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: 27.06.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 2

NASLOV AKTA:

Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene in
cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb: zbiranje komunalnih odpadkov, zbiranje
bioloških odpadkov

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni postopek

POROČEVALEC:

Štefan Šumah, direktor Javnega komunalnega podjetja
Log d.o.o., Ravne na Koroškem

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih služb okolja (Ur.l.RS, št. 87/2013, 109/2012) je Javno komunalno podjetje Log
d.o.o. pripravilo predlog novih cen za storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja
bioloških odpadkov. V skladu z Uredbo so pripravili Elaborat, ki so ga dolžni predložiti
občinskemu organu v potrditev. Na podlagi 30. člena Uredbe so občine dolžne uskladiti svoje
predpise in sprejeti cene najpozneje v 15 mesecih. Uredba je pričela veljati 1. januarja 2013.
Iz elaborata je razviden postopek oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
služb varstva okolja za leto 2014.
SKLEPI ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
1. Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja za leto 2014, ki ga je pripravilo Javno komunalno
podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da

potrdi predlagano ceno za zbiranje komunalnih odpadkov iz elaborata in sicer v
višini 3,0863 €/osebo brez DDV na mesec.
2. Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga
Občinskemu svetu, da se predlagani dvig cen zbiranja bioloških odpadkov ne potrdi,
zaradi preverbe možnosti racionalizacije in optimizacije zbiranja bioloških
odpadkov. Glede frekvence in logistike odvoza je potrebno pred dvigom analizirati
možnosti zmanjševanja stroškov.
3. Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga
Občinskemu svetu, da podpre predlog racionalnejše organizacije javnih komunalnih
podjetij in podjetja Kocerod, s ciljem znižanja cen storitev zbiranja in
odstranjevanja odpadkov.
PREDLOG SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA:
1. Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme cene obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja za zbiranje komunalnih odpadkov, ki so
razvidne iz naslednje tabele, s 1. 7. 2014.
Vrsta storitve

Uporabnik

EM

Predlagana cena
JKP Log
l. 2014

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Zbiranje komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture gospodinjstvo €/os/mes
cena storitve gospodinjstvo €/os/mes
Skupaj
upoštevani normativ: 16,6 kg/os/mes
Zbiranje komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture
cena storitve
Skupaj

gospodarstvo
gospodarstvo

€/kg
€/kg

0,8450 €
2,2413 €
3,0863 €

0,0509 €
0,1350 €
0,1859 €

* Cene so brez DDV

2. Občinski svet občine Črna na Koroškem predlagani dvig cen zbiranja bioloških
odpadkov ne potrdi, zaradi preverbe možnosti racionalizacije in optimizacije
zbiranja bioloških odpadkov. Zlasti glede frekvence in logistike odvoza je potrebno
pred dvigom cen analizirati možnosti zmanjševanja stroškov.
3. Občinski svet občine Črna na Koroškem podpre predlog racionalnejše organizacije
javnih komunalnih podjetij in podjetja Kocerod, s ciljem znižanja cen storitev
zbiranja in odstranjevanja odpadkov.

PRIPRAVILA:
Vodja režijskega obrata
Mojca Dimnik, dipl.inž.geod.

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: 26.06.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA . REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 3

NASLOV:

Obravnava in sprejem Poročila o delu Medobčinskega
inšpektorata Koroške za leto 2013

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem.

PRAVNA PODLAGA:

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
Medobčinski inšpektorat Koroške – Ur. l. RS, št. 55/2011
in 58/2011, Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2011
in 18/2011, Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2011)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni postopek

OCENA FINANČIH POSLEDIC:

Zbrana sredstva so namenski
proračuna.

POROČEVALEC:

Mag. Jelka Klemenc, vodja Medobčinskega inšpektorata
Koroške.

prihodek občinskega

OBRAZLOŽITEV:

Poročilo je pripravljeno na podlagi 10. člena Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih
in odgovornostih št. 061-0007/2011-1 z dne 18.08.2011, na podlagi katerega mora vodja
inšpekcijskih služb enkrat letno za preteklo leto o svojem delu in ugotovitvah poročati
občinskim svetom občin ustanoviteljic. Občina Črna na Koroškem se je pridružila
inšpektoratu 01. septembra leta 2011. Inšpektorat Koroške deluje na območju vseh 12
koroških občin – na področju 1040 km2 površine. Inšpektorat opravlja za občine
ustanoviteljice inšpekcijske naloge na naslednjih področjih:
- Varstvo okolja,

-

Urejenost naselij,
Ravnanje z odpadki,
Ravnanje s plodno zemljo,
Javne poti in druge prometne površine,
Zelene in druge javne površine, objekte in naprave,
Vodne vire, potoke in jarke,
Oskrba naselij z vodo,
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
Označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
Neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
Pokopališki red,
Tržni red,
Zimsko službo,
Izobešanje zastav,
Druga področja, ki so določena s predpisi občine ustanoviteljice ali s predpisi države.

Stroške inšpektorata financirajo občine po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.
Občina Črna na Koroškem na podlagi 3.461 prebivalcev predstavlja 4,95 % delež. Strošek
Medobčinskega inšpektorata za občino Črna na Koroškem je od 01.01.2013 do 31.12.2013
znašal 7.237,16 €. V tem obdobju se je obravnavalo 15 novih zadev, 8 zadev je zaključenih, 7
pa jih rešujemo še v letu 2014. Iz leta 2012 je bilo prenesenih 11 zadev. Izdelanih je bilo 9
dopisov, 34 uradnih zaznamkov, 17 zapisnikov, 29 obvestil, 6 opozoril, 1 sklep, 5 plačilnih
nalogov in 4 odločbe. 5 zadev se je obravnavalo na področju odpadkov, 6 zadeve na področju
cest, 0 zadev na področju živih mej, 0 zadeva na področju odpadnih vod, 1 zadeva na
področju neregistrirana vozila, 3 zadeve na področju plakatiranja in 0 zadev na področju
drugo. V prekrškovnih postopkih je bilo izrečenih 2100 € glob in 260 € sodnih taks. Cilji
Medobčinskega inšpektorata Koroške izhaja iz vizije razvoja koroških občin in se vklapljajo v
zagotavljanje visoke kakovosti življenja zlasti v okoljskem in bivalnem pogledu.
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VASRTVO OKOLJA:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom
o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2013 in predlaga Občinskemu svetu da
ga sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata Koroške za leto 2013 in ga sprejema.
PRIPRAVILA:
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 4
NASLOV:

Potrditev skupin oddelkov, obravnava predloga
sistemizacije delovnih mest OŠ Črna na Koroškem,
Enota Vrtec in potrditev sklepov Odbora za
družbene dejavnosti.

PREDLAGATELJ:

Županja mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o vrtcih ( Uradni list RS 100/05, 25/08,98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU) in
Pravilnik o metodologiji in kadrovskih pogoji za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list
RS 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 35. člen Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in
16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALCA:

Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna, Mitja
Pranjič predsednik Odbora za družbene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:
Osnovna šola Črna na Koroškem, Enota vrtec je
sistemizacijo delovnih mest za redni program določila na podlagi normativov in
standardov za posamezno delovno mesto, z upoštevanjem zakonskih določil, starosti
in števila vpisanih otrok.
V skladu z zakonom o vrtcih mora ustanovitelj potrditi oddelke za šolsko leto
2014/2015, kar bo osnova za sistemizacijo in izračun cene za novo šolsko leto.
Glede na normativ je obračunanih 84 mest, od tega je 7 mest nezasedenih.
Vrtec Žerjav – kombiniran oddelek (Pravilnik, 25. čl., 4. odstavek, 10 – 17 otrok v
skupini) v tej skupini prevladujejo otroki II. starostnega obdobja (Zakon, 15. čl., 2 alineja) in 3
otroki I. starostnega obdobja. Skupino sestavlja 11 otrok,
Ustanoviteljica sprejme sklep, da je 6 praznih mest, ki jih finančno pokrije.

Vrtec Črna – homogeni oddelek (Pravilnik, 25. čl., 2. odstavek, 1. alineja – 9 -12
otrok) skupino sestavlja 12 otrok I. starostnega obdobja. Ustanoviteljica sprejme sklep, da
je skupina zasedena, po potrebi se normativ lahko poveča za 2 otroka.
Vrtec Črna – homogeni oddelek (Pravilnik, 25. čl. 2. odstavek, 1. alineja - 9 – 12
otrok) v skupini so otroci od 2 do 3 leta starosti – 14 otrok letnik 2012.
Skupino sestavlja 14 otrok. Ustanoviteljica sprejme sklep za povečano število otrok v
skupini (fleksibilni normativ +2) in je skupina zasedena.
Vrtec Črna – heterogeni oddelek (Pravilnik, 25. čl., 3. odstavek, 2. alineja, 14 – 19
otrok) skupino sestavljajo otroci od 3. do 5. leta starosti.
Skupino sestavlja 19 otrok. Ustanoviteljica sprejme sklep, da je skupina zasedena,
po potrebi se normativ lahko poveča za 2 otroka.
Vrtec Črna – homogeni oddelek (Pravilnik, 25. čl., 2. odstavek, 3. alineja, 17 – 22
otrok)
skupino sestavljajo otroci od 4. do 6. leta starosti.
Skupino sestavlja 21 otrok. Ustanoviteljica sprejme sklep, da je skupina zasedena,
po potrebi se normativ lahko poveča za 1 otroka.
V okviru sistemizacije delovnih mest za dogovorjeni program v vrtcu, ki je izvzeti iz
cene vrtca, so predvideni naslednji stroški dela: 3/4 odprave plačnih nesorazmerij,
0,30 delovnega mesta računovodje in poslovne sekretarke in 1 delovno mesto
logopedinje.
Predlog sistemizacije je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti na 20. redni seji
dne 18.6.2014 in sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 4/1
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svet, da potrdi skupine
oddelkov za Vrtec Črna za obdobje od 1.9.2014 do 31.8.2015:
1. Vrtec Žerjav – kombiniran oddelek – I. in II. starostno obdobje, 11 otrok,
ustanoviteljica finančno pokrije 6 praznih mest.
2. Vrtec Črna – homogeni oddelek - I. starostno obdobje, 12 otrok. Po potrebi
se normativ lahko poveča za 2 otroka.
3. Vrtec Črna – homogeni oddelek – I. starostno obdobje, 14 otrok.
Ustanoviteljica soglaša, da je v skupini povečano število otrok (fleksibilni
normativ +2).
4. Vrtec Črna – heterogeni oddelek - II. starostno obdobje, 19 otrok. Po potrebi
se normativ lahko poveča za 2 otroka.
5. Vrtec Črna – homogeni oddelek - II. starostno obdobje, 21 otrok. Po potrebi
se normativ lahko poveča za 1 otroka.

SKLEP 4/2
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi odpiralni čas
vrtca, in sicer: enota Črna od 5.30 do 16.00 in enota Žerjav od 6.00 do 15.00.
SKLEP 4/3
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da določi, da so 3 otroci
najmanjše število otrok, zaradi katerih se lahko spreminja odpiralni čas vrtca.
SKLEP 4/4
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da za obdobje od
1.9.2014 do 31.12.2014 določi enako ekonomsko ceno programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok, kot je bila potrjena na 21. redni seji občinskega sveta dne
19.12.2013 in velja od 1.1.2014 dalje.

SKLEP 4/5
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje k
sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna na Koroškem, Enota Vrtec – redni
program, za šolsko leto 2014/2015, ki je v skladu s Pravilnikom o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
SKLEP 4/6
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje k
sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna na Koroškem, Enota Vrtec za šolsko
leto 2014/2015, za naslednji dogovorjeni program: 3/4 odprave plačnih nesorazmerij,
0,30 delovnega mesta računovodje in poslovne sekretarke ter 0,14 delovnega mesta
logopedinje.
PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP št. 1
Občinski svet potrjuje skupine oddelkov za Vrtec Črna za obdobje od 1.9.2014
do 31.8.2015:
1. Vrtec Žerjav – kombiniran oddelek – I. in II. starostno obdobje, 11 otrok,
ustanoviteljica finančno pokrije 6 praznih mest.
2. Vrtec Črna – homogeni oddelek - I. starostno obdobje, 12 otrok. Po
potrebi se normativ lahko poveča za 2 otroka.
3. Vrtec Črna – homogeni oddelek – I. starostno obdobje, 14 otrok.
Ustanoviteljica soglaša, da je v skupini povečano število otrok
(fleksibilni
normativ+2).
4. Vrtec Črna – heterogeni oddelek - II. starostno obdobje, 19 otrok. Po
potrebi se normativ lahko poveča za 2 otroka.

5. Vrtec Črna – homogeni oddelek - II. starostno obdobje, 21 otrok. Po
potrebi se normativ lahko poveča za 1 otroka.
SKLEP št. 2
Občinski svet potrjuje odpiralni čas vrtca, in sicer: enota Črna od 5.30 do 16.00
in enota Žerjav od 6.00 do 15.00.
SKLEP št. 3
Občinski svet določa, da so 3 otroci najmanjše število otrok, zaradi katerih se
lahko spreminja odpiralni čas vrtca.
SKLEP št. 4
Občinski svet določa za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2014 enako ekonomsko
ceno programov vzgoje in varstva predšolskih otrok, kot je bila potrjena na 21.
redni seji občinskega sveta dne 19.12.2013 in velja od 1.1.2014 dalje.
SKLEP št. 5
Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna
na Koroškem, Enota Vrtec – redni program, za šolsko leto 2014/2015, ki je v
skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
SKLEP št. 6
Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna
na Koroškem, Enota Vrtec za šolsko leto 2014/2015, za naslednji dogovorjeni
program: 3/4 odprave plačnih nesorazmerij, 0,30 delovnega mesta računovodje
in poslovne sekretarke ter 0,14 delovnega mesta logopedinje.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 5
NASLOV:

Obravnava predloga sistemizacije delovnih mest za
nadstandardni program v OŠ Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

Županja mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07,
65/08 in 99/10 ), 35. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člen
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06 in 101/07,79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALCA:

Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna, Mitja
Pranjič predsednik Odbora za družbene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:
V šolskem letu 2014/2015 bodo imeli na osnovni šoli
Črna na Koroškem 13 matičnih oddelkov ter po en kombiniran oddelek na POŠ
Javorje in POŠ Žerjav. Osnovna šola Črna na Koroškem je na Občino Črna na
Koroškem poslala predlog za nadstandardni program oz. dopolnjevanje zaposlitev za
šolsko leto 2014/2015.
Predlog sistemizacije delovnih mest za nadstandardni program oz. dopolnjevanje
zaposlitev je na svoji 20. redni seji dne 18.6.2014 obravnaval Odbor za družbene
dejavnosti in sprejel naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo
delovnih mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem, za šolsko leto 2014/2015, za
naslednji nadstandardni program:
- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,
- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,
- POŠ Javorje - 10 ur tedensko za kombinacije,
- poslovna sekretarka – 10 % delovnega mesta.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna
na Koroškem, za šolsko leto 2014/2015, za naslednji nadstandardni program:
učitelj športne vzgoje v obsegu 6 ur tedensko, varstvo vozačev 10 ur tedensko,
učitelj na POŠ Javorje 10 ur tedensko za kombinacijo in poslovna sekretarka –

10 % delovnega mesta.
PRIPRAVILA:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

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: 27.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 7
NASLOV AKTA:

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah
Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem za
leto 2014

PREDLAGATELJ:

Mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Statut občine Črna na Koroškem (Ur. L. RS št.
10/06, 101/07 in 79/12 )

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni postopek
(92. člen Poslovnika občinskega sveta)

POROČEVALEC:

Mag. Romana Lesjak, županja in Jana Vauh,
glavna računovodkinja

OBRAZLOŽITEV : Rebalans proračuna je eden od ukrepov izvajanja proračuna in
pomeni ponovno uskladitev prihodkov in odhodkov že sprejetega proračuna za
tekoče leto. Rebalans sprejme občinski svet na predlog županje. Postopek
sprejemanja Rebalansa je določen v 92. členom Poslovnika občinskega sveta in
sicer se sprejema po določbah, ki veljajo za hitri postopek. Pri hitrem postopku se
združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. Pri hitrem postopku ne
veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja
odloka.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Črna
na Koroškem za leto 2014.

PRIPRAVILA:
Jana Vauh, glavna računovodkinja

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: 17.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 8

NASLOV:

Obravnava in potrditev predloga Komisije za
nagrade in priznanja o podelitvi občinskih priznanj
in nagrade za leto 2014.

PREDLAGATELJ:

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na
Koroškem

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
10/06, 101/07,79/2012) in Odlok o prazniku Občine
Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine
Črna na Koroškem.

FAZA SPREJEMANJA:

Prva obravnava

POROČEVALEC:

Peter Raztočnik, predsednik Komisije za nagrade in
priznanja

OBRAZLOŽITEV:
Komisija za nagrade in priznanja je na 8. redni seji dne
4.6.2014 obravnavala 10 prijav, ki so bile posredovane na Javni razpis za podelitev
priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem in pripravila predlog o podelitvi
priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem za leto 2014, in sicer:
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se priznanja
podelijo:
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Čebelarskega društva
Žerjav, podeli :
MIRKU RATAJU, Žerjav 75 , Črna na Koroškem za več desetletno delovanje v
Gasilskem društvu, Društvu upokojencev in Čebelarskem društvu Žerjav.
Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog ŠD Podpeca in
Nestrankarske liste Rajka Lesjaka, podeli :

-

BOŠTJANU VRHNJAKU, Podpeca 27, Črna na Koroškem za 23 letno
nesebično, predano in zelo uspešno delo v ŠD Podpeca ter za pomemben
prispevek k oživljanju in razvoju zaselka Helena.

2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog ZKD Črna na Koroškem
podeli :
- HELENI MODREJ, Lampreče 9, Črna na Koroškem za več kot tridesetletno
aktivno udejstvovanje na kulturnem področju.
Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog TD Črna na Koroškem
podeli:
- BRANKI MOLIČNIK, Center 42 , Črna na Koroškem za dolgoletno aktivno
sodelovanje v Turističnem društvu ter za spodbujanje in sodelovanje v
številnih akcijah za promocijo turizma v občini Črna.
3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Čebelarskega društva Črna na
Koroškem podeli:
MAKSIMILJANU PROJE, Javorje 6, Črna na Koroškem za več kot 30 letno
predano delovanje v čebelarskem društvu, kot član, blagajnik, praporščak, član
disciplinskega razsodišča, kot referent za zdravje in zadnja leta tudi kot predsednik
društva.
4. Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se spominske
plakete Občine Črna na Koroškem podelijo:
- na predlog Šemsa Omeroviča NIKOLI STRAHINIČU, Center 147, Črna na
Koroškem, za več kot tridesetletno predano delo na zobozdravstvenem
področju in pomemben prispevek k zdravju naših občanov,
- na predlog Planinskega društva Črna VIKTORJU POVSODU, Pristava 10,
Črna na Koroškem, za več kot štiridesetletno udejstvovanje na alpinističnem
področju, kot alpinist, član Gorske reševalne službe in kot predan, priljubljen in
vztrajen oskrbnik planinskih koč na Grohatu in Smrekovcu,
- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ČRNA NA KOROŠKEM za 100 let delovanja,
- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja,
- SKUPINI KURENTOV za 50 let delovanja,
- ALPINISTIČNEMU KLUBU ČRNA za 40 let delovanja,
- PRODAJALNI TRI-K, Marija Kos, s.p. za 10 let poslovanja.
5.Naziv častni občan Občine Črna na Koroškem se na predlog Planinskega društva
Črna na Koroškem podeli
MILANU EMILU SAVELLI, Pristava 35, Črna na Koroškem – za več kot
petdesetletno vsestransko delovanje v kraju: na področju športa (planinske
dejavnosti, alpinizma, smučanja in nogometa), kulture, sodelovanje v krajevni
skupnosti, štabu za obrambo in zaščito, občinskem svetu in v različnih organih
občine.
Ker ni bil podan noben predlog za nagrado občine, Komisija za nagrade in priznanja
predlaga občinskemu svetu, da v letu 2014 nagrade občine ne podeli.
Podrobne obrazložitve predlogov za priznanja občine so shranjene in odložene v

arhivu občinske uprave.
PREDLOGI SKLEPOV:
SKLEP 1
Občinski svet na predlog Čebelarskega društva Žerjav, podeli bronasti grb
Občine Črna na Koroškem:
MIRKU RATAJU, Žerjav 75 , Črna na Koroškem.
Občinski svet na predlog ŠD Podpeca in Nestrankarske liste Rajka Lesjaka,
podeli bronasti grb Občine Črna na Koroškem:
BOŠTJANU VRHNJAKU, Podpeca 27, Črna na Koroškem.
SKLEP 2
Občinski svet na predlog ZKD Črna na Koroškem podeli srebrni grb Občine
Črna na Koroškem:
HELENI MODREJ, Lampreče 9, Črna na Koroškem.
Občinski svet na predlog Turističnega društva Črna na Koroškem podeli
srebrni grb Občine Črna na Koroškem:
BRANKI MOLIČNIK, Center 42 , Črna na Koroškem.
SKLEP 3
Občinski svet na predlog Čebelarskega društva Črna na Koroškem podeli zlati
grb Občine Črna na Koroškem:
MAKSIMILJANU PROJE, Javorje 6, Črna na Koroškem.
SKLEP 4
Občinski svet podeli spominske plakete Občine Črna na Koroškem:
 NIKOLI STRAHINIČU, Center 147, Črna na Koroškem,
 VIKTORJU POVSODU, Pristava 10, Črna na Koroškem,
 ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ČRNA NA KOROŠKEM za 100 let delovanja,
 ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja,
 SKUPINI KURENTOV za 50 let delovanja,
 ALPINISTIČNEMU KLUBU ČRNA za 40 let delovanja,
 PRODAJALNI TRI-K, Marija Kos, s.p. za 10 let poslovanja.

SKLEP 5
Občinski svet na predlog Planinskega društva Črna na Koroškem podeli naziv
častni občan občine Črna na Koroškem:
MILANU EMILU SAVELLI, Pristava 35, Črna na Koroškem.
SKLEP 6
Občinski svet v letu 2014 nagrade občine ne podeli.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 9
NASLOV:

Potrditev predloga za sofinanciranje društev s področja
humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti

PREDLAGATELJ:

Županja mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

Pravilnik o merilih in kriterijih izvedbe programov na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Črna na Koroškem (Uradni list
RS, štev. 127/2003 I 38/2005)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALEC::

Mitja Pranjič predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih izvedbe
programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Črna na Koroškem, je občinska uprava z javnim razpisom povabila vse
zainteresirane izvajalce programov na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti, k oddaji ponudbe za izvajanje navedenih programov.
Predlog o delitvi sredstev je na svoji 20. redni seji obravnaval Odbor za družbene
dejavnosti in sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 7/1
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sofinanciranje
programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti po
naslednjem razdelilniku:
DRUŠTVO

SKUPAJ ZNESEK
(EUR)
Društvo distrofikov
100,00
Društvo za multiplo sklerozo
150,00
Društvo invalidov Mežiške doline
1.010,00
Društvo projekt ČLOVEK
70,00
Društvo psoriatikov Koroška
200,00
Župnijska Karitas
1.000,00

Društvo paraplegikov Koroške
Koronarni klub Mežiške doline
Društvo upokojencev
Regionalna varna hiša Celje
Društvo gluhih in naglušnih
Mali vitez
Društvo za boj proti raku
HOSPIC
VIR
OZARA
Materinski dom MB
Žrtve nasilja in zlorab
CANIS
KD REPS MB
Društvo diabetikov
Društvo za osteoporozo
SOŽITJE
ZPM Črna
Zveza borcev za vrednote NOB
RK Črna
Medgeneracijsko društvo Lučka
SKUPAJ

150,00
170,00
1.300,00
100,00
170,00
90,00
240,00
100,00
150,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
1.010,00
190,00
300,00
1.000,00
1.100,00
1.100,00
200,00
10.340,00

SKLEP 7/2
Odbor za družbene dejavnosti predlaga da občinska uprava preuči in spremeni
Pravilnik za o merilih in kriterijih izvedbe programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem.
PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP št. 1
Občinski svet je potrdil sofinanciranje programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti po naslednjem razdelilniku:
DRUŠTVO
Društvo distrofikov
Društvo za multiplo sklerozo
Društvo invalidov Mežiške
doline
Društvo projekt ČLOVEK
Društvo psoriatikov Koroška
Župnijska Karitas
Društvo paraplegikov Koroške
Koronarni klub Mežiške doline
Društvo upokojencev
Regionalna varna hiša Celje

SKUPAJ ZNESEK
(EUR)
100,00
150,00
1.010,00
70, 00
200,00
1.000,00
150,00
170,00
1.300,00
100,00

Društvo gluhih in naglušnih
Mali vitez
Društvo za boj proti raku
HOSPIC
VIR
OZARA
Materinski dom MB
Žrtve nasilja in zlorab
CANIS
KD REPS MB
Društvo diabetikov
Društvo za osteoporozo
SOŽITJE
ZPM Črna
Zveza borcev za vrednote
NOB
RK Črna
Medgeneracijsko društvo
Lučka
SKUPAJ

170,00
90,00
240,00
100,00
150,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
1.010,00
190,00
300,00
1.000,00
1.100,00
1.100,00
200,00
10.340,00

SKLEP št. 2
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da preuči in spremeni Pravilnik za o merilih in
kriterijih izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Črna na Koroškem.

PRIPRAVILA:
Nada Vačun, svetovalka I

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 10
NASLOV:

Imenovanje namestnika predsednika Občinske
volilne komisije

PREDLAGATELJ:

Županja, mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

38. člen Zakona o lokalnih volitvah ((Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, Statut Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in
101/07,79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALEC:

Rajko Lesjak, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

OBRAZLOŽITEV:
Zakon o lokalnih volitvah in izdana pojasnila Ministrstva za notranje zadeve in drugih
organov v zvezi z izvedbo rednih lokalnih volitev 2014, določajo, da je potrebno
poskrbeti, da bodo Občinske volilne komisije imenovane v polni sestavi in tako
sposobne opraviti delo, ki jim ga predpisuje Zakon o lokalnih volitvah.
Na osnovi teh določil in v skladu s 100. členom Statuta Občine Črna na je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala politične stranke, liste,
občinske svetnike in občane, da podajo predloge za imenovanje namestnika
predsednika Občinske volilne komisije za preostanek mandatnega obdobja 2010 2014.
Pri imenovanju je potrebno upoštevati določilo 35. člena Zakona o lokalnih volitvah,
ki določa, da se namestnik predsednika Občinske volilne komisije imenuje izmed
sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov.
Ker Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do navedenega roka ni
prejela nobenega predloga za kandidata, je v skladu z zakonskimi določili sama
podala predlog ustreznega kandidata za namestnika predsednika Občinske volilne
komisije.

Na svoji 17. redni seji je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sprejela naslednji sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu,
da za namestnika predsednika Občinske volilne komisije imenuje Darka Ilievskega,
univerzitetnega diplomiranega pravnika, udeleženca v programu javnih del na Občini
Črna na Koroškem.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črne na Koroškem za namestnika predsednika Občinske
volilne komisije imenuje Darka Ilievskega, univerzitetnega diplomiranega
pravnika, udeleženca v programu javnih del na Občini Črna na Koroškem.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

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: 2. 7. 2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 11

NASLOV AKTA:

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje z
lokalne volitve v občini Črna na Koroškem za volilno leto
2014

PREDLAGATELJ:

županja mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list
RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11 in 98/13) in 16. člen
Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06,
101/07 in 79/12)

POROČEVALEC:

županja mag. Romana Lesjak

OBRAZLOŽITEV:
Pravni temelji za sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
občini Črna na Koroškem za volilno leto 2014 (v nadaljevanju: sklep) sta:
- 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odločba US in 98/13; v nadaljevanju: ZVRK), ki določa, da lokalna skupnost pred
začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne
kampanje (v nadaljevanju: organizatorjem). Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno
povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu
lokalne skupnosti, in samo organizatorjem za individualni organ, katerih kandidati so dosegli
določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek,
ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10 % in
- 16. člen Statuta občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12), ki določa, da
ima občinski svet občine Črna na Koroškem med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, da
sprejema statut, odloke in druge splošne akte.
Pred vsakimi lokalnimi volitvami se lahko sprejme sklep, ki ureja delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve. V 2. členu je določeno, da stroški volilnih kampanj ne smejo preseči
zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. To je Zakon o volilni in referendumski

kampanji, ki v 23. členu navedenega zakona določa, da stroški volilne kampanje za volitve v
predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega
upravičenca v lokalni skupnosti ter da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega
organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni
skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem
glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v
lokalni skupnosti. V 3. členu so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so organizatorji volilne
kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, upravičeni zahtevati
povrnitev stroškov volilne kampanje, v 4. členu pa so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so
upravičeni organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 %
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 5. člen določa, da se organizatorju volilne
kampanje za člane občinskega sveta oziroma za župana na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne
kampanje iz proračuna občine Črna na Koroškem 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v občini Črna na Koroškem za volilno leto 2014.

PREDLOG
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 – ZVRK,
103/07 – ZpoIS-D, 11/11 – ZVRK-A in 98/13 – ZVRK-B) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je občinski svet na 24. redni seji dne 8. 7. 2014 sprejel
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na Koroškem
za volilno leto 2014
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v letu 2014 v Občini Črna na Koroškem.
II
Stroške volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca
v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli
mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33
EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana,
se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Črna na Koroškem v
roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in Računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenski občin.
Št.
Črna na Koroškem,

Županja
Občine Črna na Koroškem
Romana Lesjak l.r.

PRIPRAVILA:
Svetovalka III
Polona OBRETAN

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 12
NASLOV:

Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem

PREDLAGATELJ:

Županja, mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

32. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS,
štev.:12/91), 29. člen Zakona o zdravstveni
dejavnosti ( Uradni list RS, štev.: 9/92 ) in 16. člen
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06 in 101/07,79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALEC:

Rajko Lesjak, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

OBRAZLOŽITEV:
Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je v
skladu z zakonskimi določili objavil javni razpis za imenovanje direktorja
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za novo mandatno obdobje. Na javni
razpis sta se prijavila dva kandidata in sicer: mag. Stanislav Pušnik, dr.med.,
specialist medicine in Nataša Sara Hartner, univ.dipl.prav. Oba kandidata izpolnjujeta
formalnopravne razpisne pogoje.
Kot pristojni organ je Svet zavoda imenoval mag. Stanislava Pušnika, dr.med.,
specialista medicine, prometa in športa za direktorja Zdravstvenega doma Ravne na
Koroškem.
V skladu z določili Zakona o zavodih morajo k imenovanju dati soglasje tudi
ustanovitelji, zato je Svet zavoda na Občino Črna na Koroškem naslovil vlogo za
soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.
Vlogo je na svoji 20. redni seji dne 18.6.2014 obravnaval Odbor za družbene
dejavnosti in sprejel naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črne na
Koroškem, da soglaša z imenovanjem mag. Stanislava Pušnika, dr.med., specialista
medicine, prometa in športa za direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem
in hkrati opozarjana to, da si v Občini Črna na Koroškem želimo več povezanosti,
sodelovanja in posluha za potrebe ljudi v našem kraju.

Vlogo je na svoji 16. redni seji dne 19.6.2014 obravnavala tudi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja in sprejela naslednji sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu,
da poda soglasje k imenovanju mag. Stanislava Pušnika, dr.med., specialista
medicine, prometa in športa za direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črne na Koroškem soglaša z imenovanjem mag.
Stanislava Pušnika, dr.med., spec. med. dela, prometa in športa za direktorja
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in hkrati opozarja na to, da si v
Občini Črna na Koroškem želimo več povezanosti, sodelovanja in posluha za
potrebe ljudi v našem kraju.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

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: 19.6.2014
OBRAZLOŽITEV
ZA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 13
NASLOV:

Soglasje k vključitvi občine v projekt »Starosti
prijazna občina«

PREDLAGATELJ:

Županja, mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
10/06 in 101/07,79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALCA:

mag. Romana Lesjak, županja in Mitja Pranjič,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:
Starosti prijazna mesta (Age-friendly cities) so mednarodni program Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO), ki skuša mestom pomagati, da se pripravijo na 2
globalna demografska trenda – naglo staranje prebivalstva in širjenje urbanizacije.
Slovenskim mestom pri tem pomaga Inštitut Antona Trstenjaka, ki je slovenski
nacionalni koordinator mreže starosti prijaznih mest in občin. Program se izvaja tudi v
skladu s strateškimi usmeritvami programa Evropske unije Starosti prijazna Evropa
do 2020.
Namen teh programov je iskanje uspešnih rešitev v zvezi s starostjo, staranjem in
medgeneracijskim sodelovanjem.
V programu je identificiranih 8 področij, ki lahko vplivajo na zdravo in kvalitetno
življenje starejših ljudi: stavbne in izvenstavbne površine, prevoz, bivališča, družabno
življenje, spoštovanje in vključevanje v družbo, družbeno angažiranje in zaposlitev,
občevanje in obveščanje ter storitve skupnosti in zdravstvenih služb. Mesta, ki se
želijo vključiti v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest, se morajo zavezati, da bodo
kontinuirano sledile programu Starosti prijaznih mest in svoj razvoj načrtovale tako,
da bodo postajala čim bolj prijazna starim ljudem.
Tudi v Občini Črna na Koroškem je situacija podobna kot drugod po Sloveniji in
razvitem svetu.
V občini je 620 prebivalcev starih 65 let ali več, kar predstavlja 18,2 % vseh
prebivalcev, medtem, ko je mladih do 19 let 537, kar pomeni 15,7 % prebivalcev

občine. Starejših od 80 let je v občini kar 152 prebivalcev ali 4,5 % vseh občanov.
Občina Črna na Koroškem se želi s konkretnimi programi in aktivnostmi prilagajati
strukturi prebivalstva in njihovim specifičnim potrebam. Za mlade se izvajajo programi
in aktivnosti v okviru programa Mladim prijazna občina, potrebno pa je poskrbeti tudi
za starejšo populacijo, katere delež v zadnjih desetletjih skokovito narašča.
Mesta oz. občine, ki se želijo vključiti v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest, se
morajo zavezati, da bodo kontinuirano sledile programu Starosti prijaznih mest in svoj
razvoj načrtovale tako, da bodo postajala čim bolj prijazna starim ljudem.
Odločitev o vključitvi v mrežo Starosti prijaznih mest potrdi mestni ali občinski svet,
pristopno izjavo in pogodbo pa podpiše župan.
Med uslužbenci občine določi župan krajevnega koordinatorja starosti prijazne
občine (koordinator) z znanjem angleščine, ki bo občino povezoval z mrežo in
Inštitutom. Za pomoč koordinatorju imenuje župan po njunem predhodnem soglasju
po dva predstavnika krajevnih seniorjev in mladih. Ti so skupaj s koordinatorjem člani
slovenskega nacionalnega odbora Starosti prijaznih mest in občin. Sestankov in
izobraževanj se lahko udeležujejo vsi, pri glasovanjih v odboru pa ima vsako mesto
ali občina en glas.
Župan nato skliče ustanovni zbor, na katerem se navzoče seznani s poslanstvom in
dejavnostmi starosti prijazne občine, oz. mesta in imenuje častni odbor seniorjev.
Častni odbor seniorjev spremlja izvajanje sprejete strategije, vzdržuje poslanstvo
starosti prijazne občine ter sodeluje z županstvom in Inštitutom. Ima do petnajst
članov in se sestane dvakrat letno ali po potrebi. Ima predsednika, ki ga izvolijo člani.
V prvih dveh letih mesto ali občina upoštevajoč smernice Svetovne zdravstvene
organizacije in Evropske unije ter stališča svojih občanov, izoblikuje Strategijo za
kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje. Sestavni del te strategije je seznam
dogovorjenih dejavnosti s kazalniki, s katerimi bodo v naslednjih letih spremljali
njihovo uresničevanje. Vsako leto se oceni, v kolikšni meri so bili načrti uresničeni.
Po sprejetju strategije in uspešnem začetku njenega izvajanja župan podpiše
Dublinško deklaracijo, ki mesta in občine po svetu povezuje v prizadevanjih za
uresničitev istih splošnih usmeritev in njihovih ciljev na področju starosti in vsem
generacijam prijaznega okolja.
Po preteku 5-letnega ciklusa se mesto ali občina lahko odloči za naslednji ciklus po
pogojih, ki bodo tedaj veljali.
Predlog za vključitev v projekt »Starosti prijazna občina« je na svoji 20. redni seji dne
18.6.2014 obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in sprejel naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s programom »Starosti prijazna mesta
in občine« in predlaga občinskemu svetu, da sprejme odločitev o vključitvi v
program in mrežo Starosti prijaznih občin in zadolži županjo, da podpiše pristopno
izjavo in pogodbo.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črne na Koroškem soglaša z vključitvijo občine v
program in mrežo Starosti prijaznih občin in zadolži županjo, da podpiše
pristopno izjavo in pogodbo

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

