mag. Jože 

Kropivnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 
 

11. Informacija o vključitvi projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 

porečju reke Meže v občinah Črna na Koroškem in Prevalje v  Dogovor za razvoj 

regije, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

12. Volitve predstavnika Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote in 

določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta, vodi mag. Jože Kropivnik, 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
 

 

13. Pobude in vprašanja; 

14. 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 18.10.2017. 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 2 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 17. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli skupaj z 

vabilom in gradivom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k obema 

dokumentoma. 

 

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 6.7.2017. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
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K točki 3 
  

Občinski svetniki so Zapisnik 1. izredne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli skupaj z 

vabilom in gradivom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k obema 

dokumentoma. 

 

Šemso Omerović je dejal, da želi, da se zapisnik dopolni z njegovim vprašanjem g. Ivartniku 

o tem, koliko od 120 otrok, ki so bili povabljenih na odvzem in pregled krvi  je iz Črne in 

koliko iz Mežice ter o tem, koliko od tistih, ki so imeli prevelike koncentracije svinca, jih je iz 

Mežice in Črne in koliko od teh otrok ima  starše zaposlene v podjetju TAB. 

 

Županja je dejala, da se bo zapisnik še enkrat poslušal in ustrezno dopolnil, vsi podatki pa so 

bili predstavljeni tudi v gradivu, ki je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. Dodala je 

še poročilo o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z realizacijo sprejetih sklepov. 

Županja s sodelavci je bila v času od izredne seje trikrat na sestankih v Ljubljani, kjer so tekli 

pogovori o zagotavljanju izpadlih sredstev iz preteklih let in povečanju sredstev za 

nadaljevanje izvajana ukrepov ter o monitoringu prisotnosti svinca v okolju. Monitoringu 

zraka se doda še monitoring zemlje in v ta namen so bili na treh lokacijah v občini že vzeti 

vzorci zemljine, tudi na igrišču v Rudarjevem. TAB letna okoljska poročila že pošilja na 

občino, v prihodnje pa jih bo tudi predstavljal na seji občinskega sveta in delovnih teles. 

Za spremljanje podatkov je imenovano skupno strokovno delovno telo, ki ga sestavljajo 

predsednica Odbora za družbene dejavnosti in predsednik Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja ter po dva predstavnika podjetja TAB d.d. in NIJZ OE 

Ravne na Koroškem. Ta skupina bo spremljala kazalce iz raznih poročil in pripravljala 

predlog ukrepov za izboljšanje stanja. 

Na vlado in ministrstva je bil posredovan predlog, da se odlok o odpravi posledic 

onesnaževanja spremeni v zakon, vendar je v tem trenutku bolj malo možnosti, da bi se to 

res zgodilo.     

Skupaj s strokovnjaki iz NIJZ Ravne smo pripravili predlog in podali dve pobudi na vlado – za 

zagotovitev izpadlih 2 milijonov iz preteklih let in nabor dodatnih ukrepov do leta 2022 v 

vrednosti 6 milijonov €. Odgovora glede tega še nismo prejeli, pravkar pa tečejo razgovori za 

financiranje ukrepov v letih 2018 in 2019. 

Nadaljevalo se bo informiranje občanov, kako živeti in ravnati v okolju onesnaženem s 

svincem. Nalogo je prevzel NIJZ in jo tudi že izvaja na različne načine. 

Imenovana je delovna skupina iz predstavnikov NIJZ in predstavnikov Ministrstva za okolje, 

ki bo posebno skrb namenila temu, da se strogo presoja izdaja okoljevarstvenih dovoljenj. 

Realizirana je bila tudi 9. točka - obisk pri ministrici v Ljubljani, ki se ga je udeležila županja 

skupaj z županom občine Mežica, predstavniki NIJZ in TAB d.d.. Dogovorili smo se, da je 

potrebno to problematiko sproti obravnavati in narediti vse, da do povečanih vrednosti 

vsebnosti svinca pri otrocih in drugih občanih ne bo več prihajalo. Dogovorili smo se, da  

pripravimo predlog za dodatna finančna sredstva - katere dodatne ukrepe predlagamo v 

izvajanje in katere obstoječe ukrepe, bi bilo smiselno nadgraditi in povečati. Predlog je bil že 

posredovan na ministrstvo. 

Skupnega obiska v podjetju TAB še nismo opravili, ga je pa smiselno izvesti ločeno, saj bodo 

predstavniki ministrstva lahko prišli na obisk šele januarja prihodnje leto, občinski svetniki pa 

lahko ta obisk opravijo prej. 
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Ker drugih pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/1: 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 1. izredne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 7.9.2017. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 

K točki 4 
  

Občinski svetniki so Zapisnik 3. dopisne seje prejeli skupaj z vabilom in gradivom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe na zapisnik. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 4/1: 

Občinski svet je potrdil Zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta Občine Črna na 

Koroškem, ki je potekala od 13. do 15.9.2017. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 5 
 
Županja je prosila mag. Jožeta Kropivnika, da poda uvodno obrazložitev.  
 

Mag. Jože Kropivnik je povedal, da je na podlagi sprejetega ugotovitvenega sklepa 

občinskega sveta o predčasnem prenehanju mandata občinske svetnice Katje Gole z 

Nestrankarske liste Rajka Lesjaka Občinska volilna komisija izpeljala postopek za podelitev 

mandata nadomestni članici s te liste. 

 

Občinska volilna komisija je preverila volilne rezultate rednih volitev članov občinskega sveta, 

ki so bile 5. oktobra 2014 in ugotovila, da je naslednja kandidatka na Nestrankarski listi Rajka 

Lesjaka, ki se ji v skladu z zakonskimi določili ponudi mandat občinske svetnice, Mojca 

Petrič. Občinska volilna komisija je pozvala Mojco Petrič, da poda izjavo o tem ali sprejme 

mandat občinske svetnice za preostanek mandatnega obdobja 2014 – 2018. 

 

Mojca Petrič je podala pisno izjavo, da mandat sprejema, zato so bili izpolnjeni vsi pogoji za 

podelitev mandata nadomestni članici in v skladu s tem je Občinska volilna komisija sprejela 

naslednji sklep: 

 

Občinska volilna komisija predlaga občinskemu svetu, da Mojci Petrič - kandidatki na 

Nestrankarski listi Rajka Lesjaka, podeli mandat članice občinskega sveta Občine Črna na 

Koroškem za preostanek mandatnega obdobja 2014 - 2018. 

 

Izpis sklepa je bil posredovan Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se je 

seznanila s postopkom in  sprejetim sklepom Občinske volilne komisije in predlaga 

občinskemu svetu, da sklep sprejme in podeli mandat nadomestni članici.  
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Županja je svetnike vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem in ker vprašanj ni 
bilo, je predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 5/1: 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem podeli mandat članice občinskega sveta 

Občine Črna na Koroškem, za preostanek mandatnega obdobja 2014 – 2018, 

kandidatki na Nestrankarski listi Rajka Lesjaka Mojci Petrič, Mušenik 3, Črna na 

Koroškem.  

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

Županja je novi svetnici čestitala in jo povabila k sodelovanju na 18. redni seji občinskega 

sveta. 

 

K točki 6 

 

Županja je prosila predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da predstavi stališče odbora 

glede predlagane ekonomske cene vrtca. 

 

Mag. Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 12. redni seji 

obravnaval predlog nove ekonomske cene vrtca, ki se spremeni zaradi spremembe plač v 

plačni skupni J. Predlagane cene so: 

 

 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel naslednji sklep: 

 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi ceno programa vrtca 
Črna in Žerjav  za šolsko leto 2017/2018 
 
- I. starostno obdobje –  celodnevni program   493,24 € 

- II. starostno obdobje – celodnevni program   384,60 € 

- kombiniran oddelek    394,52 € 

- cena malice          0,63 € 

- cena kosila        0,66 € 
 

 

Cena rezervacij je bila prej 50%, kar je bilo najvišje Mežiški dolini, zato odbor predlaga, da se 

le-ta zniža na 25 %. 

 

Župana je dala besedo ravnateljici OŠ Črna Romani Košutnik, da poda dodatno razlago.   

 

- I. starostno obdobje –  celodnevni program   493,24 € 

- II. starostno obdobje – celodnevni program   384,60 € 

- kombiniran oddelek    394,52 € 

- cena malice          0,63 € 

- cena kosila        0,66 € 
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Romana Košutnik je povedala, da je cena izračunana na normativ 97 otrok, dejansko je 

vpisanih 88 otrok. Gre za povečanje cene zaradi povišanja plač zaposlenim do 26 plačnega 

razreda zaradi odprave plačnih anomalij. 

 

Županja je pozvala občinske svetnike k razpravi. Dodala je, da je v vrtcu letos po dolgem 

času spet 6 skupin, da je bilo od oktobra lani do oktobra letos rojenih 27 otrok, kar je tudi 

spodbudna številka. 

 

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

 

SKLEP 6/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrjuje ceno programa vrtca Črna in Žerjav  
za šolsko leto 2017/2018: 
 

- I. starostno obdobje –  celodnevni program   493,24 € 

- II. starostno obdobje – celodnevni program   384,60 € 

- kombiniran oddelek    394,52 € 

- cena malice          0,63 € 

- cena kosila        0,66 € 
 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 
K točki 7 
 

Županja je prosila predsednico Odbora za družbene zadeve, da predstavi tud stališče odbora 

glede nove cene za neposredno socialno oskrbo na domu. 

Mag. Dragica Mazej je povedala, da je tudi predlog  cene neposredne oskrbe na domu 

obravnaval Odbor za družbene dejavnosti na 12. redni seji in da  gre prav tako za dvig cene 

zaradi povišanja plač. 

 

Občina Črna na Koroškem je pretekla leta subvencionirala ceno storitve v višini 76,37 %, kar 

je največ od vseh Koroških občin. Tudi zdaj ostaja predlagana višina subvencije enaka. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel naslednji sklep: 

 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog sklepa  o višini 

subvencionirane cene storitev neposredno socialne oskrbe na domu  od 1.10.2017 dalje in 

sicer: 

 

 delavnik nedelja  praznik  

Polna cena storitve 18,16 € 22,25 €     23,07 € 

Subvencija občine 76,37%       13,12 €          16,24 €     16,87 € 

Cena za uporabnika         4,06 €.           5,03 €        5,22 € 

 

Županja je prosila Martino Cigale, organizatorko pomoči na domu, da poda informacije o 

številu uporabnikov in njihovem zadovoljstvu s storitvijo. 
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Martina Cigale je povedala, da je trenutno v Črni 6 uporabnikov pomoči na domu, povprečno 

mesečno opravijo 77 efektivnih ur. Uporabniki so s storitvijo zelo zadovoljni. 

 

Županja je dodala, da si vsi želimo, da so uporabniki zadovoljni in čim več koristijo to storitev, 

ki jim omogoča daljše bivanje v domačem okolju. 

 

Županja je pozvala občinske svetnike k razpravi. 

 

Jože Kaker je vprašal, kdo so izvajalci te storitve ali so to domačini iz Črne. 

 

Martina  Cigale je povedala, da so 3 izvajalci iz Mežice in 2 iz Prevalj. 

 

Jože Kaker je dejal, da je precej mladih v Črni  brez zaposlitve in bi se lahko s kakšnim 

tečajem usposobili za izvajanje teh storitev. Potrebno bi bilo storiti kakšen korak v to smer. 

 

Šemso Omerović je dejal, da je financiranje pomoči na domu izredno dobra gesta občine, ki 

tako podpira in skrbi za občane. Urna postavka izvajalcev se mu zdi pretirano velika, glede 

na to, da je skoraj enaka tisti, kot jo imajo v domu. Urna postavka tudi ni enaka za vse 

občine. Za Črno bi morala glede na oddaljenost biti postavko najvišja, pa temu ni tako. 

Zanima ga, kako se ta cena izračuna. 

 

Županja je dejala, da je struktura cene natančno razdelana in predstavljena v gradivu in je  

izračunana za vsako občino posebej.  

 
Mag. Dragica Mazej je pojasnila, da je cena odvisna od števila km, števila obiskov in 
stroškov dela. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 7/1: 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrjuje predlog sklepa  o višini 
subvencionirane cene storitev neposredno socialne oskrbe na domu  od 1.10.2017 
dalje in sicer: 
 

 delavnik nedelja  praznik  

Polna cena storitve 18,16 €  22,25 €      23,07 € 

Subvencija občine 76,37%       13,12 €          16,24 €      16,87 € 

Cena za uporabnika         4,06 €.           5,03 €        5,22 € 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 
K točki 8 
 
Županja je dala besedo Manci Jug, predstavnici podjetja LOCUS, pripravljavca OPPN iz 
Ljubljane, da poda uvodno obrazložitev. 
Manca Jug je povedala, da ima obravnavani prostorski akt podlago v veljavnih planskih 
dokumentih občine, ki so precej stari, za obravnavano območje je zapisano, da je namenjeno 
za industrijsko rabo in je zanj potrebna priprava OPPN. 
 
Občina Črna na Koroškem je pristopila k pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja IP 3 v naselju Žerjav (v nadaljevanju OPPN) s sklepom o začetku 
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postopka priprave OPPN, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 26/2016, 
dne 27.5.2016, saj je za omenjeno območje s prostorskimi sestavinami planskih dokumentov 
Občine Črna na Koroškem predpisana izdelava podrobnega prostorskega načrta.  
 
OPPN sestavljata tekstualni in grafični del, Grafični del je iz 6 kart. Odlok ima priloge, tudi 
okoljsko poročilo, ki bo prav tako javno razgrnjeno,  
 
Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote, ki predstavljajo vsebinsko in prostorsko 
smiselno zaokrožene enote z enotnimi določili za gradnjo. OPPN je razdeljen na pet 
urejevalnih enot z naslednjimi vsebinami: 
- Ue1: območje javnih cest in interventnih poti,  
- Ue2: območje robnih zelenih površin,  

- Ue3: območje internih dostopnih cest,  

- Ue4: območje manipulativnih površin,  

- Ue5: območje novih gradenj za industrijo in industrijske čistilne naprave.  
 
Javna pot, ki je zajeta v Ue1 ohranja prečni profil. V tej enoti so dovoljeni posegi le za 
potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gradbene javne infrastrukture, ureditev 
prometnih in interventnih poti, rušitev obstoječe nestanovanjske stavbe ter ureditev zelenih 
površin. 
 
V Ue2 se smejo izvajati le gradnje in ureditve za potrebe gospodarske infrastrukture, ureditve 
zelenih površin ter rušitev obstoječe nestanovanjske stavbe. 
V Ue3 so dovoljeni posegi za potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske 
javne infrastrukture, ureditev prometnih in interventnih poti ter ureditev zelenih površin. 
V Ue4 se smejo izvajati le gradnje in ureditve za potrebe gospodarske infrastrukture ter 
ureditve zelenih površin. 
Urejevalna enota Ue5 je namenjena gradnji vseh vrst objektov, predvidenih z OPPN. To 
območje je še nepozidano in je namenjeno gradnji proizvodnjo skladiščnih prostorov in 
industrijske čistilne naprave. 
 
Ob severovzhodnem in jugovzhodnem robu urejevalne enote je obvezna vzpostavitev 
zelenega pasu, ki se izvede z vegetacijskim pasom višine do 10 m in s kombinacijo 
avtohtonih zimzelenih grmovnic in dreves. Dostop do urejevalne enote se uredi z interne 
dostopne ceste (Ue3). 
 
Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov lahko v posamezni etapi 
poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture. 
 
Urejevalne enote so natančno locirane in prikazane v grafičnem delu OPPN na listu številka 
2: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 
 
Izvesti je bilo treba tudi celovito presojo vplivov na okolje. Okoljsko poročilo se pripravlja na 
drugih zakonskih podlagah. Pridobiti je bilo treba še mnenje o ustreznosti okoljskega poročila 
Okoljsko poročilo predvideva ukrepe, s katerimi je bil dopolnjen  OPPN, ki je zdaj v 
dopolnjenem osnutku v obravnavi. 
 
Po sprejemu dopolnjenega osnutka OPPN na Občinskem svetu oz. po pridobitvi mnenja o 
ustreznosti OPPN za javno razgrnitev sledijo naslednje aktivnosti: 

 Dopolnjen osnutek OPPN in Okoljsko poročilo bo Občina, skladno z zakonom, javno 
razgrnila in omogočila javnosti, da poda pripombe. Občina bo pripombe in predloge 
javnosti preučila in do njih zavzela stališča, ki bodo sočasno z drugo javno razgrnitvijo 
objavljena na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. 
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 Na podlagi zavzetih stališč se pripravi predlog OPPN, ki bo posredovan vsem 
pristojnim nosilcem urejanja prostora, ki so podali prva mnenja. Ti morajo predložiti 
mnenje k predlogu OPPN. Pridobi se mnenje nosilca o sprejemljivosti plana na 
okolje. 

 Na podlagi mnenj iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja. 

 Usklajen predlog OPPN se predloži Občinskemu svetu Občine Črna na Koroškem v 
drugo branje ter sprejem OPPN na Občinskemu svetu; 

 Objava odloka o OPPN v uradnem glasilu. 
 
Županja je prosila predsednika Odbora za gospodarstvo in razvoj občine, da predstavi 
sklepe, sprejete na skupni seji obeh odborov. 
 
Jože Kaker, predsednik Odbora za gospodarstvo in razvoj občine je povedal, da sta Odbor 
za gospodarstvo in razvoj občine in Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja  dopolnjen osnutek OPPN obravnavala na skupni seji in po temeljiti razpravi 
sprejela naslednja sklepa: 
 
SKLEP 2/1: 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in 
razvoj občine sta na skupni seji obravnavala in se seznanila z vsebino dopolnjenega osnutka 
OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta) za del območja »IP 3 Žerjav« in 
okoljskega poročila in predlagata občinskemu svetu, da po opravljeni razpravi potrdi ponovno 
branje dopolnjenega osnutka OPPN.  
 
SKLEP  2/2: 
Oba odbora zavezujeta pripravljavce dokumenta in podjetje TAB d.d., da dosledno 
upoštevajo podane pripombe in priporočila. 
 
 
Županja je pozvala svetnike k razpravi. 
 
Šemso Omerović je dejal, da  je do njega prišla informacija o zanimivem problemu v zvezi z  
izvirom reke Meže. Gospod Filip Leskovec mu je poslal vrsto dokumentov, zato ga zanima ali 
so v zvezi s tem pridobljena vsa potrebna soglasja. Najboljše bi bilo, da se sprejme OPN, ki 
ne bo oporečen, ne pa da potem, po njegovem sprejemu, pride do tožb. 
 
Županja je g. Omeroviću pojasnila, da njegovo vprašanje ne sodi k vsebini obravnavane 
točke dnevnega reda. 
 
Rajko Lesjak je dejal, da ne želi, da bi krajanom Črne in Žerjava z današnje seje poslali 
napačen signal, zato je treba povedali, da sta oba odbora na skupni seji te dokumente 
temeljito obravnavala, člani so podali številne pripombe, sprejeli so tudi sklep, da bo občinski 
svet zahteval pri obravnavi OPPN visoke okoljevarstvene standarde. Obravnavali so 3 
dokumente, podali svoje pripombe in dali še posebne poudarke sami izgradnji nove tovarne 
oz. skladišča, še posebej povzročanju prahu, povečanemu prometu in odstranitvi zemljine. 
Posebno pozornost je treba dati tudi ureditvi zelenega pasu, ki bo prebivalce ločeval od 
industrijskega dela. Paziti je treba na nek red v tej okolici in dosledno upoštevat omilitvene 
ukrepe, ki izhajajo iz samega odloka, še posebej tiste, ki vplivajo na zdravje ljudi. 
Oba odbora sta predlagala, da se dokumenti sprejmejo in dajo v javno obravnavo. Potem pa 
je potrebno skrbno prisluhniti podanim pripombam iz javne obravnave, jih tehtno obravnavati 
in v zvezi z njimi sprejeti stališča, ki se nato vključijo v dokumente. 
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Županja je prosila Manco  Jug, da predstavi tudi okoljsko poročilo, saj se predstavnik 
podjetja Matrika, ki je poročilo izdelalo, seje ni mogel udeležiti. 
Manca Jug je podala okvirno predstavitev okoljskega poročila, ki se pripravi na podlagi  
Zakona o varstvu okolja. Postopek je tak, da se OPPN preuči z okoljevarstvenih vidikov in 
potem določi, kakšen vpliv ima lahko določen poseg v prostor na posamezni segment. 
Z akti se teži k temu, da so omilitveni vplivi najmanjši, vsaj C – sprejemljivi vplivi. 
 
Županja je prosila, da se pojasni še nekaj omilitvenih ukrepov proti hrupu in drugim vplivom  
na ljudi in okolje. 
 
Manca Jug je pojasnila, da so največji vplivi pri sami gradnji, potem objekt sam nima velikega  
vpliva. 
Omilitveni ukrepi so: zasaditev okrog območja, določen čas obratovanja,.. 
Dodala je, da se sam akt zdaj ne more spreminjati, se bodo pa pripombe upoštevale pri 
pripravi predloga akta, skupaj s pripombami iz javne obravnave. 
 
Aleš Tomše je poudaril, da na skupni seji obeh odborov niso sodelovali samo člani odborov 
ampak tudi predstavniki KS Žerjav, ki so prav tako podali svoje predloge in pripombe. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
SKLEP  8/1 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z vsebino dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »IP 3 Žerjav« in 
okoljskega poročila (OPPN) za del območja »IP 3 Žerjav« in ju v prvem branju potrdi 
ter daje v javno obravnavo. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 
K točki 9 
 
Županja je podala uvodno razlago rebalansa. To je eden izmed ukrepov s katerimi se 
usklajujejo prihodki in odhodki. Vse kar smo si zadali v proračunu smo realizirali, razen tistih 
aktivnosti, za katere načrtovanih  finančnih sredstev nismo prejeli. 
Vse ostale projekte smo realizirali in celo več, če se je med letom pokazala možnost za 
pridobitev dodatnih sredstev, smo jih tudi pridobili. 
Indeksi so pri nekaterih postavkah nekoliko višji, zato jih je dodatno  pojasnila. 
Sredstva za nakup avtocisterne so se povečala, ker je bilo zaradi potreb gasilcev potrebno 
cisterno nabaviti takoj, ne pa šele v prihodnjem letu, kot je bilo sprva načrtovano. Tudi sami 
gasilci so se vključili v zbiranje sredstev, prav tako so prispevali tudi  svoja sredstva. 
Izločili smo nekaj projektov s področja obnove cest,  ki so se sicer že pričela, vendar  letos 
ne bodo v večji meri realizirana, zato se prenesejo v prihodnje leto. 
Letos, ko je Plečnikovo leto, se je ponudila tudi možnost za obnovo Plečnikovega spomenika 
v centru, za kar bo finančna sredstva prispevala država. 
Ureditev pešpoti Kovač – hotel se prestavlja v prihodnje leto, letos se pripravi samo projektna 
dokumentacija, prihodnje leto pa bomo spet kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo. 
Povečale so se investicije v osnovno šolo zaradi prenove inštalacij v kuhinji in drugih nujnih 
del. 
Projekta Outdor park in Center pohodništva Koprivna sta bila ponovno prijavljena na 
septembrski rok razpisa Interreg SI-AT. 
Nekaj povečanja je pri socialnih transferih in pri vodovodu Žerjav, ki ga bomo morali urediti iz 
lastnih sredstev. 
Tudi pri ureditvi površine za raztros pepela je indeks višji, saj je bilo potrebnih več sredstev. 
Pri izvedbi Vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo so nastali višji stroški, ker je bilo 
potrebno zaradi slabe vremenske napovedi zagotoviti šotor. Pri vzdrževanju hotela je bilo 
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potrebno pokriti stroške razbite šipe, saj se je zgodila nesreča, da je delavec režijskega 
obrata pri košnji razbil steklo. Škodo uveljavljamo pri zavarovalnici. 
Pri vzdrževanju upravne stavbe so nastali stroški za beljenje poročne dvorane in servis 
vmesnih električnih vrat. 
Tudi pri turističnih prireditvah je bil največji strošek šotor, za katerega bomo prejeli donacijo. 
Pri TIC Topla smo nabavili nov ekran in zvočnik, ki je bil razbit. 
Pri vzdrževanju igrišč smo nabavili dodatna igrala, pri plačah so zneski višji zaradi uskladitve 
plač. Pri stroških režijskega obrata so vključeni stroški za nabavo opreme in delo več 
študentov iz našega kraja. 
Pri vzdrževanju parkov in zelenic smo uredili tudi park v Žerjavu. 
 
V proračunu je bilo načrtovanih 6.657.503 € prihodkov, z rebalansom pa načrtujemo 
5.902.927 €. 
 
Županja je dala rebalans v razpravo in dodala, da bo na vprašanja odgovarjala tudi 
finančnica Eva Praprotnik. 
 
Mag. Dragica Mazej je podala svoje ugotovitve. Res je v letu 2017 ogromno zadev v teku in 
tudi že narejenih, za kar gre velika pohvala občinski upravi in županji. Rada bi še enkrat 
ponovno povedala, da naj se v gradivo dajo pojasnila o razlogih za povečane indekse, tako 
ne bo potrebno na seji občinskega sveta tega potem posebej razlagati. Ni treba, da je 
obrazložitev na 200 straneh, dovolj sta eden ali dva stavka. Že pri predlogu proračuna je 
opozorila na uravnoteženost in tudi zdaj ugotavlja, da predlog rebalansa ni uravnotežen, saj 
je manjša razlika med prihodki in odhodki.  
 
Županja se strinja, da je kdaj potrebno dodati še kakšen stavek razlage. 
 
Eva Praprotnik  je glede uravnoteženosti rebalansa proračuna pojasnila, da so že pri sami 
programski opremi takšne nastavitve, da program sam izračuna uravnoteženost, zato je 
proračun uravnotežen. Odhodki sicer presegajo prihodke, razlika pa se pokriva iz rezervnega 
sklada, tako da se proračun uravnoteži. Prenesejo se tudi sredstva iz preteklega leta. 
Proračun je uravnotežen za 330 €. 
 
Šemso Omerović je dejal, da želi tudi sam pohvaliti, da se v občini veliko dela. Zanima pa ga 
ali res ni možno niti enega projekta pri nas končati tako, da bi bil realiziran v taki višini, kot je 
bil zastavljen. Na primer pri obnovi atletske steze, kjer se točno ve, kolikšna je površina in 
kolikšna cena mase. Torej projektant tega ni prav izračunal ali pa so bila potrebna dodatna 
dela.  
Zanima ga tudi, zakaj je tolikšna prekoračitev pri menjavi vodomerov – če to določa 
zakonodaja – ali se je to zgodilo v letu 2017, da je takšna prekoračitev. Zanima ga tudi, ali  
črpališče Amerika še deluje in zakaj. 
 
Županja je pojasnila, da se pri načrtovanju projektov upošteva projektantska ocena 
vrednosti, ki se pri sami izvedbi velikokrat spremeni. Višina stroškov je odvisna tudi od 
kvalitete materiala, ki se vgrajuje in pri atletski stezi so bili stroški investicije dejansko takšni, 
kot so navedeni v rebalansu proračuna. 
Županja je dodala, da se črpališče vzdržuje za rezervo, če kdaj pride do večje napake, 
plačuje pa se samo še priključnina, samo črpališče ne deluje več. Ohranjajo se tudi druga 
črpališča, na primer Kavšak, saj se večkrat potrebuje rezerva. 
 
Šemso Omerović je dejal, da voda iz črpališča Amerika ni primerna za uporabo in je 
oporečna, zato ga boli, da se to še uporablja. Pri novem vodovodu ni možnosti, da vode 
zmanjka, zato bi bilo treba črpališče Amerika dokončno zapreti. 
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Štefanija Emeršič je dejala, da želi tudi sama pohvaliti dobro izvajanje zastavljenih  aktivnosti 
v letu 2017, seveda pa so potrebni tudi rebalansi proračuna. Skoraj vsi projekti so že 
zaključeni ali v teku, zelo dobro se črpajo sredstva iz državnega proračuna, življenje v Črni je 
vedno bolj kvalitetno, prenovljen stadion nudi nove možnosti, ogromno ljudi vseh generacij 
tam najde prostor za svoje aktivnosti. Tudi občani vidijo, koliko se v kraju dela in kaj imajo 
sami od tega. 
 
Aleš Tomše je dejal, da ne bo komentiral posameznih postavk in indeksov, želi pa vseeno 
nekaj izpostaviti. Potrebno je tudi izreči pohvalo, kraj je lep in urejen. Že v prejšnjem 
mandatu pa je opozarjal na vstope v občino Črna, kjer se bodo podrle table, ki tam stojijo. V 
zadnjih letih se ni v zvezi s tem nič naredilo. V proračunu imamo načrtovanih 13.500 € za 
označevalne table v kraju. Prvi vtis o kraju se ustvari samo enkrat in to bi morali urediti.  
 
Županja je pojasnila, da bo proračunska postavka označevane table realizirana, saj je v 
izdelavi elaborat, po katerem  bodo table tudi izdelane. Postavljeni sta novi tabli na vhodu v 
občino v Žerjavu in na Slemenu, prav tako pa bomo poskrbeli za tisto, kar je še neurejeno. 

 
Ker ni bilo več razprave, je županja  predlagala v sprejem naslednji sklep.  
 
SKLEP 9/1 
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu  proračuna občine Črna na Koroškem za 
leto 2017. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 
K točki 10 
 
Mag. Jože Kropivnik je povedal, da je zaradi predčasnega prenehanja mandata članice 
občinskega sveta, ki je bila tudi članica Odbora za družbene dejavnosti, Nestrankarska lista 
Rajka Lesjaka predlagala, da se za novega člana Odbora za družbene dejavnosti imenuje 
mag. Jože Kropivnik.  
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na 8. redni 

seji dne 13.10.2017 in sprejela naslednji sklep: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za 

člana Odbora za družbene dejavnosti, za preostanek mandata 2014 – 2018, imenuje mag. 

Jožeta Kropivnika. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 8. redni seji dne 13.10.2017 

obravnavala tudi imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, saj je član sveta Danilo Emeršič žal preminil in sprejela naslednji sklep: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za 

člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,  potrdi Ivana Ropiča, kot 

predstavnika civilne družbe. 

 
Županja je svetnike vprašala ali imajo v zvezi s tem kakšna vprašanja. 
 
Ker vprašanj ni bilo, je županja  predlagala v sprejem naslednji sklep.  
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SKLEP 10/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem za člana Odbora za družbene dejavnosti, za 

preostanek mandata 2014 – 2018, imenuje mag. Jožeta Kropivnika. 

SKLEP 10/2 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem za člana Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, za preostanek mandata 2014 – 2018,  potrdi Ivana Ropiča, kot 

predstavnika civilne družbe. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

K točki 11 
 

Županja je pojasnila, da ima nekoliko bolj spodbudne novice, kot so bile takrat, ko je bilo 

pripravljeno gradivo. Na kratko je predstavila potek dogajanja pri pripravi dogovora za razvoj 

regije in dodala, da je bil včeraj na regijskem svetu sprejet sklep, s katerim dobi občina 

finančna sredstva v višini  70 % upravičenih stroškov oz. 1.977.000 € za izgradnjo čistilne 

naprave. Vseeno pa to pomeni, da potrebujemo še veliko lastnih sredstev, ki si jih bomo 

prizadevali pridobiti iz državnega vira. Gre za nek kompromisni predlog, ki je vsekakor boljši, 

kot predlog, ki je bil pred tem sprejet na regijskem svetu. Izvajanje se bo začelo v letu 2018. 

 

Županja je pozvala občinske svetnike k razpravi. 

 

Šemso Omerović je dejal, da je lepo, da se svetnike seznani s tem, veliko je bilo govora po 

radiu, da je šlo za preglasovanje na seji regijskega sveta. Iz gradiva se vidi, da je bila naša 

čistilna naprava že v programu leta 2013 in potem, ko so bile zgrajene čistilne naprave 

drugje, je država kriterije spremenila in denar preusmerila na druge projekte. 

 

Županja je pojasnila, da je bil prvi predlog dogovora za razvoj regije sprejet v letu 2015. 

Potem je bilo doseženo, da so bila  regiji dodeljena še dodatna sredstva, poleg 19 milijonov € 

še 7 milijonov  € in potem se je pričelo ta denar ponovno deliti. Regije so se morale same 

dogovoriti, kako jih bodo porabile. 

        

Rajko Lesjak je povedal, da ga je županja kot predsednika Odbora za komunalne zadeve, 
urejanje prostora in varstvo okolja sproti obveščala o dogajanju, želi pa poudariti, da se je v 
nekem trenutku nekdo spomnil in sprejel drugačne kriterije za delitev teh sredstev. Nov 
kriterij je  bilo število prebivalcev. Mi smo dobili manj,drugi pa več, zato so ta predlog tudi 
podprli. 
Županja je s svojo angažiranostjo in trmo dosegla, da so se stvari nekako uredile. Prišla je 
do ministra za gospodarstvo, ki je dejal, da takega predloga ne bodo podpisali. Tako je zdaj 
prišlo do kompromisa, ki nam prinaša toliko denarja kot je bilo rečeno. Župan Prevalj in naša 
županja sta bila bitko z župani, ki so pridobili več denarja. 
Če je to zametek neke regije, to ni prav, saj so v regiji pomembni še drugi kriteriji, ne le 
število prebivalcev. Vse zasluge za to, da bomo vendarle dobili ta denar, ima županja, ki je s 
svojim prizadevanjem dosegla spremembo. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
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SKLEP 11/1 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z informacijo o pripravi 

Dogovora za razvoj regije. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

K točki 12 
 
Županja je pojasnila, da postopek volitev predstavnikov lokalnih interesov vodi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in dala besedo Jožetu Kropivniku, predsedniku 
komisije. 
 
Jože Kropivnik je povedal, da bo samo podal  uvodne informacije potem pa se bo iz procesa 
volitev izločil, saj je tudi sam kandidat za elektorja in bosta volitve izpeljala preostala dva 
člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  ob administrativni pomoči 
tajnice občinske uprave. 
 
Povedal je, da je Državna volilna komisija pozvala občinske svete, da v skladu z  Zakonom o 
državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za 
volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. 

 
Državna volilna komisija je na 8. seji 13. septembra 2017 sprejela  Rokovnik za izvedbo 
volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, s katerim določa: 
- Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti 

volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim 
komisijam), najpozneje do nedelje, 22. 10. 2017 do 24.00 ure. 

- Na podlagi II. točke Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 
48/17) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 
sredo, 22. novembra 2017.  

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na 14. redni seji, ki je bila dne 04.10.2012   
sprejel Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote 
ter določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta, ki se lahko uporabijo tudi za 
volitve članov državnega sveta v letu 2017. 

 
Na podlagi teh Pravil je je občinska uprava pripravila Rokovnik za izvedbo volilnih opravil, ki 
je v priponki in določa naslednje roke: 

- Do 13.10.2017  do 10.00 ure (40 dni pred dnem glasovanja) je potrebno vložiti na 
občinsko upravo predloge kandidatov za elektorje in  za člane državnega sveta. 

- Občinski svet mora do 18.10.2017 (35 dni pred dnem glasovanja ) izpeljati volitve za 
elektorje in člane državnega sveta. Volitve izpelje Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 

- Občinska uprava mora do 22.10.2017 do 24.00 ure na volilno komisijo 5. volilne 
enote Celje, vložiti kandidature z vsemi podatki in pisnimi soglasji kandidatov ter 
seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo. 

 
Z informacijami in navodili Državne volilne komisije se je seznanila tudi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  in na 4. dopisni seji sprejela naslednja  sklepa: 

 
SKLEP 1/1: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z informacijami 

Državne volilne komisije v zvezi z volitvami članov državnega sveta in sprejema predlagani 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil v Občini Črna na Koroškem. 

SKLEP 2/1: 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadolži občinsko upravo, da pozove 

člane občinskega sveta, da do določenega roka podajo svoje predloge za elektorje in za 

člane državnega sveta. 

 

Občinska uprava je vse člane občinskega sveta obvestila o sprejetem rokovniku in pravilih in 

jih pozvala, da posredujejo predloge za elektorje in člane državnega sveta. 

  

Do določenega roka sta bila podana 2 predloga za elektorja, predloga za člana državnega 

sveta pa ni bilo nobenega. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. redni seji dne 13.10.2017 

obravnavala prejeta predloga in na osnovi sprejetih Pravil in zakonskih določil sprejela 

naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da v postopku 
evidentiranja ni bilo evidentiranih možnih kandidatov za svetnike Državnega sveta RS, zato 
se na občinskem svetu te volitve ne opravijo. 
 

SKLEP 2: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sklene, da se na kandidatno listo za  
volitve elektorja - predstavnika občine Črna na Koroškem v volilnem telesu  volilne enote, 
uvrstita  kandidata: 
1. KROPIVNIK JOŽE, mag. 
2. PRANJIČ MITJA. 
 
SKLEP 3: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela obliko glasovnice, s katero 

bodo člani občinskega sveta glasovali o predlaganih kandidatih.  

 
Volitve so se  opravile v skladu s sprejetim Pravilnikom, ki določa, da se volitve opravijo na 

seji občinskega sveta, da so volitve tajne, da so kandidati na glasovnici zapisani po 

abecednem vrstnem redu, da se voli en elektor in da je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil 

največje število glasov prisotnih članov občinskega sveta.  

V primeru, da dva kandidata prejmeta enako število glasov, se volitve ponovijo, če imata še 

vedno enako število glasov, pa o kandidatu za elektorja odloči žreb. 

 

Člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Tomše in Jože Kaker sta 

se skupaj s tajnico občinske uprave presedla za posebno mizo, preštela število pripravljenih 

glasovnic za 1. krog volitev in število glasovnic za 2. krog volitev, ter preverila volilni imenik – 

seznam članov in članic občinskega sveta, preverila škatlo za odlaganje glasovnic, ki je bila 

prazna in ugotovila, da je pripravljena tudi posebna miza z zaslonom, kjer lahko svetniki in 

svetnice tajno glasujejo. Še enkrat sta povedala, da se glasuje tako, da se obkroži številka 

pred imenom kandidata na glasovnici. 

 

Člana komisije sta nato po zapisanem vrstnem redu na volilnem imeniku pozvala člane in 

članice občinskega sveta, da eden po eden dvignejo glasovnico in to potrdijo s svojim  

podpisom v volilni imenik. 
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Člani in članice občinskega sveta so dvignili glasovnice, glasovali in jih oddali v pripravljeno 

zaprto škatlo. Ko so bile oddane vse glasovnice, so se člana Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja in tajnica občinske uprave umaknili v sosednjo pisarno, 

prešteli glasove in nato občinskemu svetu sporočili rezultate volitev. 

Jože Kaker je občinskemu svetu razglasil rezultate 1. kroga volitev, in sicer. 

- Na seji je prisotnih 12 svetnikov in svetnic občinskega sveta 

- Glasovnice je dvignilo 12 svetnikov in svetnic občinskega sveta 

- Oddanih je bilo 12 glasovnic, ki so vse veljavne 

- Prvi kandidat Jože Kropivnik je dobil 6 glasov 

- Drugi kandidat Mitja Pranjič je dobil 6 glasov. 

Jože Kaker je povedal, da se, ker sta oba kandidata prejela enako število glasov,  v skladu s 

sprejetimi pravili, opravi še 2. krog volitev. 

 

Ponovno je pozvala svetnike in svetnice, da dvignejo glasovnice za 2. krog volitev in to 

potrdijo s svojim podpisom v volilni imenik. Svetniki in svetnice so ponovno glasovali in oddali 

glasovnice v zaprto škatlo. Člana komisije in tajnica občinske uprave so se spet umaknili v 

sosednjo pisarno in prešteli glasove. 

 

Jože Kaker je nato občinskemu svetu razglasil rezultate 2. kroga volitev, in sicer. 

- Na seji je prisotnih 12 svetnikov in svetnic občinskega sveta 

- Glasovnice za 2. krog je dvignilo 12 svetnikov in svetnic občinskega sveta 

- Oddanih je bilo 12 glasovnic, ki so vse veljavne 

- Prvi kandidat Jože Kropivnik je dobil 6 glasov 

- Drugi kandidat Mitja Pranjič je dobil 6 glasov. 

 

Opravljena sta bila 2. kroga volitev in v obeh krogih sta kandidata za elektorja prejela enako 

število glasov. V skladu s pravili zato o elektorju odloči žreb. 

 

Jože Kaker je svetnikom in svetnicam pokazal dva enako velika listka z imenoma vsakega 

od kandidatov, ki ju je tajnica občinske uprave zložila in oddala v škatlo. Jože Kaker je nato 

iz škatle potegnil en listek z imenom in svetnikom in svetnicam pokazal, da je bil za elektorja 

izžreban Jože Kropivnik. 

 

Županja je predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 

SKLEP 12/1 

Občinski svet ugotavlja, da je za elektorja - predstavnika Občine Črna na Koroškem v 

volilno telo volilne enote, za volitve članov Državnega sveta RS, izbran: 

 JOŽE KROPIVNIK, mag., rojen 3.3.1971, stanujoč na naslovu  Žerjav 74, 2393 Črna na 

Koroškem. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

K točki 13 
 
Županja je prisotnim povedala, da je prispela pobuda svetnika Šemsa Omerovića in ga 
prosila, da svojo pobudo predstavi. 
 



17 
 

Šemso Omerović je dejal, da je pobudo poslal vsem svetnikom, razen novo imenovani 
svetnici Mojci Petrič, po e-pošti. 
 
Pobudo je podal na osnovi  dogajanja in pereče problematike  v zvezi z onesnaževanjem 
okolja in njegovimi posledicah v zadnjem času. 
 
Že podanemu predlogu bi dodal, da se v komisijo doda še en član – predstavnik KS Žerjav. 
Na 16. seji občinskega sveta Mežica je župan dejal, da občina Mežica dobi premalo  
sredstev za sanacijske ukrepe in si bo prizadeval, da se bodo ta sredstva delila v razmerju 
50 – 50. To se mu ne zdi prav, ker v Mežici ni več onesnaževanja. 
Tudi krajani so ga večkrat opozorili, da se ceste pri hišah, ki so v neposredni bližini 
onesnaževalca, ne preplastijo, se pa  preplastijo drugje po Črni, v Podpeci in drugih zaselkih. 
Krajan ga je opozoril, da sta dve zadevi sporni – preplastitev pri kmetiji Gorza in kmetiji 
Šepul, kjer se je asfaltiral del dvorišča in ne cesta. Člana stranke SDS sta člana Nadzornega 
odbora JKP Log in NO občine Črna na Koroškem in vse to diši po korupciji SDS v Črni. Zato 
je dal svojo pobudo in prosi občinske svetnike za podporo. Komisija, katere ustanovitev 
predlaga, bi nadzirala, kdaj se ukrepi izvajajo, kako se sredstva porabljajo, delovala bi v 
okviru Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in poročala 
občinskemu svetu. 
 
Županja je dejala, da bo v skladu s Poslovnikom občinskega sveta odgovorila na pobudo. 
Najprej poudarja, da so v državi inštitucije, na katere se je treba ob sumu nezakonitih ravnanj 
obrniti.  Vsaka nezakonitost je nedopustna in vsakdo, ki meni, da obstajajo razlogi za takšne  
domneve,  morajo tako ravnanje prijaviti. 
 
O sanacijskih ukrepih že sedaj odloča Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja, prav tako bo to spremljala Strokovna komisija, ki je bila zdaj imenovana, 
Komisija na nivoju države, ki jo sestavljajo predstavniki NIJZ in ministrstva, ki bo spremljala 
smotrnost in namenskost porabe finančnih sredstev. Ukrepe nadzira občinski svet, celotno 
poslovanje občine pa njen nadzorni odbor. Županja verjame, da tako ona kot svetniki 
delujejo pošteno in ni potrebno, da se ustanavljajo nove komisije. Posebno pozornost temu 
lahko posvetijo obstoječi odbori v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Izvajanje ukrepov poteka tako, da NIJZ opravi analize, preveri stanje, ga oceni in nato 
predlaga prioritete, ki jih obravnava in dokončno potrdi Odbor za komunalne zadeve, urejanje 
prostora in varstvo okolja. 
 
Šemso  Omerović je dodal, da ima občutek da NIJZ dela v sodelovanju s TAB in morda celo 
z občino. V razpravi na izredni seji občinskega sveta je bilo pojasnjeno, da  so bile merilne 
postaje postavljene takrat, ko je remont in ni proizvodnje, da so postavljene na napačnih 
mestih. Prav bi bilo, da komisija to nadzira – kdaj in kje se meri ter kdaj in kje se opravlja 
mokro čiščenje. 
 
Rajko Lesjak je opozoril svetnika Šemso Omerovića, da se je potrebno držati poslovnika. 
 
Šemso Omerović je dejal, da želi, da se da njegova pobuda na glasovanje, da se o tem 
izjasnijo tudi drugi člani občinskega sveta. 
 
Županja je še enkrat dodala, da je že obstajajo komisije in odbori, ki spremljajo  porabo 
sredstev in nadzirajo izvajanje ukrepov in ni potrebe po ustanavljanju še ene komisije. 
 
Županja je pozvala  svetnike, da glasujejo o tem,  ali želijo o tej temi razpravljati. 
 
7 članov občinskega sveta je glasovalo PROTI, 5 članov občinskega sveta je glasovalo ZA. 
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Županja ugotavlja, da so člani občinskega sveta odločili, da o pobudi svetnika Šemse 
Omerovića ne bodo razpravljali. 
 
K točki 14 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
Natalija Lorenčič je dejala, da so jo stanovalci v Rudarjevem 23 in 23 A opozorili, da imajo 
probleme s parkiranjem, ker na parkiriščih pri blokih ne morejo parkirati svojih osebnih 
avtomobilov, saj sta tam parkirana dva službena avtomobila. 
 
Županja je dejala, da so bila pri teh blokih na novo urejena parkirišča, po zakonu pa pripada 
vsakemu stanovanju 1 parkirišče. O problematiki glede parkiranja bomo obvestili in opozorili 
upravljavca stanovanj. 
 
Aleš Tomše je dejal, da ne more mimo tega, da smo spet bili priča temu, da je občinski svet 
najvišji organ v občini, kjer pa se onemogoči svetnikom, da razpravljajo o pobudi kolega 
svetnika. Županja je upravičena do tega, da ima svoje mnenje, ni pa upravičena do tega, da 
ne dovoli svetnikom razpravljati. 
 
Županja je odgovorila, da bi si moral vsak svetnik natančno prebrati Poslovnik občinskega 
sveta in potem do takih obtoževanj ne bi prišlo. 
 
Rajko Lesjak je poudaril, da če že kdo v procesu demokracije očita nedemokratičnost, bi 
lahko to storili drugi, saj je nedemokratično ravno nespoštovanje temeljnih aktov – med 
katere sodi tudi Poslovnik občinskega sveta. 
Prebrati si je treba 15., 16. in 17. člen Poslovnika, ki določajo, da  svet glasuje o razpravi o 
pobudi, ki jo poda svetnik. Danes je svet izglasoval, da o tem ne bo razpravljal. 
Tudi na prejšnji seji, ko ni bilo snemanja seje,  so svetniki dobili pisni odgovor in pri tem ni 
bilo nobene zarote, o kateri nekateri svetniki še vedno govorijo. 
Občinski svet je še vedno najvišji organ občine, gre samo za to, kako ga kdo želi predstaviti. 
 
Šemso Omerović je dejal, da je že pri točki o OPPN Žerjav predstavil pobudo g. Leskovca in 
ni dobil odgovora. Zanima ga ali ima občina soglasja za  urejanje Izvira reke Meže. Skrbi ga, 
da ne bi po sprejemu OPN prišlo do tožb. 
 
Županja je dejala, da to ni vsebina za obravnavo pod točko razno, ampak za predstavitev na 
kakšnem delovnem telesu občinskega sveta. 
Vseeno je na kratko pojasnila, da je občina izvajala ureditev Izvira reke Meže v okviru 
projekta Ureditev poti K-24. Občina je postavila table, za katere je pridobila vsa potrebna 
soglasja. 
Problem je nastal zaradi tega, ker je bilo na tem območju prodano zemljišče, ki je strateško 
pomembno za občino. Zdaj prihaja do nepotrebnih nesoglasij z lastniki tega zemljišča. 
 
Jože Kaker je dejal, da želi, da občinska uprava posreduje pri tistemu, ki je zadolžen za 
kontejner za tekstil, ki je čisto poln. Treba je pristojne pozvati, da ga redno praznijo. 
Dodal je, da so danes delavci rezali novo cestišče v Rudarjevem, od Merkatorja proti mostu 
in zanima ga, zakaj je bilo to potrebno. 
Županja je pojasnila, da je to verjetno zaradi plinovoda, občinske uprave pa o tem niso 
obvestili. Jutri bo pridobila informacije o tem in ga obvestila. 
 
Aleš Tomše je dejal, da ne ve kdo vodi to sejo in daje besedo. Želi reagirati na razpravo 
Rajka Lesjaka. Nikoli ni rekel, da je bil kršen kakšen akt, bila pa je onemogočena razprava. 
Prav bi bilo, da bi o tem perečem problemu onesnaženosti večkrat razpravljali. Tudi sam 
dobro pozna akt, ki ga je v tem mandatu tudi potrdil in ni trdil,  da je bil le-ta kršen. 
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V zvezi z ne-snemanjem seje ga razlog ne zanima, tudi odgovor snemalca ne. Naloga 
občinske uprave je, da zagotovi snemanje seje. 
 
Rajko Lesjak je pojasnil, da je reagiral na povedani stavek, da je onemogočena razprava na 
to temo, ki pa ni bila izglasovana, kot to natančno opredeljuje 17. člen Poslovnika 
občinskega sveta. 
 
Županja je svetnike še enkrat opozorila, da pod točko razno razpravljajo o vsebinah, ki 
dejansko sodijo pod to točko. 
 
Ker ni bilo več razprave se je svetnikom se je zahvalila za udeležbo na seji in ob 19.40 uri 
zaključila 18. redno sejo občinskega sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


