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OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
Stanovanjska komisija 
 
 
Datum: 06. 03. 2009 
Štev.: 03202-0001/2007-12 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 12. redne seje Stanovanjske komisije pri občinskem svetu Občine Črna na  

Koroškem, katera je bila v četrtek, 05. 03. 2009 ob 17.00 uri v prostorih občine 
 
 
PRISOTNI: Emil Savelli, predsednik Ivanka Osojnik,  Bojana Polajner, Roža Repanšek,  
                      Igor Mlinar in Jože Kaker, podžupan 
Občinska uprava: Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Stanovanjske komisije za dne 5.3.2009, poroča 
Emil Savelli, predsednik komisije; 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Stanovanjske komisije z dne, 4.2.2009, poroča Emil 
Savelli, predsednik komisije; 

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in 
Razvojnega programa, poroča Jože Kaker, podžupan za družbene dejavnosti; 

4. Obravnava in potrditev Plana investicijsko-vzdrževalnih del za leto 2009, poroča 
Dragica Mazej, svetovalka;  

5. Pobude in vprašanja; 
6. Razno. 

 
 
K točki 1 
 
Emil Savelli je podal dnevni red 12. redne seje Stanovanjske komisije v razpravo oz. 
potrditev. 
 
Ker ni bilo pripomb je bil sprejet 
 
SKLEP 1/1 
 
Stanovanjska komisija je potrdila dnevni red 12. redne seje komisije za dne 5.3.2009. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 2 
 
Emil Savelli je na kratko povzel zapisnik 11. redne seje Stanovanjske komisije z dne, 
04.02.2009.  
 
Tudi tu ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 
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SKLEP 2/1 
 
Stanovanjska komisija je potrdila zapisnik 11. redne seje Stanovanjske komisije z dne, 
04.02.2009. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 3 
 
Jože Kaker, podžupan je na kratko podal obrazložitev predloga Odloka o proračunu občine 
Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega programa in sicer: 
 
Cilji proračuna so: 

• Ustvarjanje pogojev za življenje mladih v kraju 
• Mirno in varno življenje starejših 
• Prijetno in prijazno življenje vsem občanom in obiskovalcem Črne. 

 
Osnovna izhodišča so naslednja: 

• Zakon o javnih financah 
• Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim 
• Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 
• Podatki o izračunu primerne porabe občin, glavarina, dohodnina za leto 2009 
• Podpisane pogodbe s posameznimi ministrstvi za sofinanciran je posameznih 

projektov 
 
Vsi prihodki znašajo 6.082.264,00 €, odhodki pa 6.418.402,00 €. Stanovanjski del proračuna 
je znaša 120.462,00 €, od tega je namenjeno za: 

• Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj 66.030,00 €, 
• Prispevek za rezervni sklad 17.993,00 €, 
• Upravljanje stanovanj 22.001,00 € 
• Drugi odhodki na stanovanjskem področju 7.834,00 € 
• Program sanacije zgornje mežiške doline-sofinanciranje fasad na stanovanjskih hišah 

v vrednosti 6.000,00 € 
 
Ostali člani komisije na predlog proračuna niso imeli pripomb. Sprejet je bil 
 
SKLEP 3/1 
 
Stanovanjska komisija je obravnavala in brez pripomb potrdila predlog Odloka o 
proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega programa. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 4 
 
Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti je članom komisije predstavila 
predlog Plana investicijskih in vzdrževalnih del za leto 2009. V njem so opredeljene prioritete 
od 1 do 3 in sicer so predvidena vzdrževalna dela iz plana za leto 2008, torej vsa dela, katera 
niso bila realizirana v letu 2008. To so prioritete pod št. 2 in 3.  
Člani komisije predlagajo, da se najprej začne s prioriteto 1 in nato nadaljuje s prioriteto 2, če 
bodo sredstva še ostala. 
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Sprejet je bil 
 
SKLEP 4/1 
 
Stanovanjska komisija je obravnavala in potrdila predlog Plana investicijskih in 
vzdrževalnih del za leto 2009 ter določila, da se pričnejo vzdrževalna dela za prioriteto 1. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 5 
 
Emil Savelli, predsednik komisije je podal pobudo, da bi izvajalec centra Črne delal podaljšan 
delovni čas z namenom, da bi čim prej zaključili krak proti Potočniku. Pove, da je namreč 
poslušal kritike občanov. 
 
Ostali niso imeli pobud oz. vprašanj. 
 
K točki 6 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik komisije: 
 
Dragica MAZEJ                                                                                         Emil SAVELLI 


