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Datum: 01.12.2008 
Štev.: 0320-0013/2007 
 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  
ki je bila 18.11. 2008 ob 17.00 uri, v prostorih sejne sobe občine Črna na Koroškem 

 
 

PRISOTNI: Emil Savelli (SD), Jože Kaker (LDS), Marjan Kodrun (ZNS), Erih Kurnik 
(SLS), Rajko Lesjak (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Peter Raztočnik (Nestrankarska lista 
Rajka Lesjaka), Robert Kurnik (SDS), Marjan Žagar (SDS), Mirko Kret (SD), mag, Romana 
Lesjak (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Ivan Hancman (LDS), mag. Suzana Fajmut – 
Štrucl (LDS) 
 
 
OSTALI PRISOTNI: 
- Matej Ivartnik, predstavnik ZZZV Ravne na Koroškem 
- Igor Lipovnik, direktor MPI d.o.o. 
- Janez Švab, župan 
- Nada Vačun, tajnica občinske uprave 
- Anica Potočnik, računovodkinja, 
- Andreja Polajner, vodja režijskega obrata 
- Ema Pajnik, članica Nadzornega odbora 
- novinarji 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje občinskega sveta, z dne 12.11.2008, poroča 
Janez Švab, župan; 

2. Seznanitev z izvajanjem ukrepov za izboljšanje okolja v občini Črna na Koroškem, 
poročata Matej Ivartnik, predstavnik ZZV Ravne na Koroškem in Igor Lipovnik, 
direktor MPI d.o.o.,  

3. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z 
dne 16.07.2008 poroča Janez Švab, župan; 

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine Črna na 
Koroškem za leto 2008, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, 
računovodkinja;   

5. Poročilo o izvajanju notranjega revidiranja proračuna za leto 2007 občine Črna na 
Koroškem, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, računovodkinja; 

6. Potrditev sklepa o prenosu nabavljene opreme v upravljanje osnovni šoli Črna na 
Koroškem, poroča Anica Potočnik, računovodkinja; 
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7. Obravnava in sprejem predloga  Pravilnika o delovnem področju sveta za varstvo 
javnih dobrin, poročevalca mag. Romana Lesjak in Peter Raztočnik, predsednik sveta ; 

8. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene za grobovino za leto 2008,  
poroča Marjan Žagar, predsednik za komunalne zadeve, urejanja prostora in  varstvo 
okolja; 

9. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene za najem nepremični, ki so v lasti 
občine, poroča mag. Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica odbora za gospodarstvo; 

10. Imenovanje dveh članov v Odbor za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo 
okolja, poroča mag. Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja; 

11. Potrditev dopolnitve programa prodaje nepremičnin za leto 2008, poroča Marjan 
Žagar predsednik odbora za komunalne zadeve,  urejanja prostora in varstvo okolja; 

12. Potrditev sklepov 10. redne seje odbora za gospodarstvo z dne 25.8.2008, poroča mag. 
Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica odbora za gospodarstvo; 

13. Potrditev še nepotrjenih sklepov odbora za komunalne zadeve z dne 18.09.2008  in 
izredne seje z dne 16.09.2008, , poroča Marjan Žagar,  predsednik odbora za 
komunalne zadeve, urejanja prostora in  varstvo okolja; 

14. Pobude in vprašanja; 
15. Razno. 

 
 
Pregled sklepčnosti.  Župan občine je ugotovil, da je občinski svet sklepčen lahko nadaljuje z 
delom. 
 
K točki 1 
Rajko Lesjak, je predlagal, da se že ob glasovanju o dnevnem redu še glasuje, da se rebalans 
proračuna za leto 2008 sprejme v skladu z 92. členom poslovnika o delu občinskega sveta, to 
je po hitrem postopku.  
 
Mirko Kret je pripomnil, da je današnja seja 12. zaporedna seja, saj 11. seja ni bila 
nadaljevalna seja, ampak popolnoma samostojno sklicana seja. Moti ga, da štiri mesece in pol 
ni bilo seje občinskega sveta, čeprav poslovni rezultati kličejo po izredni ali redni seji, in sicer 
iz treh bistvenih vzrokov: 
1. realizacija 1-6 katastrofalna, komaj 25 % realizacija proračuna, 
2. okoljevarstveno dovoljenje mora obravnavati občinski svet in ne odbor za komunalne 
zadeve, urejanja prostora in varstvo okolja, 
3. po odloku  je potrebno do 31.10.2008 oddati predloge za sanacijo starih bremen, pa 
občinski svet te teme ni obravnaval. 
 
Marjan Žagar je predlagal, da se druga točka predlaganega dnevnega reda združi, ter da se 
sočasno obravnava še seznanitev z okoljevarstvenim soglasjem za firmo MPI d.o.o Žerjav. 
 
Marjan Kodrun je povedal, da bi bilo glede na število točk dnevnega reda potrebno, da bi 
imeli vsaj dve seji občinskega sveta.  
 
Na podlagi razprave je občinski svet sprejel nov dnevni red, ki pravilno glasi:: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje občinskega sveta, z dne 12.11.2008, poroča 
Janez Švab, župan; 
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2. a) Seznanitev z izvajanjem ukrepov za izboljšanje okolja v občini Črna na Koroškem, 
poroča Matej Ivartnik, predstavnik ZZV Ravne na Koroškem; 

      b) Seznanitev z javnim naznanilom za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za 
       podjetje MPI d.o.o., poroča Igor Lipovnik, direktor MPI d.o.o.,  
3. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z 

dne 16.07.2008 poroča Janez Švab, župan; 
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine Črna na 

Koroškem za leto 2008, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, 
računovodkinja;   

5. Poročilo o izvajanju notranjega revidiranja proračuna za leto 2007 občine Črna na 
Koroškem, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, računovodkinja; 

6. Potrditev sklepa o prenosu nabavljene opreme v upravljanje osnovni šoli Črna na 
Koroškem, poroča Anica Potočnik, računovodkinja; 

7. Obravnava in sprejem predloga  Pravilnika o delovnem področju sveta za varstvo 
javnih dobrin, poročevalca mag. Romana Lesjak in Peter Raztočnik, predsednik sveta ; 

8. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene za grobovino za leto 2008,  
poroča Marjan Žagar, predsednik za komunalne zadeve, urejanja prostora in  varstvo 
okolja; 

9. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene za najem nepremični, ki so v lasti 
občine, poroča mag. Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica odbora za gospodarstvo; 

10. Imenovanje dveh članov v Odbor za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo 
okolja, poroča mag. Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja; 

11. Potrditev dopolnitve programa prodaje nepremičnin za leto 2008, poroča Marjan 
Žagar predsednik odbora za komunalne zadeve,  urejanja prostora in varstvo okolja; 

12. Potrditev sklepov 10. redne seje odbora za gospodarstvo z dne 25.8.2008, poroča mag. 
Suzana Fajmut – Štrucl, predsednica odbora za gospodarstvo; 

13. Potrditev še nepotrjenih sklepov odbora za komunalne zadeve z dne 18.09.2008  in 
izredne seje z dne 16.09.2008, , poroča Marjan Žagar,  predsednik odbora za 
komunalne zadeve, urejanja prostora in  varstvo okolja; 

14. Pobude in vprašanja; 
15. Razno. 

 
Matej Ivartnik, predstavnik Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem,  je podal 
Poročilo o poteku programa zmanjševanje škode za zdravje ljudi v ZMD zaradi 
izpostavljenosti po svincu. 
Namen študije: 

• Pridobiti podatke o stanju obremenjenosti otrok v starostnem obdobju, ko so najbolj 
ranljivi za škodljive učinke svinca (do šestega leta starosti); 

• Odkriti posameznike s povišanimi vsebnostmi svinca, oceniti njihovo zdravstveno 
ogroženost in jim zagotoviti ustrezno medicinsko obravnavo 

• Ugotoviti najbolj kritično starostno obdobje otrok za povečan vnos svinca v telo; 
• Trenutno stanje obremenjenosti s svincem kot izhodišče za primerjavo  stanja po 

izvedbi sanacije onesnažene doline; 
• Prispevati k aktivnejšemu odločanju ljudi za izvajanje priporočenih ukrepov za 

zmanjšanje vnosa  
Vseh, za sodelovanje v raziskavi, vabljenih otrok iz Spodnje in Zgornje Mežiške doline je bilo 
426. Vabilu se je odzvalo 321 otrok (75% vabljenih otrok), več iz Zgornje Mežiške doline 



 

 4

(242 otrok,  85%vseh vabljenih), kot iz Spodnje Mežiške doline (79 otrok, 56% vseh 
vabljenih).  
Pri otrocih, ki živijo v Zgornji Mežiški dolini, je bila ugotovljena večja obremenjenost s 
svincem, kot pri otrocih iz Spodnje Mežiške doline.  Povprečje vsebnosti svinca v krvi je bilo 
v Zgornji Mežiški dolini 73 µg/l, in je bila nekoliko višja v občini Črna (76 µg/l), kot v občini 
Mežica (69 µg/l). Maksimalna vsebnost svinca je bila 393 µg/l. 
V Spodnji Mežiški dolini so bile povprečne vsebnosti svinca v krvi 42 µg/l. 
Najvišja povprečna vsebnost svinca v krvi je bila ugotovljena pri starostni skupini 24-36 
mesecev (povprečje 87 µg/l), sledi starostna skupina 12-24 mesecev. Najnižjo vsebnost svinca 
v krvi so imeli otroci stari devet let (povprečje 56 µg/l). 
Če primerjamo vsebnosti svinca v vzorcih krvi otrok, starih od 24-48 mesecev, iz Zgornje 
Mežiške doline, v letih 2005-2007 in vsebnosti  v letu 2008, ugotavljamo nižji delež otrok z 
vsebnostmi svinca nad 100 µg/l.  
Leta 2005-2007: 
47 % z vsebnostmi nad 100 µg/l in 24% otrok z vsebnostmi svinca v krvi pod 50 µg/l. 
Leto 2008:  
18 % z vsebnostmi nad 100 µg/l in 37% otrok z vsebnostmi svinca v krvi pod 50 µg/l. 
Pri interpretaciji oziroma primerjavi podatkov je potrebno upoštevati dejstvo, da na vrednosti 
svinca vplivajo različni dejavniki, med njimi tudi letni čas oz. sezona odvzema vzorcev: 
odvzemi vzorcev krvi v letih 2005-2007 so se izvajali v spomladanskem in jesenskem času, 
letošnja študija pa zajema vzorce,  odvzete  v spomladanskem času (potrebno je upoštevati 
sezonske spremembe prahu in njihovo povezavo s svincem v krvi otrok!). Zaradi tega podatki 
niso popolnoma primerljivi.  Poleg nižanja deleža otrok z najvišjimi vsebnostmi svinca je 
pomembno tudi višanje deleža otrok z najnižjimi vsebnostmi, ki pa je glede nato primerjavo 
manj intenzivno. 
Pagetova bolezen ali osteitis deformans je kronična bolezen okostja z lokalizirano motnjo v 
remodelaciji kosti. Ta kost je deformirana, daljša, manj trdna in bolj lomljiva. Vzroki 
Pagetove bolezni še vedno niso jasni, kot možne vzroke pa navajajo genetske spremembe, 
viruse in škodljive snovi v okolju, med njimi tudi svinec.   
Stanje obremenjenosti otrok iz ZMD s svincem se  nekoliko izboljšuje,  kar potrjuje 
upravičenost zastavljenega sanacijskega programa ZMD.  Vendar je ugotovljeno stanje še 
daleč od želenega. Približno petina otrok iz ZMD ima ugotovljene  vrednostmi  svinca v krvi 
nad 100 µg/l (v Spodnji Mežiški dolini 4% otrok),  najvišja  izmerjena vrednost skoraj 
štirikrat presega to vrednost. Skoraj dve tretjini otrok iz ZMD ima vrednosti svinca nad 50 
µg/l, medtem ko v Spodnji Mežiški dolini le dobra četrtina. 
Igor Lipovnik direktor MPI d.o.o. je povedal, v skladu z direktivo sveta EU 96/61 in zakonom 
o varstvu okolja je RS dolžna pridobiti tako imenovano celovito okoljevarstveno soglasje 
znano tudi pod imenom  IPPC dovoljenje. To dovoljenje si morajo pridobiti vsa podjetja, 
presegajo določen prag proizvodnje (za svinec je ta prag 4 tone na dan). IPPC dovoljenje 
natančno predpisuje vse naprave in kontrolo emisij.  V dovoljenju je napisano 200t svinca na 
dan. To je zahteva zakona, da je potrebo opredeliti maksimalno teoretično kapaciteto tovarne 
na dan. To pa še zdaleč ne pomeni da se tako tudi dela, saj je praktično nemogoče in bi mi 
takšno kapaciteto lahko dosegli samo z predelavo čistega odpadnega svinca. Pri predelavi 
baterij pa so te vrednosti 50% ali pa še manj. Dnevna količina pretaljenega svinca se omeji na 
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100 t/d, da do povečanja emisij, da do povečanja emisij ne bo prišlo. Svinčeve baterije in 
odpad  imajo status nevarnega odpada, če ležijo v okolici lahko povzročajo okoljsko škodo. 
Predelava le teh pa ne pomeni, da bo firma v zrak spuščala nevarne in škodljive snovi. 
Marjan Žagar je povedal, da je imel odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja 16.09.2008 izredno sejo. Sklep odbora je bil, da mora občinska upravi vse, da bo 
nastopila, kot stranka v postopku. Razvidno iz javnega poziva je, da se bosta dva za okolje 
nesprejemljiva parametra povečala –hrup in onesnaženje zraka.  
Ivana Hancmana zanima, kdo je v Žerjavu večji onesnaževalec MPI ali Gradbeni materiali? 
Za Žerjav je nujno potrebno narediti vse, da se ne bo več prašilo. 
Marjan Kodrun je povedal, da so 24 urne meritve pokazale, da je tovarna MPI onesnaževalec 
okolja. Tovarne mora obstajat, sicer ne za vsako ceno, kraj pa mora od te tovarne nekaj imeti. 
Meni, da bi taksa za okolje morala ostati v občini. Dal je tudi pobudo, da bi firma plačala 
dodatno zdravstveno zavarovanje za vse krajane v občini. Opozoril je še na preplastitve javnih 
površin, naj se delo opravi celovito in zaključi nek program, ne pa, da je več lokacijah 
odprtih, da ostajajo nedokončane površine. KS Žerjav je dala zeleno luč, da lahko Gradbeni 
materiali delajo projekte za kamnolom. 
 
Robert Kurnik je s poročilom g. Ivartnika zelo zadovoljen, opozoril, pa je, da niso postavljeni 
roki za izvedbo vseh programov za izboljšanje okolja. Realizacijo projekta je potrebno sproti 
spremljati. Glede okoljevarstvenega soglasja pa je mnenja, da je nujno potrebna komunikacija 
med tovarno in občino. Predlaga naslednje: 

- nastanijo se naj merilci zraka, ki naj bodo postavljeni na javnih mestih tako, da bodo 
dostopni vsem krajanom, 

- po e-mailu naj bo posredovano poročilo o poslovanju firme, tekoče in načrtovano za 
daljše obdobje. 

-  
Rajko Lesjak je povedal, da je med vrsticami ugotovljeno, da je stanje slabo. Želi, da se to 
stanje ne bo poslabšalo ampak izboljšalo. Sprašuje se, kaj lahko občinski svet naredi oz. reče, 
če bi bila rada stranka v postopku. Zanima ga, ali ima občina svojo strategijo do problema, kje 
je meja, ko občinski svet lahko reče tu pa je dovolj poslovanja. Nadalje se sprašuje, kaj bomo 
počeli kot stranka v postopku. Dejstvo je, da moramo skozi organe doreči pristojnosti tako 
občine kot tovarne. Predlaga, da se naredi vse, da taksa za obremenjevanje okolja ostane 
občini. 
 
Peter Raztočnik meni, da so Gradbeni materiali večji onesnaževalec, kot MPI. KS je leta 2004 
dala samo pozitivno mnenje za Gradbene materiale, da pristopi k izdelavi projektne 
dokumentacije. 
 
Mirko Kret je povedal, da je velik napredek za občino, ko je bil sprejet odlok     , vendar meni, 
da gredo zadeve prepočasi naprej. Analize so eno, občina pa naredi premalo za izboljšanje 
okolja. Veliko je še površin, ki bi morale biti asfaltirane. Želel bi bolj podrobno poročilo. 
Kot dolgoletni delavec in direktor firme MPI je bil vseskozi zagovornik za nadaljevanje 
proizvodnje s sanacijskimi ukrepi.  
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Lipovnik je povedal zadeve v tovarni take, kot so v resnici, saj kot strokovnjak s tega 
področja problem zelo dobro pozna in mu verjame. Utrditi bi bilo potrebno zaupanje med 
tovarno in občino, to pa je možno le z dobrim in pravilnim obveščanjem. Meni, da odbor za 
okolje in prostor ni legitimen za obravnavanje pridobivanja okoljevarstvenega soglasja 
podjetja MPI, ampak občinski svet in zato bi zadevo morali obravnavati člani občinskega 
sveta. 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je povedala, da je firma Gradbeni materiali menjala lastnika in v 
zadnjem času tudi direktorja. Predlaga, da se na eni prihodnjih seji občinskega sveta predstavi 
strategija podjetja. 
 
Janez Švab je povedal, da potekajo resni pogovori z direktorjem, da se vse naredi, da taksa za 
obremenjevanje okolja ostane občini. Za boljšo obveščenost občanov o onesnaženosti zraka 
predlaga lokacije merilcev in sicer pred trgovino v Žerjavu in Rudarjevem, ter sprotno 
spremljanje količine odpadkov na odlagališču. Nadalje župan še pove, kaj vse se je naredilo 
po odloku za obremenjevanje okolja 
 
Matej Ivartnik je povedal, da ne vedo izvora arzena. 
 
Igor Lipovnik je povedal, da njihova tovarna daje velik poudarek na čisto in prijazno okolje. 
Vse filtre so zamenjal, tako, da je iz peči bistveno nižja emisija Nadalje je povedal, da se 
količine odpadkov ne bodo povečevale in da bodo na isti ravni kot sedaj. Zagotavlja, da bo 
obseg proizvodnje ostal na okvirno isti ravni kot do sedaj, poveča se le število obratovalnih 
dni iz 320 na 355. Letna količina pretaljenega svinca se omeji na 100 ton na dan, zagotavlja 
tudi, da do povečanja emisijskih koncentracij, ki so zakonsko predpisane, ne bo prišlo. Glede 
imisij hrupa pa pojasnjuje, da meritve in analize imisijskih ravni hrupa, ki ga povzroča 
obratovanje naprave, kot kažejo meritve, da ne prekoračujejo maksimalno dovoljenih 
vrednosti. Na področju varovanja zraka so dosegli tako nizke emisijske vrednosti, da ne 
zapadejo pod obveznost izvajanja zahtev v zvezi z kakovostjo zunanjega zraka. 
 
Na podlagi razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa. 
 
SKLEP 2/1 
 
Občinski svet se je seznanil z izvajanjem ukrepov za izboljšanje okolja v občini Črna na 
Koroškem in z javnim naznanilom za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za podjetje 
MPI d.o.o.  
Glasovanje: vsi za 
 
SKLEP 2/2 
 
Občinski svet je sprejel sklep, da ne glede na to, ali bo občina stranka v postopku ali je 
nujno potrebno, da se pripravi strategija sprotnega spremljanja proizvodnje, namestitve 
merilnih naprav v firmi MPI d.o.o Žerjav 79, Črna na Koroškem. Občina in podjetje 
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morata preko ustreznih državnih organov tako uveljavljati postopek, da taksa za 
obremenjevanje okolja ostane doma oz. občini Črna na Koroškem. 
Glasovanje: vsi za 
 
K točki 3 
 
Janez Švab je dal v obravnavo poročilo in zapisnik 11. redne seje z dne 16.07. 2008. 
 
Svetniki so dali naslednje pripombe: 
 
Mirko Kret je dal naslednje pripombe: 
-vloga TAB d.d. in MPI d.o.o za izgradnjo oskrbovalnega voda za zemeljski plin je bila 
bistveno drugačna, kot pa je napisan sklep. Pravilno je, da občinski svet soglaša k investiciji, 
da se gradi plinovod Senčna vas – Žerjav (območje občine Črna) in da se vod dimenzionira 
tako, da bo možno v prihodnje priklopiti naselje Žerjav in Črno za potrebe ogrevanja 
 
-pripomba na sklep11/1 - ni potreben sklep za seznanitev, če pa je že sklep pa tako, da župan 
dosledno spoštuje poslovnik sveta.  
 
Robert Kurnik je podal pripombo na sklep 4/2, saj je govoril o predhodnem usklajevanju 
problemov na svetniških skupinah, rok je 1.9.2008. 
 
SKLEP 3/1 
 
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in zapisnik 10. redne seje 
občinskega sveta z dne 16.7.2008 z naslednjimi pripombami: 
 

- sklep 10/1 pravilno glasi: 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem ugotavlja, da na območju Občine ni 
organizirane gospodarske javne službe sistemskega operaterja za distribucijo 
zemeljskega plina. 
 

- sklep 10/2 pravilno glasi: 
 
Občinski svet izdaja sklep, da lahko podjetji TAB d.d in MPI d.o.o. za namen lastne 
oskrbe, pristopita k izgradnji neposrednega oskrbovalnega voda za zemeljski plin na 
relaciji MRP Senčna vas – Žerjav. 
Občinski svet želi, da se vodi plinovoda dimenzionirajo tako, da se bosta v prihodnosti 
lahko na omenjen medij priključita tudi naselji Črna in Žerjav. 
Glasovanje: vsi za. 
 
- v sklepu 11/1 se črta besedilo »Glasovanje: vsi za«. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
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K točki 4 
 
Janez Švab, župan, je podal obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu 
občine za leto 2008. Rebalans proračuna je pripravljen na osnovi podatkov o realizaciji 
proračuna od 01.01. 2008 do 30.09.2008. V pripravi rebalansa proračuna smo upoštevali 
možnost za izvršitev posameznih proračunskih postavk v tekočem letu. Odlok o spremembah 
Odloka o proračunu občine za leto 2008 se sprejema v skladu z 80. in 92. členom Poslovnika 
o delu občinskega sveta. Natančna obrazložitev posamezne proračunske postavke je priloga 
delovnega gradiva za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Mirko Kret je podal naslednje pripombe: 

- spremeni se naj 2. člen Odloka o rebalansu, in sicer glede vračila sredstev iz naslova 
vračanj v telekomunikacije ni možno uporabiti za investicijo šole 

- Rebalans je slabo pripravljen. Glasoval bo proti rebalansu, saj povzema le lepotne 
popravke. Ni bilo poročila o poslovanju 1-6, ki je samo 25% realiziranega programa. 

- realizacija 1-9 je naslednja: prihodkov je 39, 4% odhodkov le 44,5%. V rebalansu gre 
le za premetavanje številk, saj je sprememba oz. popravek tako na prihodkih kot 
odhodkih le 0,1% ali slabih 8.000 € 

- Zadolževanje se povečuje za 17%, odraz zadolževanja pa je večanje odplačil kreditov 
in obresti za 23% 

- Večina proračunskih postavk povečanih na osnovi ugotovljenih odhodkov in 
prihodkov in predvidenih prihodkov in odhodkov do konca leta. Meni, da so projekti 
prepuščeni izvajalcem in da s strani občine ni nadzora. Združevanje projektov sanacije 
v eno postavko pomeni le večjo nepreglednost in transparentnost 

- Veliko projektov je bilo z rebalansom črtanih, npr. nadstrešek na mrliški vežici. 
- Veliko projektov je delanih na popis del brez prave dokumentacije. 
- za Krajinski park Topla je bilo planiranih 36.632   €, v rebalansu pa je postavka 

povečana na 45.601 €,…. to je jama brez dna. 
- Ni mu jasno, zakaj se zmanjšujejo sredstva za obnovo pločnikov. 
- Povečana so sredstva za turistični projekt Peca, zahtevajo pojasnilo župana. 

 
Peter Raztočnik je dal pripombo na sredstva pridobljena od vračila telekomunikacij, ki se 
morajo porabiti tudi v Žerjavu za infrastrukturo. 
 
Robert Kurnik je povedal, da je pri prihodkih indeks 100, pri odhodkih indeks 100 in pri 
primanjkljaju prav tako indeks 100. To je najvišji proračun v zgodovini občine. Zanimajo ga 
predvsem naslednje postavke: 

- srečanje državnikov pri Najevski lipi od planiranih 13.008 € na 20.256 €,  
- povečanje sredstev za plače podžupanov za 2.073 €, 
- sofinanciranje ureditve prostorov Sterilizacije in dopolnitev Diagnostičnega 

laboratorija za 8.555 €, 
- rudarski muzej in Etnografski muzej za 2.796 €,  
- kulturni dom za 8.090 €, 
- TIC Topla, vzdrževanje občinskih cest, cestna razsvetljava, 
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- bančne obresti. 
 
Skupaj je za 198.000 €  preveč odhodkov. Meni, da bi morali v času recesije bolje paziti na 
vsak evro. Rebalansa ne bo potrdil. 
 
Marjana Žagarja predvsem zanima, zakaj smo porabili 18.000 € za 8. festival praženega 
krompirja. Rebalansa ne bo potrdil. 
 
Marjan Kodrun je povedal, da tudi on ne bo potrdil rebalansa, ker še ni narejen nadstrešek na 
mrliški vežici. Zanima ga predvsem, kako je z vračili od telekomunikacij in ali smo dejansko 
porabili 45.000 € za kabelsko kanalizacijo. 
 
Erih Kurnik je povedal, da bo potrdil rebalans proračuna. Zanima pa ga, ali so kmetje že 
dobili odobrena sredstva. 
 
Jože Kaker je povedal, da bo potrdil rebalans proračuna. Svetniku Kodrunu pa je obrazložil, 
da kabelsko infrastrukturo uporablja več medijev. 
 
Župan odgovarja svetnikom: 
 
- Vračila sredstev za telekomunikacije se bodo vračala tako, kot to predpisuje zakon. Torej 

bodo sredstva del integralnega proračuna občine in kot takšna se bodo namenila za 
obnovo in rekonstrukcijo komunalnih vodov v Črni in Žerjavu. 

 
- Poročilo o poslovanju občine so svetniki prejeli v pisni obliki po ustaljeni praksi preteklih 

let. Seveda je pri realizaciji proračuna potrebno razumeti nekaj stvari: 
 Relativno dolgo začasno financiranje poslovanja (sredstva se lahko uporabijo le za 

začete investicije in za redno dejavnost 1/12. Vsi večji projekti (vodovod Topla, 
ureditev centra Črne, sanacija obremenjenih površin zaradi Pb, rekonstrukcije 
lokalnih cest Bistra in Koprivna, obnova Osnovne šole Črna, ….), so se pričela v 
drugi polovici leta in realizacija proračuna v mesecu oktobru je praktično na 
dinamiki (tako prihodki kot odhodki). 

 Zadolževanje je v skladu s sprejetim NRP in sklepom o Odloku proračuna Občine 
Črna na Koroškem za leto 2008.  

 Nadstrešek na mrliški vežici ni črtana postavka in ravno v tem času poteka razpis 
za izvajalca in dokumentacija za gradbeno dovoljenje. 

 
- TIC Krajinski park Topla je v točki zaključevanja in dejansko so bila potrebna omenjena 

sredstva. Skupaj pa so sredstva, ki so  bila  predvidena za ta projekt (javni razpis) močno 
zmanjšana (za brunarico) in veselim se že tega, da jo spravimo v obratovanje, kljub 
velikemu nasprotovanju določenih ljudi. 

 
- Zaradi uspešnih dogovarjanj župana pri soinvestitorski pogodbi med Ministrstvom za 

promet in občino so potrebna nižja sredstva.  
 
- V obrazložitvi za cesto »Turistični projekt Peca« moram poudariti, da so se povečali  tako 

prihodki in na ta način smo lahko več naredili. Torej je prihodkovna in odhodkovna stran 
izenačena. 
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- Pri srečanju državnikov pri Najevski lipi ne gre za samo prireditev, pač pa je v to 

vključena namestitev stalne elektro  omarice in odškodnine za zemljišče. 
 
- Podžupani imajo povečane plače na račun sistema in po tistem približno za isti znesek 

izgubi plačo župan. 
 
- Sofinanciranje diagnostičnega laboratorija je pogodbena dolžnost občine iz leta 2003, ko 

so se vse štiri občine Mežiške doline in Zdravstveni dom odločili sprejeti program. 
 
- Pri muzejih je bilo izvedeno dodatno delo označitve eksponatov in obnove. 
 
- Pri Kulturnem domu Črna so se dejansko povečali stroški rednega vzdrževanja. 
 
- Seveda se tudi mi trudimo varčevati za vsak evro, pa vendar smatram, da je 8. svetovni 

festival praženega krompirja  prireditev, ki je ponesla ime in sloves dobrih organizatorjev 
iz Črne na Koroškem daleč v svet. Tu je bilo več predstavnikov iz sosednjih in celo 
eksotičnih držav in kljub velikemu doprinosu donatorjev, velikemu delu naših ljudi in 
gostov je nastal strošek 18.000 €.  Sredstva so bila namenjena: 

 stalnemu priklopu na elektriko, 
 odškodninam za zemljišče, 
 pogostitvi in manjšim povračilom stroškov nastopajočim 
 drugim manjšim izdatkom. 

 
- Kabelska kanalizacija je vse kaj drugega kot CaTV. 
 
SKLEP 4/1 
 
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine za leto 2008 z 
dopolnitvijo, da se upošteva pripomba na točko 2 omenjenega odloka. 
Glasovanje: svetniki:Mirko  Kret, Marjan Kodrun, Robi Kurnik  in Marjan Žagar so glasovali 
proti, ostali prisotni svetniki so glasovali za. 
 
K točki 5 
 
Janez Švab je podal poročilo o izvajanju notranjega revidiranja proračuna za leto 2008, ki ga 
je opravila revizorska hiša Loris, d.o.o Dravograd. 
 
Robija Kurnik zanima solastniški delež pri Koroških lekarnah in Domu starejših na Fari. 
Opozoril je še, da ni dobro, da ima občina sloves, da plačuje z zamudo. Nadalje ga zanima, 
kako da je bil samo en ponudnik za adaptacijo in razširitev Osnovne šole, v nadaljevanju pa 
piše, da je bil javni razpis korektno in pravilno opravljen. 
 
Janez Švab je dal obrazložitev, da so solastniški deleži pri Koroški lekarni in Domu starejših 
na Fari usklajeni po premoženjsko delitveni bilanci bivše občine Ravne na Koroškem. Javni 
razpis za adaptacijo osnovne šole je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 
Občina je s pogajanji pridobila 3% popusta glede na  prvotno ponudbo. Likvidnostne težave 
pa so zaradi časovnega zamika prilivov od evropskih sredstev, z njimi pa se spopada tudi 
veliko sosednjih občin. 
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SKLEP 5/1 
 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvajanju notranjega revidiranja občine za 
leto 2007, ki ga je opravila revizorska hiša Loris, d.o.o, Dravograd.  
Glasovanje: vsi za 
 
K točki 6 
 
Janez Švab, je povedal, da zakon javnih financah in financiranju javnih zavodov natančno 
opredeljujeta način računovodskega poslovanja med občinami in proračunskimi uporabniki. 
Občina kot ustanovitelj in lastnik Osnovne šole Črna na Koroškem je v skladu z projektom 
obnove osnovne šole nabavila inventar za delovanje v učilnicah 1.,2.,3. in 5. razreda. Datum 
02.09.2008 pomeni datum prejema opreme za navedene razrede, od tega dne dalje bo lahko 
šola obračunavala amortizacijo. 
 
Marjana Kodruna je zanimalo, ali je ta oprema v bilanci občine ali šole. 
 
Janez Švab mu je odgovoril, da mora šola vsako leto narediti inventurni popis. 
 
SKLEP 6/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep, da z dnem, 02.09.2008 prenese 
v upravljanje Osnovni šoli Črna na Koroškem nabavljeno opremo za: učilnice 1., 2., 3. 
in 5. razreda, garderobe, igralnico ter kabinet za učiteljice I. in II. triletja, in katere 
skupna nabavna vrednost znaša 32.240,75 EUR.   
Glasovanje: vsi za 
 
K točki 7 
             
Mag. Romana Lesjak je podala obrazložitev predloga Pravilnika o delovnem področju sveta 
za varstvo javnih dobrin, katerega je obravnaval občinski svet na 10. redni seji dne 
16.07.2008. Občinski svet je sprejel sklep, da mora predmetni pravilnik pregledati še 
Statutarno pravne komisije in ugotoviti skladnost predlog Pravilnik z Zakonom o 
gospodarskih javnih službah. Komisija je predmetni pravilnik obravnavala na svoji 5. redni 
seji dne 25.09.2008. Komisija je podala naslednje nepravilnosti: pravi naziv zakona, na 
podlagi katerega deluje svet, da je svet ustanovljen z namenom zastopanosti občanov, da se 4. 
člen Pravilnika, ki določa pristojnosti sveta spremeni in da je potrebno preveriti, ali 3. člen 
Pravilnika, ki določa prostorsko zasnovo opravljanja dejavnosti, zajema vse javne službe v 
skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Črna na Koroškem . 
Predlagala je še, da se v 3. členu doda  v skladu »z odlokom o gospodarskih javnih službah v 
občini Črna na Koroškem« . 
Mirko Kret je dal pripombo na naslov pravilnika in predlaga, da se nadomesti z »Pravilnik o 
delu sveta za varstvo javnih dobrin« 
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SKLEP 7/1  
 
Občinski svet je sprejel Pravilnik o delu sveta za varstvo javnih dobrin, s pripombami: 
3. členu pravilnika doda za besedo zakon » in v skladu z odlokom o javnih gospodarskih 
službah« in pravilni naslov pravilnika glasi »Pravilnik o delu sveta za varstvo javnih 
dobrin.« 
Glasovanje: vsi za 
 
K točki 8 
 
Marjan Žagar, je podal razloge k uskladitvi cene za najem grobov na pokopališčih na območju 
občine Črna na Koroškem za leto 2008. Najemnina za grob se je zvišala za rast življenjskih 
stroškov za obdobje september 2007 – avgust 2008 indeks je 106. 
Odbora za komunalne zadeva, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 8. redni seji dne 
18.09.2008 predmetni sklep o povišanju cen grobovine  obravnaval in predlaga občinskemu 
svetu, da ga potrdi. 
 
CENIK-GROBOVI  
 

                                

x rast življ. stroškov za obdobje september 2007-avgust 
2008 (6,0%) 

 
DRUŽINSKI     2007 2008
Brez DDV 18,57 € 19,69 €
DDV (20%) 3,72 € 3,94 €
Skupaj: 22,29 € 23,63 €
     
ENOJNI    
Brez DDV 13,74 € 14,57 €
DDV (20%) 2,75 € 2,91 €
Skupaj: 16,49 € 17,48 €
     
ŽARNI-
DRUŽINSKI    
Brez DDV 18,57 € 19,69 €
DDV (20%) 3,72 € 3,94 €
Skupaj: 22,29 € 23,63 €
     
     
ŽARNI-ENOJNI    
Brez DDV 13,74 € 14,57 €
DDV (20%) 2,75 € 2,91 €
Skupaj: 16,49 € 17,48 €
   
   
POKOPALIŠČE-KOPRIVNA, JAVORJE 
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DRUŽINSKI  

x rast življ. stroškov za obdobje september 2007-avgust 
2008 (6,0%) 

Brez DDV 6,87 € 7,29 €
DDV (20%) 1,38 € 1,46 €
Skupaj: 8,25 € 8,75 €
  
    
ENOJNI    
Brez DDV 4,65 € 4,92 €
DDV (20%) 0,93 € 0,99 €
Skupaj: 5,58 € 5,91 €
   

 
Mirko Kret je povedal, da je načeloma proti vsaki podražitvi, ki jo predlaga občinska uprava. 
Zanima pa ga, kaj se bo v prihodnje naredilo na pokopališču. Od župnišča do pokopališča je 
popolna tema, ni javne razsvetljave, žarni grobovi so neosvetljeni, tlakovci so popolnoma 
uničeni. Kritika je dobro namerna in naj občinska uprava pripravi plan del na pokopališču za 
leto 2009. 
Marjan Kodrun ima pomisleke ob podražitvi, vendar bo s težkim srcem podprl podražitev. 
Opozoril pa bi, da je nujno potrebno popraviti ogrado okrog pokopališča, da ne bo več 
neljubih dogodkov, kot se je naredil bližnji preteklosti. 
Mag Romana Lesjak je povedala, da samo z grobovino ne moremo redno vzdrževati 
pokopališča. Nadaljuje pa, da popolnoma ni mogoče zagraditi pokopališča. 
 
SKLEP 8/1 
 
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na 
območju občine Črna na Koroškem za leto 2008 za rast življenjskih stroškov 6%. 
Družinski grob    22,29 € 
Enojni grob         16,49 € 
Žarni družinski    22,29 € 
Žarni enojni        16,29 € 
Pokopališče Javorje, Koprivna : 

- družinski  8,25 € 
- enojni       5,85 € 

Glasovanje: vsi za, Kret Mirko je glasoval proti 
 
K točki 9 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je podala obrazložitev glede cene najemnin nepremičnin, ki so v 
lasti občine Črna na Koroškem.  
 
 
 VRSTA NAJEMNINE CENA storitve 
   

1.  Postavitev začasnih objektov 6 €/m2 /dan 
2.  Uporaba dodatnega funkcionalnega zemljišča 0,50 €/m2/dan 
3. Parkirna mesta, letni vrtovi 0,50 €/m2/dan  
4.  Uporaba Kulturnega doma za kulturne,  
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humanitarne, vzgojno izobraževalne in druge 
nekomercialne namene 

30 €/dan 

5.  Uporaba kulturnega doma za družabne 
prireditve z gostinsko ponudbo, komercialne 
koncerte,  prodajne sejme in druge komercialne 
namene 

 
100 €/dan 

6.  Uporaba poročne dvorane za kulturne, 
humanitarne, vzgojno-izobraževalne in druge 
podobne primere 

 
20 €/dan 

7.  Uporaba poročne dvorane za seminarje, za 
družabne prireditve, komercialne koncerte in 
druga komercialna predavanja 

 
100 €/dan 

 
SKLEP 9/1 
 
Občinski svet je na predlog odbora za gospodarstvo in razvoj občine sprejel sklep o 
določitvi najemnih cen nepremičnin, ki so v lasti Občine Črna na Koroškem: 
 
 VRSTA NAJEMNINE CENA storitve 
   

1.  Postavitev začasnih objektov 6 €/m2 /dan 
2.  Uporaba dodatnega funkcionalnega zemljišča 0,50 €/m2/dan 
3. Parkirna mesta, letni vrtovi 0,50 €/m2/dan  
4.  Uporaba Kulturnega doma za kulturne, 

humanitarne, vzgojno izobraževalne in druge 
nekomercialne namene 

 
30 €/dan 

5.  Uporaba kulturnega doma za družabne 
prireditve z gostinsko ponudbo, komercialne 
koncerte,  prodajne sejme in druge komercialne 
namene 

 
100 €/dan 

6.  Uporaba poročne dvorane za kulturne, 
humanitarne, vzgojno-izobraževalne in druge 
podobne primere 

 
20 €/dan 

7.  Uporaba poročne dvorane za seminarje, za 
družabne prireditve, komercialne koncerte in 
druga komercialna predavanja 

 
100 €/dan 

 
Glasovanje: vsi za  
 
K točki 10 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je podala obrazložitev dopolnitve z dvema manjkajočima članoma 
v  Odboru za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo okolja, saj dopolnjen statut šteje 
sedem članov in ne pet tako, kot je določeval prej veljavni statut. 
Politične stranke zastopane v občinskem svetu so na poziv občinske uprave predlagale 
dodatne člane: 

- SD:   Mirka Kreta, 
- LDS: Jožeta Kakerja, 
- ZNS: Mirka Kreta, 
- Nestrankarska lista Rajka Lesjak:Petra Osojnika 
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- DeSUS: Franca Nagernika. 
-  

Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na svoji 10. redni seji dne 
19.06.2008 sprejela sklep da se v Odbor za komunalne zadeve, urejanja prostora in varstvo 
okolja imenujeta Jože Kaker iz LDS in Franc Nagernik iz Desus. 
 
Robi Kurnik je povedal, da bo glasoval proti predlaganima kandidatom, saj komisija pri 
pripravi predloga ni bila tenkočutna. Njihova svetniška skupina je predlagal Mirka Kreta, ki je 
na svoji službeni poti veliko delal na projektih in gradbenih zadevah. Menijo, da bi lahko 
veliko naredil v tem odboru. 
 
Marjan Kodrun je povedal, da je njihova svetniška skupina tudi predlagala Kreta in ne bo 
podprl predlagana kandidata. Nadaljuje pa, da bi ob izgubi enega člana odbora lahko na mesto 
njega imenovali Kreta. 
 
Ivan Hancman je povedal, da največja stranka LDS v občinskem svetu nima nobenega člana v 
najbolj pomembnem odboru. 
 
Mirko Kret je povedal, da ga zanima komunalna dejavnost, da pa ga je sedaj ob teh govoricah 
minila vsa volja do tega . Po pregledu zapisnika in sklepov komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ko se odraža politična volja večine (koalicije), ne želi več sodelovati v  
tem odboru.  
 
SKLEP 10/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog komisije za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja imenoval v Odbor za komunalne zadeve, urejanja prostora in 
varstvo okolja: Jožeta Kakerja  in Franca Nagernika do konca tega mandata. 
Glasovanje: 
Kret Mirko, Marjan Žagar in Marjan Kodrun so glasovali proti 
Milan Savelli se je vzdržal 
Ostali svetniki so glasovali za 
 
K točki 11 
 
Marjan Žagar je podal predlog za dopolnitev programa prodaje nepremičnina leto 2008 in 
sicer, da se par.št. 880/23 in 880/6 obe k.o. Javorje prodata Matjažu Germadnik Rudarjevo 3 
Črna na Koroškem. Odbor je predlog potrdil na svoji 8. redni seji dne 18.9.2008. 
 
SKLEP 11/1 
 
Občinski svet je potrdil dopolnitev programa prodaje nepremičnina leto 2008 in sicer, 
da se par.št. 880/23 in 880/6 obe k.o. Javorje prodata. 
Glasovanje: vsi za 
 
K točki 12 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je podala obrazložitev glede prispelih vlog malih podjetnikov na 
javni razpis. V okviru tega je povedala tudi, da so vsa razpoložljiva sredstva razdeljena med 
prosilce. 
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Mag. Suzana   Fajmut  Štrucl je predstavila tudi projektno pobudo za vzpostavitev Geoparka 
»Dežela pod Peco «. Geopark je oblika neformalnega varovanja, interpretacije, promocije in 
trženja geološke dediščine na geografsko zaključenem območju. Na podlagi navedenega sta 
bila sprejeta naslednja sklepa    
 
SKLEP 12/1 
 
Občinski svet je na predlog odbora za gospodarstvo in razvoj občine sprejel sklep, da se 
na podlagi Pravilnika prosilcem odobrijo naslednja sredstva: 

• BRIN d.o.o.      2.139,36 €; 
• ROBERT KEBER s.p.    2.139,37 €; 
• FRANC PŠENIČNIK s.p.    2.139,36 €; 
• TJAŠA VRČKOVNIK s.p.    1.966,30 €; 
• MACESEN d.o.o.     2.139,37 €; 
• POTEL d.o.o.     2.139,37 €; 
• MATJAŽ GERMADNIK s.p.   2.139,37 €;  
• JANEZ HERCOG s.p.       197,50 €. 

Dobitniki sredstev morajo v roku treh mesecev po prejemu sredstev, na občino podati 
pisno poročilo o porabljenih sredstvih. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 12/2 
 
Občinski svet je na predlog odbora za gospodarstvo in razvoj občine podprl pobudo za 
ustanovitev Geoparka v »Deželi pod Peco«. Na naslednji seji pa se naj predstavi celoten 
projekt predvsem s finančno konstrukcijo za občino. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.  
 
K točki 13 
 
Marjan Žagar je predstavil sklepe 8. redne seje odbora za komunalne zadeve urejanje prostora 
in varstvo okolja z dne 18. 09. 2008 in 1. izredne seje odbora z dne 16. 09. 2009. 
 
SKLEP 13/1 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, ki daje pobudo občini Črna na Koroškem, da poda pobudo na Ministrstvo za 
okolje in prostor, da se v okviru programa sanacija po svincu, sofinancira letovanja 
otrok z največjimi vrednostmi svinca v krvi v čistem okolju. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/2 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, ki podaja naslednje makadamske površine kot predloge za ocenitev za 
asfaltiranje v naslednjih letih: 
- makadamska površina od Centra 107 do Centra 115, 
- makadamska površina pri čebelarskem domu za hotelom – Center 159, 
- javna pot pri kmetijski zadrugi - Center 38, 39, 
- makadamska površina pri centrali v Mušeniku, 
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- javna pot Rezman – Stopar – Florin; 
- cesta Ramšak. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/3 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja sprejel sklep, da se ustanovi komisija za oceno cest, njihovega trenutnega stanja, 
preverjanje lastništev in služnosti. Na podlagi predloga komisije bo odbor predlagal 
prekategorizacijo posameznih cest občinskemu svetu. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/4 
 
Občinski svet je potrdil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja v zvezi s prekategorizacijo ceste Križišče – Štopar – Mitnek in Mihelo 
Razpotje – Štenge v skupni dolžini 3,850 km, s katerim ugotavlja, da je občinski svet že 
odobril prekategorizacijo s sklepom, zato predlaga, da se za navedeno cesto začne 
postopek prekategorizacije. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/5 
 
Občinski svet je potrdil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja, s katerim ugotavlja, da se ceste uničujejo, in zato odbor apelira na 
župana in občinsko upravo, da v pomladanskih mesecih, ko se zaradi višjih temperatur, 
odjuge in razmočenosti razglaša začasna omejitev najvišjih dovoljenih osnih 
obremenitev vozil na občinskih javnih in gozdnih cestah, uvede bolj učinkovit sistem 
nadzora.  
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/6 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim soglaša s prenosom zemljišča parc. št. 248/4 k. o. Črna iz Društva 
upokojencev na občino Črna na Koroškem v zameno za brezplačno uporabo prostorov v 
Kulturnem domu za 30 let. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/7 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim predlaga občinski upravi, da preuči obstoječi prostorski plan in določi 
podrobno namensko rabo v nastajajočem občinskem prostorskem načrtu, in sicer: 
- za zemljišče parc. št.  119/20 k. o. Črna v interesu razvoja hotela in kulturne 

dejavnosti in 
-  za zemljišče parc. št. 882/2 k. o. Javorje v smislu morebitne stanovanjske gradnje v 

obliki t.i. zazidalnega načrta; 
in na podlagi tega poda zainteresiranemu kupcu Primožu Kompanu, Center 125, 2393 
Črna na Koroškem odgovor. 
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Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/8 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim odbor ugotavlja, da je zemljišče par. št. 248/4 k. o. Črna vitalnega 
pomena za ureditev starega vaškega jedra in nalaga občinski upravi, da preveri sklep 
občinskega sveta, ki je v zvezi s to parcelo že bil sprejet.  
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/9 
Občinski svet je potrdil sklep odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 493 k. o. Žerjav zainteresiranemu kupcu 
Miroslavu Orešniku, Žerjav 91, 2393 Črna na Koroškem in nalaga občinski upravi, da 
uredi vse formalnosti za prodajo.  
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/10 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim se je odbor seznanil z izvajanjem naslednjih projektov v občini Črna 
na Koroškem: 
- vodovod Topla; 
- ureditev centra Črne ne Koroškem; 
- obnova lokalnih cest: »Razpotje – Mlinarsko – Najevska lipa« in projekt »Dežela 

pod Peco«;  
- nadstrešek pri mrliški vežici. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/11 
 
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja predlagal županu, da zagotovi sredstva za ureditev škarpe in celotne ceste, ki vodi 
mimo stanovanjske hiše  Lampreče 29 do stanovanjske hiše Lampreče 30. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/12 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja v zvezi s prošnjo Mirana Sušnika, Javorje, 2393 Črna na Koroškem, s katerim 
odbor  predlaga stranki, naj se obrne na stranko, s katero je bil sporazum o dovozu na 
parc. št. 513/1 k. o. Javorje dogovorjen. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/13 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja v zvezi s prošnjo POTEL-a d.o.o., Center 81, 2393 Črna na Koroškem, za 
ureditev prehoda do njihove parcele na »Rožančevi Žagi«, s katerim odbor poziva 
občinsko upravo, da zainteresirane stranke obvesti o že sprejetih sklepih tega odbora. 
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Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/14 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim je odbor predlagal, da se ureditev parkirišč pred stanovanjskima 
blokoma Rudarjevo 18 in 20 ustrezno predvidi  v novem občinskem prostorskem načrtu. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
SKLEP 13/15 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, s katerim  se je odbor seznanil s problemom kopičenja smeti pri gostilni Urška in 
predlaga, da se zadeva uredi tudi zaradi izgleda. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 14 
 
Janez Švab je podal pismena vprašanja svetnika Robija Kurnik in odgovore na njegova 
vprašanja. 
Pismene vprašanja in odgovore so svetniki prejeli pred redno sejo sveta. Na vpogled pa so v 
arhivu občinske uprave in so sestavni del gradiva za 11. redno sejo občinskega sveta. 
 
K točki 15  
 
Mirko Kret je opozarja in daje pobudo, da je cesta zgrajena pred dobrim letom na več krajih 
poškodovana (okrog jaškov, umirjevalec prometa pri Urški). 
 
Janez Švab mu je odgovoril, da je cesta državna, da pa bo o tej problematiki opozoril 
Direkcijo RS za ceste. 
 
 
 
Seja je bila končana ob 21.40 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                       Župan  
tajnica občinske uprave:                                                               občine Črna na Koroškem 
 
Nada VAČUN                                                                                         Janez ŠVAB 
 


