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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: 9.3.2017                                                                                                                                     
Številka: 0320-00001/2017-2 

 
Z A P I S N I K 

14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v četrtek, 9.3.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, mag. Jože Kropivnik, Peter Raztočnik, Katja Gole, 
Štefanija Emeršič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica 
Mazej (SD – Socialni demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC), Bojan Gorza, 
Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik (NSi – 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati) 
 
Opravičeno odsotni: Boštjan Delalut (SD – Socialni demokrati). 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Simon Klavž, finančnik in Irena 
Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

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

12 svetnikov, Boštjan Delalut je svojo odsotnost opravičil. Občinski svet je sklepčen 

in lahko prične z delom.  

Pred predlogom dnevnega reda je županja občinski svet seznanila s tem, da je 

svetniška skupina SD predlagala umik 3 točke dnevnega reda in prosila predstavnike 

svetniške skupine SD, da svoj predlog predstavijo. 

 

Aleš Tomše je najprej vprašal, zakaj se seja občinskega sveta ne snema, saj to ni v 

skladu s Poslovnikom občinskega sveta. 

Županja je povedala, da je bilo snemalcu poslano vabilo za sejo, tako kot običajno, 

zakaj ga ni, ni sporočil, niti se ni opravičil, prav tako se ne javi na telefonske klice. 

Seja pa se snema na zvočni nosilec, kot je tudi zapisano v Poslovniku občinskega 

sveta. 

 

Mag. Dragica Mazej je dejala, da so člani svetniške skupine SD poslali županji dopis 

z ugotovitvijo,  da proračun ni uravnotežen. Prihodki so prikazani v višini 

6.657.503,82 €, odhodki znašajo 6.657.493,00 €,  pozitivno stanje je 10,82 €. Če k 

temu prištejemo še zadolževanje v višini 187.781,00 €, odštejemo vračilo kredita in 

upoštevamo stanje na računu na dan 31.12.2016, ki je 29.869,05 €, ugotovimo, da bi 

se na odhodkovni strani lahko planiralo še za 35.000 € odhodkov oz. bi se za ta 
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znesek občina lahko manj zadolžila. Gre za davkoplačevalski denar, zato bi želeli, da 

se proračun bolj uravnoteži. Tudi v proračunskem priročniku je v točki 4.7. dikcija, da 

mora biti proračun uravnotežen, sicer potrditev ni mogoča. Prav tako uravnoteženost 

proračuna navajata Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna.  

Svetniška skupina SD zato predlaga, da bi morali proračun drugače pripraviti in se 

približati uravnoteženosti proračuna. 

 

Županja je dejala, da je svetniško skupino SD že po elektronski pošti obvestila, da ni 

razlogov za umik 3. točke dnevnega reda. Na seji je prisoten tudi Simon Klavž, univ. 

dipl. ekon., ki nadomešča vodjo računovodstva in je s svojim strokovnim znanjem 

sodeloval pri pripravi proračuna. Strokovne službe občine so tiste, ki vnašajo podatke 

v sistem Apra.  

Županja je poudarila, da je Proračun občine za leto 2017 uravnotežen, saj ga brez 

tega ne bi mogli oddati na Ministrstvo za finance. Sistem Apra je program, ki ga je 

pripravila država in prav ta program ob vnosu vseh zneskov proračuna Občine Črna 

na Koroškem za leto 2017 zapiše: Proračun je uravnotežen! IX – XII = 35.420,83 €. 

Uravnoteženost vrednostno ne pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki popolnoma 

uravnoteženi, vsekakor pa razlika ne sme biti negativna. To pa pomeni, da je 

proračun uravnotežen in se lahko odda na Ministrstvo za finance. 

Točke 4.7., ki jo v  svojem dopisu navajajo člani svetniške skupine SD, v 

proračunskem priročniku ni, ampak je v računalniškem programu Apra, ki ga 

uporabljajo občine.  

Županja je pojasnila, da je ob prejemu dopisa svetniške skupine SD najprej dejansko 

pomislila na možnost napake, saj se nam je zaradi virusa sistem Apra popolnoma 

sesul. Prav zaradi tega smo tudi sami še enkrat preverili vse številke in se 

posvetovali pri različnih inštitucijah, kako je z uravnoteženostjo proračuna in odgovor 

je bil povsod enak – naš proračun je uravnotežen. Opozorili so nas tudi na Ustavni 

zakon, ki govori o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije, ki je najvišji akt 

v državi in pravi, da morajo biti prihodki in izdatki proračuna srednjeročno 

uravnoteženi ali pa morajo prihodki presegati izdatke. 

Glede ostalih navedb v dopisu pa županja pojasnjuje naslednje: dve postavki, ki ju 

navajajo v dopisu, imata v NRP za leto 2017 vrednost 0, saj ne gre za investicijska 

sredstva ampak za vzdrževanje. Postavki pa še vedno ostajata v NRP, saj so tam 

navedena tudi sredstva, ki so bila porabljena pred letom 2017, ko pa je dejansko šlo 

za investicijo. Tudi navedbe glede obrazložitev proračuna ne držijo, saj sta obe 

navedeni postavki pojasnjeni tudi v obrazložitvah. 

Proračun je pripravljen strokovno, dobro in je tudi uravnotežen, zato ni nobenega 

razloga za umik točke. Vsem skupaj mora biti v interesu, da v dobro kraja sprejmemo 

ta proračun in pričnemo z njegovim izvajanjem. Županja je dejala, da se zaveda, da 

je sama zadolžena za pripravo proračuna in odgovorna za njegovo izvajanje ter 

poudarila, da njen namen ni sprejemanje nezakonitih aktov, ampak je njen namen ta, 

da skupaj delamo v dobro kraja. Skrbno smo preučili predlagani akt in področno 

zakonodajo, saj nikoli in nikdar ne bi predlagala v sprejem akta, ki bi slonel na 

nezakonitosti oz. ne bi imel ustreznih pravnih podlag.  
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Mag. Dragica Mazej je dejala, da se nikakor ne more strinjati s tem, da je proračun 

uravnotežen. Osnutek proračuna je bil uravnotežen. Pod IX. točko in XII. točko mora 

biti identična številka in to pomeni, da je proračun uravnotežen. Če pa je več 

prihodkov kot odhodkov, proračun ni uravnotežen. Ne govori o tem, da to ni dobro, 

lahko pa bi se prej načrtovalo nižje zadolževanje. 

 

Županja je ponovno poudarila, da je proračun uravnotežen, kar dokazuje tudi izpis iz 

sistema Apra. Forma je pač daleč od vsebine, pomembna pa je vsebina, da so v 

proračunu zajete investicije in druge aktivnosti, ki se bodo izvajale v dobro kraja in 

občanov. Županja zato predlaga, da svetniki  sprejmejo predlagani dnevni red 14. 

redne seje. 

 

Aleš Tomše je želel še pred glasovanjem o dnevnem redu razpravljati o snemanju 

seje in ga zanima, kako bo izpolnjen 53. člen Poslovnika občinskega sveta, ki govori 

o objavi video posnetka seje. 

Županja je prebrala 53. člen Poslovnika, ki govori o tem, da se potek seje snema na 

magnetofonski trak. Poslovnik nikjer ne govori o video posnetku seje. Seja se snema 

na zvočni nosilec. O video posnetku govori člen v novem Poslovniku, ki se bo šele 

sprejemal v nadaljevanju te seje. 

 
Županja je predlagala naslednji dnevni red 14. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 
9.3.2017, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta, z dne 21.12.2016 in 

Poročilo o realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o Proračunu Občine Črna na 

Koroškem za leto 2017 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 

2020, druga obravnava,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

4. Obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Črna na Koroškem, poroča 

Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije; 

5. Obravnava in sprejem predloga Poslovnika občinskega sveta, poroča Rajko 

Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije; 

6. Obravnava in sprejem Elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje 

komunalne odpadne vode, Čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2017, 

poročata Mojca Dimnik višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in 

Rajko Lesjak predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja; 

7. Obravnava in sprejem predloga o višini finančnega jamstva za odlagališče 

Lokovica,  poročajo mag. Romana Lesjak, županja, Rajko Lesjak, predsednik 
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Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in Jože 

Kaker, predsednik Odbora za gospodarstvo in  razvoj občine; 

8. Obravnava in sprejem stališča glede ponudbe za odkup poslovnega deleža v 

JKP Log d.o.o., poroča mag. Romana Lesjak, županja in Jože Kaker, 

predsednik Odbora za gospodarstvo in  razvoj občine; 

9. Imenovanja: 

- člana Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem,  

-  člana Nadzornega odbora RRA Koroška in 

-  člana sveta JZ Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, poroča Katja 

Gole 

predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

10.  Mnenje k imenovanju direktorice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika  Ravne na Koroškem, poroča Katja Gole,  predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

11.  Informacija o imenovanju podžupana Občine Črna na Koroškem, poroča mag.  

 Romana Lesjak, županja 

12.  Pobude in vprašanja; 

13.  Razno. 

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

SKLEP 1/1: 
 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 14. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 9.3.2017. 
 

Glasovanje: 10 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika sta se VZDRŽALA. 
Sklep je z večino glasov sprejet. 
 
K točki 2 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 13. 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. 

 

Jože Kaker je dejal, da v zapisniku nikjer ne piše, da sta se dve točki umaknili z 

dnevnega reda.  

Županja je pojasnila, da je to zapisano na 10. strani. 

 

Ker ni bilo drugih  pripomb je županja predlagala naslednji sklep: 
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SKLEP 2/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 13. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 21.12.2016. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 3 
 
Županja je povedala, da so za leto 2017 v proračunu predvidene investicije v obsegu 

2/3 proračuna, seveda ob predpostavki, da bo občina za te investicije prejela 

načrtovana finančna sredstva s strani države. Največja investicija letošnjega 

proračuna je čistilna naprava, za katero je že oddana vloga skupaj z vsemi 

zahtevanimi dokumenti.  

Med prihodki je načrtovana dohodnina, ki ostaja na ravni iz leta 2015,  si pa SOS in 

ZOS še vedno prizadevata, da bi se dohodnina povečala, tako da bi občine lahko 

nemoteno opravljale svoje izvirne naloge. Za zagotavljanje sredstev za posredne 

proračunske uporabnike, za socialne transfere in druge naloge, morajo občine iskati 

finančne vire tudi drugje. Davek na premoženje (NUSZ) je še vedno izvirni vir občine, 

kjer načrtujemo 338,840 € prihodkov. Ostalo so takse, ki jih dobimo za 

onesnaževanje okolja, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, turistična taksa, taksa za 

vzdrževanje gozdnih cest, kjer še nimamo pogodbe, računamo pa, da ostaja v enaki 

višini. 

Predvideni so še prihodki od prodaje zgradb in prostorov, predvsem parcel v Šmelcu  

in pri stari gozdni upravi, načrtujemo pa tudi prodajo 3 stanovanj. Pri transfernih 

prihodkih načrtujemo državna sredstva za investicije in državna sredstva za tekočo 

porabo, za sanacijo po neurji imamo predvideni dve postavki – sanacijo plazu 

Dretnik, ki se je pričela že v letu 2016 in sanacijo ceste proti Bistri. MOP ukrepi se v 

letu 2017 že prevešajo v drugo polovico, tako je letos predvidenih samo še 750.000 € 

za vse tri deležnike, od tega Občina Črna na Koroškem dobi 450.000 €. Financirali 

bomo ukrepe, ki se bodo izvajali enakomerno po vsem območju občine.   

V proračunu je predviden projekt Outdoor park, za katerega smo dobili informacijo, 

da se je uvrstil med projekte, ki so potrjeni z odložnim pogojem. Geopark Karavanke 

dodatno pripravlja dokumentacijo, v delu, ki se ne nanaša na našo občino, potem pa 

se bo projekt še enkrat prijavil na razpis. Pri projektu izgradnje nove čistilne naprave 

pričakujemo 100 % sofinanciranje, in sicer 85 % iz EU sredstev in 15 % iz državnih 

sredstev. V letu 2017 načrtujemo tudi izvedbo 4 skupnih projektov, ki se bodo 

sofinancirali preko LAS Mežiške doline iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Načrtujemo ureditev 

pešpoti Kovač – Hotel, ki smo jo prijavili na razpis Ministrstva za kulturo. V proračunu 

so predvidena tudi sredstva za nadaljevanje izgradnje vodovoda v Žerjavu – za 

naselje Mrdavsovo in sredstva za IV. fazo ureditve ceste Pristava. Načrtujemo tudi 

precej projektov na področju športne infrastrukture, med njimi je obnova atletske 

steze, kjer prav tako kandidiramo za sredstva Fundacije za šport. Načrtujemo 
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sredstva za delovanje šole, vrtca in drugih posrednih proračunskih uporabnikov, prav 

tako tudi za vse socialne transferje, med katerimi se bo povišala pomoč družini ob 

rojstvu otroka. Ponovno načrtujemo nakup Delavskega doma v Žerjavu, ki zdaj 

postaja realnost, saj se je kuhinja iz teh prostorov konec leta 2016 preselila v hotel. 

V kraju se bodo postavile označevalne table, prav tako pa bomo poskušali prodati 

parcele v Šmelcu. To so na kratko predstavljene večje investicije, načrtovane za  leto 

2017, skupaj pa odhodki znašajo 6.657.493 €. Gre za različna področja našega 

življenja, v proračunu poskušamo dati enako težo vsem področjem in investicije tudi 

enakomerno razdeliti po vseh območjih občine. 

 

Županja je povedala, da na predlog proračuna ni bil vložen noben amandma in 

svetnike vprašala, če želijo v zvezi s predlogom proračuna za leto 2017 še kakšno 

pojasnilo. 

 

Aleš Tomše je dejal, da je veliko stvari v tem proračunu pozitivnih, vendar se ne more 

znebiti občutka, da se želi pri tem preprečiti, da je s tem seznanjena širša javnost. S 

tem, da se seja ne snema, se res ne krši določil Poslovnika občinskega sveta, se pa 

krši dolgoletna praksa snemanja sej občinskega sveta. Ker se jima to ne zdi v redu, 

bosta  svetnika SD sejo zapustila. 

 

Svetnika Aleš Tomše in mag. Dragica Mazej sta zapustita sejo občinskega sveta ob 

17.45 uri. 

 

Županja je dejala, da razlog za to, da na seji ni snemalca, ni na strani občinske 

uprave. Ustaljen način komuniciranja je, da se snemalcu pošlje vabilo in vedno do 

sedaj se je temu vabilu tudi odzval. 

Nesprejemljivo je, da se namiguje na to, da se seja namenoma ne snema. Razprava 

bi bila popolnoma enaka, tudi če bi bil prisoten snemalec. Če bi nas snemalec 

pravočasno obvestil, da ga ne bo, bi lahko poskrbeli, da bi sejo posnela druga 

televizija. 

 

Natalija Lorenčič je dejala, da bi lahko bila postavka »gradnja in vzdrževanje cest«, 

kjer gre za asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij, bolj podrobno obrazložena. 

Županja je pojasnila, da so v obrazložitvah opisane popolnoma vsi odseki cest, ki se 

bodo asfaltirali. 

 

Šemso Omerovič je dejal, da je ugotovil, da so se nekatere investicije lani končale, 

vendar so postavke ostale še v proračunu 2017, za poplačilo obveznosti iz 

preteklega leta. Pri asfaltiranju cest mimo kmetij Smrečnik in Kumer meni, da se ni 

investiralo tam, kjer bi se moralo. Cesti, ki gresta mimo hiš, se nista asfaltirali, se je 

pa asfaltiralo dvorišče. V spodnjem delu Koprivne je kmetija, kjer imajo 5 otrok, pa se 

cesta ni asfaltirala. 
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Županja pojasni, da sta odseka asfaltirana, ker gre pri eni kmetiji za ekološko 

kmetovanje in pri drugi za pot do turistične kmetije. Proračunska sredstva so bila 

namenjena za del, ki je v lasti občine, kar pa je bilo asfaltirano na zasebnem 

zemljišču, so financirali sami lastniki in za to niso bila porabljena javna sredstva. Pri 

Kumru se je asfaltirala cesta, ki vodi skozi dvorišče kmetije, asfaltiranje dvorišča, ki je 

v zasebni lasti,pa  je financiral lastnik sam. 

Letos je za asfaltiranje v Koprivni predviden odsek med kmetijama Šopar in Zdovc, 

vsak lastnik, ki želi, pa lahko financira asfaltiranje na svojem zemljišču. 

 

Šemso Omerovič je dejal, da je  Pravilnik o preplastitvah makadamskih površin 

mišljen za območja, ki so onesnažena s svincem in kadmijem. Če gre za ekološko 

kmetovanje, potem tam ni onesnaženo območje. Na drugi strani pa državna cesta, ki 

gre mimo kmetije Kamnik, kjer imajo 4 otroke, ni asfaltirana in se jim prah dviguje na 

prag hiše. Sredstva se ne razporejajo pravilno. Tudi pri kmetijah Robar, Gutovnik in 

Šumah na Šumahovem vrhu, ki gledajo neposredno na povzročitelja onesnaženosti, 

bi se morala cesta asfaltirati. Tudi tam so pred leti bili otroci. Na drugi strani pa se 

sanirajo ekološke kmetije. To se mu ne zdi prav. 

 

Županja je dejala, da je ekološka kmetija zaradi onesnaženosti izgubila certifikat, ki si 

ga želi pridobiti nazaj in zato je prišla pobuda z Ministrstva za kmetijstvo in po oceni 

NIJZ je bil ta odsek lani uvrščen za asfaltiranje. Tudi sama si želi, da bi lahko 

preplastili površine pri vseh kmetijah, vendar finančnih sredstev ni dovolj in je treba 

investicije izvajati postopno, po vrstnem redu, kot ga glede na kriterije določi NIJZ. 

 

Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep: 

  

SKLEP 3/1: 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 

94/2007 s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list 

RS, št. 11/11 s spremembami) ter 16. člena Statuta Občine Črna (Uradni list RS, 

št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem 

sprejel Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2017 skupaj z 

Načrtom razvojnih programov za obdobje 2017 -2020. 

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 
 
Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije je v zvezi z odsotnostjo 

snemalca predlagal sklep, da se zadolži občinsko upravo, da preveri, zakaj snemalec 

ni prisoten in kako poteka komunikacija z njim, ter s tem pisno seznani občinski svet 

na prihodnji seji. 

 
Vsi prisotni svetniki se s predlaganim sklepom strinjajo. 
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K točki 4 
 
Rajko Lesjak je povedal, da sprejemanje Statuta Občine Črna na Koroškem poteka  

že zelo dolgo, in sicer vse od maja 2016, ko je Služba za lokalno samoupravo pri 

Ministrstvu za javno upravo opravila preglede splošnih aktov občine in njihovo 

usklajenost z aktualno zakonodajo ter naložila občini, da akte uskladi z zakonodajo. 

 

Statut, ki je bil v veljavi od leta 2003, z dvema dopolnitvama, je bil že zelo star in 

potrebnih je bilo veliko dopolnitev in uskladitev, tako da ga je Statutarno pravna 

komisija obravnavala kot nov dokument. 

 

Občinska uprava je na osnovi navodil in priporočil Službe za lokalno samoupravo pri 

Ministrstvu za javno upravo pripravila osnutek Statuta, ki ga je Statutarno pravna 

komisija sprejela in dala v javno razpravo, ki je trajala do konca septembra. Pozvane 

so bile politične stranke, nestrankarske liste in zainteresirana javnost, da podajo 

pripombe, ki pa jih v tem časi ni bilo. 

Občinski svet je osnutek Statuta sprejel 12. redni seji dne 10.11.2016 in ga dal v 

nadaljnjo obravnavo. Občinska uprava je v osnutek Statuta vključila predloge podane 

na zadnji seji občinskega sveta, nato pa je  osnutek Statuta posredovala na Inštitut 

za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, kjer so ga pravniško in 

nomotehnično pregledali in posredovali svoja priporočila.  

Nato je osnutek akta ponovno obravnavala Statutarno pravna komisija na  svoji 6. 

redni seji dne 12.12.2016 in sprejela naslednja sklepa:  

 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je občinska uprava  na osnovi razprave na 

seji občinskega sveta pri obravnavi osnutka Statuta podrobneje uredila funkcijo 

podžupana in ga opredelila v 33. členu, bolj natančno je oblikovala 21. člen, ki govori 

o sejah občinskega sveta in bolj natančno uredila pravice članov občinskega sveta. V 

skladu z zakonom je uredila tudi 111. člen, ki določa objavo splošnih aktov občine. 

 

Statutarno pravna komisija je določila predlog Statuta Občine Črna na Koroškem in 

predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 

 

Rajko Lesjak je nadaljeval, da je bilo  tem času podanih kar nekaj pomislekov, zato je 

tudi sam podvomil o tem, kar je inšpektorica zapisala v zapisniku glede Nadzornega 

odbora, saj se mu je zdelo premalo, če je določilo o nalogah Nadzornega odbora 

samo v Poslovniku nadzornega odbora. Zato je zadolžil občinsko upravo, da še 

enkrat pridobi mnenje  Službe za lokalno samoupravo. Poslali so odgovor, da Statut 

občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje  

nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega 

odbora, obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in 

predlogi nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v 

skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. Predlagajo, da navedeno 

upoštevamo pri usklajevanju predmetnih aktov. 
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Ponovno je bila sklicana Statutarno pravno komisija, kjer je predsednik skupaj z 

občinsko upravo predlagal dva amandmaja, ki ju je komisija na 7. redni seji potrdila in 

vložila kot predlog za spremembo Statuta. Statutarno pravna komisija je sprejela 

naslednja sklepa: 

SKLEP 3/1 

Statutarno pravna komisija je sprejela predlog amandmajev k predlogu Statuta 

Občine Črna na Koroškem, in sicer: 

AMANDMA ŠT. 1 

V Predlogu Statuta Občine Črna na Koroškem se pod točko 4. Nadzorni odbor doda 

nov 36. člen, ki glasi: 

36. člen 

(nadzorni odbor) 

 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 

poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij 

in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 

pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter 

ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

AMANDMA ŠT. 2 

V Predlogu Statuta Občine Črna na Koroškem se členi od 36. člena naprej do 115. 

člena preštevilčijo, tako da sedanji 36. člen postane 37. člen, 37. člen postane 38. 

člen …. 115. člen postane 116. člen. 

 

Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagana 

amandmaja.  

 

SKLEP 3/2:  
 

S sprejetjem tega sklepa se šteje, da sta amandmaja pravno formalno vložena na 

predlog  Statuta Občine Črna na Koroškem. 

  

Rajko Lesjak je dodal, da so tako izpolnjeni vsi pogoji, da se ta dokument sprejme. 

Na predlog Statuta ni bilo vloženih nobenih drugih amandmajev, kot amandmaja,ki ju 

je predstavil. Odpravljene so bile vse dileme iz javne razprave, zato predlaga, da 

občinski svet sprejme oba amandmaja in potem tudi Statut Občine Črna na 

Koroškem. 
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Županja se je predsedniku Statutarno pravne komisije zahvalila za podrobna 

pojasnila in vprašala svetnike ali imajo v zvezi s tem še kakšno vprašanje. 

 

Jože Kaker je dejal, da nekatere stvari še niso bile odpravljene. V Statutu in 

Poslovniku se mešajo organi. Občina ima tri organe, in sicer občinski svet, župana in 

nadzorni odbor. V 31. členu piše, da župan predstavlja in zastopa občino in 

predstavlja občinski svet in to se mu ne zdi logično. Župan ni član občinskega sveta, 

zato ga ne more predstavljati. To sta dva ločena organa. 

 

Predsednik je pojasnil, da je župan odgovoren za zakonitost dela občinskega sveta 

in ga tudi predstavlja, tako je zapisano v Zakonu o lokalni samoupravi. 

 

Mag. Jože Kropivnik je pojasnil, da 33. člen Zakona o lokalni samoupravi pravi, da 

župan predstavlja in zastopa občino in občinski svet. 

 

Jože Kaker je dejal, da je potrebo dati pobudo za spremembo zakonodaje,  da se to 

ustrezno razmeji. 

 

Ker ni bilo drugih pripomb je upnja predlagala v sprejem naslednja sklepa: 

 

SKLEP 4/1 

 

Občinski svet sprejme amandmaja v besedilu, kot sta bila predlagana s strani 

Statutarno pravne komisije, in sicer: 

AMANDMA ŠT. 1 

V Predlogu Statuta Občine Črna na Koroškem se pod točko 4. Nadzorni odbor 

doda nov 36. člen, ki glasi: 

36. člen 

(nadzorni odbor) 

 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega 

proračuna, 

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in 

pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih 

zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov 

sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 

javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 

gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
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AMANDMA ŠT. 2 

V Predlogu Statuta Občine Črna na Koroškem se členi od 36. člena naprej do 

115. člena preštevilčijo, tako da sedanji 36. člen postane 37. člen, 37. člen 

postane 38. člen …. 115. člen postane 116. člen. 

 

 Glasovanje: 10 glasov za ZA. 

 

SKLEP 4/2 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Statut Občine Črna na 

Koroškem. 

 

Glasovanje: 10 glasov za ZA. 

 

K točki 5 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Rajko Lesjak je pojasnil, da je bil potek 

aktivnosti pri uskladitvi in pripravi Poslovnika občinskega sveta enak in je potekal 

hkrati s pripravo  Statuta. Prav tako so bile upoštevane vse pripombe, ki so bile 

posredovane na Statutarno pravni komisiji in občinskem svetu. 

Povedal je, da je Statutarno pravna komisija na 6. redni seji dne 12.12.2016, sprejela 

naslednja sklepa: 

 

SKLEP 4/1:  

Statutarno pravna komisija  ugotavlja, da je občinska uprava na osnovi razprave na 

seji občinskega sveta v zvezi s 53. členom osnutka Poslovnika občinskega sveta ta 

člen uskladila z zakonom in je ustrezno prilagojen mnenju informacijskega 

pooblaščenca. Prav tako je občinska uprava upoštevala mnenje iz razprave na 

občinskem svetu in je v 16. členu predlagane 3 dni za pisno posredovanje pobud 

svetnikov spremenila v 2 dni pred sklicano sejo. 

Pri 60. členu je dopolnila drugi odstavek, ki se glasi: Odbor za gospodarstvo in razvoj 

občine obravnava tudi druga vprašanja s svojega področja na predlog župana, 

občinskega sveta, predsednika ali člana odbora ter predstavnikov gospodarstva in 

malega gospodarstva in lahko predlaga svetu v sprejem odloke ali druge akte s 

svojega področja dela. Pri 60. členu je  dodala nov tretji odstavek, ki se glasi: Odbor 

za gospodarstvo in razvoj občine obravnava strateške in razvojne usmeritve občine 

ter problematiko gospodarstva in malega gospodarstva. 

 

SKLEP 4/2:  

Statutarno pravna komisija je določila predlog Poslovnika občinskega sveta in 

predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 

 

Županja je svetnike vprašala, če želi kdo še kakšno dodatno pojasnilo. 
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Ker ni bilo vprašanj je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP 5/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Poslovnik Občinskega sveta 

Občine Črna na Koroškem. 
 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

K točki 6 

 

Županja je pojasnila, da gre za dva elaborata, ki se izdelata na podlagi Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja. Izvajalec javne službe enkrat letno izdela obračunske cene opravljenih 

storitev in jih primerja s potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje. Če cena 

odstopa manj kot 10 %, lahko ostane enaka. Cena za leto 2016 je predlagana v 

enaki višini kot za leto 2015.  

 

Predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja Rajko 

Lesjak je povedal, da je odbor je na svoji 13. redni seji, dne 25.01.2017, obravnaval 

elaborate in sprejel naslednji sklep: 

 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja na osnovi 

Elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje 

komunalne odpadne vode ugotavlja, da niso nastopili pogoji za spremembo cen 

storitev, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi cene iz leta 2015, enako velja 

tudi za subvencije.  

 

Županja je dala predlog v razpravo, ker ni bilo razprave je predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/1 

 

Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaborati o 

oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje 

komunalne odpadne vode in potrjuje cene iz leta 2015, ki ostajajo 

nespremenjene. Enako velja tudi za subvencije.  

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 
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K točki 7 

 

Županja je pojasnila, da je občina enkrat že zavrnila sprejem DIIPa, saj je bil v njem 

odstotek za Občino Črna na Koroškem  bistveno višji kot pri ostalih občinah, glede na 

to, da ima naša občina bistveno manj prebivalcev. Občina je zavrnila izdajo 

finančnega jamstva, saj je zahtevala, da je maximalna višina jamstva 18 %. Ta izjava 

je potrebna za to, da Ministrstvo za okolje in prostor izda okoljevarstveno dovoljenje 

za zaprtje odlagališča Lokovica. 

Za zaprtje odlagališča Lokovica smo doslej plačali 31.000 €, v letošnjem proračunu 

imamo predvidenih še 18.700 €. 

Zdaj je pripravljen predlog, da se do 30.6.2017 župani dogovorijo glede višine 

finančnega jamstva za vsako občino. Župana je pojasnila, da je JKP Log pripravil 

predlog, da se za občino Črna na Koroškem od leta 2007 upoštevala obremenitev 

glede na število prebivalcev, ki pa jo morajo potrditi tudi ostale občine. To bi pomenilo 

znižanje obveznosti za okrog 4 %. Ta izjava se daje za obdobje 30 let, zato je zelo 

pomembno, da se poskuša ta odstotek znižati. 

 

Predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja Rajko 

Lesjak je povedala, da je odbor priporočil občinskemu svetu, da sprejme predlagano 

izjavo občin lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Lokovica.  

 

Jože Kaker je pojasnil, da je to izjavo obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in 

razvoj občine in sprejel sklep, da soglaša s tem, da Občina Črna na Koroškem izda 

finančno jamstvo v višini maximalno 18 % od skupnega zneska 82.245 €. Občinsko 

upravo se zadolži, da ta odstotek še zniža. 

 

Županja je pozvala svetnike k razpravi. 

 

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

 

SKLEP 7/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme predlagano izjavo občin 

lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Lokovica za izdajo finančnega 

jamstva v višini maximalno 18 % od skupnega zneska 82.245 €.  
 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

K točki 8 

 

Županja je prosila predsednika Odbora za  gospodarstvo in razvoj občine Jožeta 

Kakerja, da predstavi stališče odbora. 
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Jože Kaker je povedal, da se je s pobudo občine Mežica seznanil Odbor za 

gospodarstvo in razvoj občine in sprejel naslednji sklep: 

Odbor za gospodarstvo in razvoj občine se je seznanil s ponudbo Občine Mežica in 

predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da Občina Črna na Koroškem ni 

zainteresirana za odkup poslovnega deleža Občine Mežica v JKP Log d.o.o.. 

 

Županja je pojasnila, da je občinski svet Občine Mežica že sprejel sklep, da Občina 

Mežica izstopi iz skupnega podjetja. Občina Črna na Koroškem  vse od nastanka 

lastnica JKP LOG v deležu 13,93 %. Nobena občina si ne želi imeti višjega deleža, 

ker to pomeni višji delež pokrivanja skupnih služb. Za našo občino JKP Log izvaja le 

še dve dejavnosti – zbiranje in odvoz odpadkov, ki ga bo prevzelo podjetje 

KOCEROD in pogrebno službo. Znotraj podjetja je nastala velika ovira, ker je Občina 

Ravne na Koroškem ustanovila svoje komunalno podjetje. O razmerjih v podjetju JKP 

Log bomo v prihodnjih tednih sigurno še razpravljali. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Jožeta Kakerja je zanimalo, ali ravensko podjetje že posluje in kako je s podjetjem, ki 

ga je ustanovila Občina Prevalje. 

 

Županja je pojasnila, da je Občina Prevalje komunalno podjetje ustanovila samo s 

sklepom, ni pa ga še ustanovila pravno formalno. Glede na to, da so vse štiri občine 

povedale, da bo zanje JKP Log še naprej izvajal odvoz in zbiranje odpadkov ter 

pogrebno in pokopališko dejavnost, pa je vprašanje ali bodo s postopkom 

ustanovitve sploh nadaljevali. 

 

Jožeta Kakerja zanima, kakšna je časovnica reševanja nastale situacije. 

 

Županja je pojasnila, da se je stanje v JKP Log že začelo urejati in stabilizirati, 

imenovana je bila nova direktorica, ki se je že najavila na sestanek. Je pa veliko 

vprašanje ali se lahko podjetje obdrži z enakim številom delavcev, glede na obseg 

dejavnosti. S 1.2. 2017 je Občina Ravne na Koroškem prevzela vodovod in 

kanalizacijo, s 1.4.2017  pa želijo prevzeti še javne površine in plakatiranje. Vsaka 

občina se posebej pogovarja s podjetjem glede izvajanja posameznih dejavnosti. 

Županja bo pristojne odbore seznanila z aktualnimi informacijami, takoj ko bodo 

narejeni nadaljnji koraki.  

 

Gregorja Potočnika je zanimalo, kako bo v Občini Mežica z odvozom odpadkov.  

 

Županja je pojasnila, da zdaj teče 3 mesečni izstopni rok za to občino. V Občini 

Mežica  imajo že več let svoje komunalno podjetje in so imeli v JKP Log 3 dejavnosti: 

vodovod, javne površine in odvoz odpadkov. Vodovod so prenesli na svoje podjetje 

in ga dali nazaj v upravljanje v JKP Log, tudi ravnanje z odpadki bodo s poslovnimi 

pogodbami oddali nazaj na JKP Log. Za ravnanje z odpadki je bilo ustanovljeno 
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podjetje KOCEROD in njegov direktor pripravlja predlog za celovito ravnanje z 

odpadki. 

 

Ker ni bilo več razprave je županja predlagala  sklep 

 

SKLEP 8/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s ponudbo Občine 

Mežica za odkup poslovnega deleža v JKP LOG d.o.o. in sprejme sklep, da 

Občina Črna na Koroškem ni zainteresirana za odkup poslovnega deleža 

Občine Mežica v JKP Log d.o.o.. 

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

K točki 9 

 

Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

pojasnila, da je komisija na zadnji seji obravnavala naslednja imenovanja: za člana  

nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem, za člana nadzornega odbora RRA 

Koroška in za  člana sveta zavoda Koroškega pokrajinskega muzeja. Komisija je  

sprejela naslednje sklepe: 

SKLEP 3/1: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Črna na Koroškem, da za člana Nadzornega odbora Občine Črna na  

Koroškem, za preostanek mandata 2014 – 2018, imenuje Boštjana Gorzo, Lampreče 

8, Črna na Koroškem.  

SKLEP 4/1 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Črna na Koroškem, da za članico Nadzornega odbora RRA Koroška imenuje 

Ireno Nagernik, tajnico občinske uprave, stanujočo Lampreče 30, Črna na Koroškem.  

SKLEP 5/1: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Črna na Koroškem, da za člana sveta JZ Koroški pokrajinski muzej, imenuje 

Gvida Jančarja, Center 110, Črna na Koroškem.  

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Ker ni bilo razprave je županja predlagala  v sprejem naslednje sklepe: 

 

SKLEP 9/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, za člana Nadzornega odbora Občine Črna na 
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Koroškem, za preostanek mandata 2014 – 2018, imenuje Boštjana Gorzo, 

Lampreče 8, Črna na Koroškem.  

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

SKLEP 9/2 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na osnovi spremembe družbene 

pogodbe RRA Koroška za članico Nadzornega odbora RRA Koroška imenuje 

Ireno Nagernik, tajnico občinske uprave, stanujočo Lampreče 30, Črna na 

Koroškem. 

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

SKLEP 9/3 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, za člana sveta JZ Koroški pokrajinski muzej, 

imenuje Gvida Jančarja, Center 110, Črna na Koroškem.  

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

K točki 10 

 

Županja je prosila Katjo Gole, predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, da poda uvodno pojasnilo. 

 

Katja Gole je povedala, da je svet zavoda Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika Ravne na Koroškem pozval občine ustanoviteljice, da podajo svoje mnenje k 

imenovanju mag. Irene Oder za direktorico te ustanove za mandatno obdobje 2017 -

2022.  

Člani sveta so na 10. seji dne 12.1.2017 soglasno predlagali, da se za direktorico 

imenuje mag. Irena Oder, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje. 

Prav tako so pozitivno mnenje k imenovanju podali vsi strokovni  delavci knjižnice na 

tajnem glasovanju dne 13.1.2017.  

 

Poziv je na 7. redni seji dne 9.2.2017 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja  in sprejela naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/1: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Črna na Koroškem, da poda pozitivno mnenje k imenovanju mag. Irene Oder 

za direktorico Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, za 

mandatno obdobje 2017 - 2022. 
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Županja je pozvala svetnike k razpravi. 

 

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

 

SKLEP 10/1 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju 

mag. Irene Oder za direktorico Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika 

Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 2017 - 2022. 

 

Glasovanje: 10 glasov ZA. 

 

K točki 11 

 

Županja je občinski svet seznanila z informacijo, da bo s 15.3.2017 za podžupana 

imenovala Bojana Gorzo, rojenega 4.8.1957, stanujočega Ludranski vrh 25a, Črna 

na Koroškem. 

 

K točki 12 

 

Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude. 

 

 

K točki 13 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 

 

Ker ni nihče razpravljal, se je županja vsem svetnicam in svetnikom zahvalila za 

sodelovanje na seji. Čestitala je ŠD Podpeca, ki je na predlog Občine Črna na 

Koroškem prejelo bronasti znak Civilne zaščite, za požrtvovalno pomoč pri odpravi 

posledic poplav v juniju 2016. 

 

14. redna seja občinskega sveta je bila zaključena ob 18.44 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:          
 

Irena Nagernik,       mag. Romana Lesjak, 
tajnica občinske uprave       županja 
               Občine Črna na Koroškem 


