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Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 

Datum: 24.6.2020                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 - 23 

 
 

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

ki je bila v TOREK, 23. 6. 2020 ob 16.00 uri v Kulturnem domu Črna na 

Koroškem. 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Marina Leskovec, Mojca Petrič, Alojz Zmrzlikar, 
Tara Simetinger (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag. Dragica Mazej, mag. 
Petra Kunc, Aleš Tomše, Mitja Pranjič, (SD – Socialni demokrati), Bojan Gorza ( od 
druge točke naprej), Valentina Kokošinek, mag. (SDS - Slovenska demokratska 
stranka) in Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna). 
 
Opravičeni: Jože Kropivnik, mag. (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka) 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Meta Tasič, direktorica JKP LOG 
d.o.o.(pri 2. in 3. točki), Eva Praprotnik, finančnica, Mojca Dimnik, višja svetovalka in 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

 
K točki 1 

 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je občinski 

svet sklepčen, saj  je prisotnih 12  svetnikov in svetnic, eden je svojo odsotnost 

opravičil. 

 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 10. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 

23.6.2020, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2019 – JKP Log d.o.o., 

poročata Meta Tasič, direktorica podjetja JKP Log d.o.o. in Rajko Lesjak, 

predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

3. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene javne infrastrukture 

zbiranja komunalnih odpadkov (fiksni del cene) za leto 2020, poročata Meta 

Tasič, direktorica podjetja JKP Log d.o.o. in Rajko Lesjak, predsednik Odbora 

za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

4. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega 

sveta, z dne 19. 2.2020, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 
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5. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Črna na 

Koroškem za leto 2019 z inventurnim elaboratom za leto 2019,  poročata mag. 

Romana Lesjak, županja,  Eva Praprotnik, finančnica; 

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna 

na Koroškem, prva in druga obravnava, poročata Irena Nagernik, tajnica 

občinske uprave in Mitja Pranjič, predsednik Statutarno pravne komisije; 

7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Črna na Koroškem, prva in 

druga obravnava, poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Mitja 

Pranjič, predsednik Statutarno pravne komisije;  

8. Obravnava in sprejem Sklepa o ceni za izvajanje izbirne gospodarske javne 

službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje naprave ZIP-LINE na območju 

javnega turističnega objekta poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 

in Marina Leskovec, predsednica Odbora za gospodarstvo in razvoj občine; 

9. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri 

izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Črna na Koroškem, 

poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Mitja Pranjič, predsednik 

Statutarno pravne komisije;  

10. Obravnava in potrditev Letnega programa športa za leto 2020, poroča Jože 

Kropivnik mag., predsednik Odbora za družbene dejavnosti;  

11. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, 

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

volitve in imenovanja; 

12. Sprejem Sklepa o izvzemu iz javnega dobra za zemljišča parc. št. 965/1, 964, 

962/1, 962/2 in 968 vse k.o. 908 – Javorje, poročata Mojca Dimnik, višja 

svetovalka in  Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja; 

13. Seznanitev z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 

lokalnega energetskega koncepta Občine Črna na Koroškem in o njihovih 

učinkih, poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave  in Rajko Lesjak, 

predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

14. Obravnava in potrditev predloga Komisije za nagrade in priznanja o podelitvi 

občinskih priznanj  za leto 2019, poroča Marina Leskovec, predsednica 

Komisije za nagrade in priznanja; 

15. Pobude in vprašanja; 

16. Razno. 

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

SKLEP 1/1: 
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Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 10. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 23.6.2020. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 2 
 
Županja je pozvala direktorico podjetja JKP LOG d.o.o., da predstavi letno poročilo o 

poslovanju podjetja v letu 2019. 

 

Meta Tasič je predstavila poslovno poročilo, ki so ga svetniki prejeli z gradivom. 
Poslovno poročilo je pripravljeno v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi. 
Poročilo je pregledala revizijska hiša Valuta d.o.o., Maribor in dala pozitivno mnenje. 
Poročilo je obravnaval NS JKP LOG in ga tudi potrdil. Lastnice podjetja so 3 občine 
(Ravne, Prevalje in Črna), delež Občine Mežica se je po njenem izstopu spremenil v 
neopredeljeno lastništvo.  
Občina Črna na Koroškem je 14,26 % solastnica Javnega komunalnega podjetja Log 
d.o.o., ki zanj opravlja dve gospodarski javni službi, in sicer ravnanje z odpadki ter 
pogrebno službo. V letu 2019 je bilo v podjetju zaposlenih okrog 43, odvisno od 
potreb. Prodajne cene so bile v letu 2019 nespremenjene. V letu 2019 podjetje ni 
imelo likvidnostnih težav, stroški so se znižali. 
Poslovni izid za leto 2019 znaša 20.534,00 €.  
 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja. 
 

Županja je svetnike vprašala, če imajo kakšno vprašanje o predstavljenem poročilu. 

 

Ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 2/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z Letnim poročilom 
Javno komunalnega podjetja Log d.o.o. za leto 2019 in ga sprejema. 
 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 3 
 
Županja je pozvala direktorico podjetja JKP LOG d.o.o., da predstavi elaborat o 
oblikovanju cene javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020, 
torej dela cene, ki se določa za fiksni del zbiranja in odvoza odpadkov, skladno z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Nova cena je izračunana tako, da ne upošteva več 
plačevanje rente dosedanjim upravičencem in znaša od 01.06.2020 dalje 0,0294 
EUR na kg zbranih komunalnih odpadkov. Nova cena bi se pričela uporabljati s 
1.6.2020. 



10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 
4 

 
Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja. 
 

Županja je svetnike vprašala, če imajo kakšno vprašanje o predstavljenem elaboratu. 

 

Ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednja sklepa: 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cene javne 
infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov (fiksni del cene) za leto 2020 in 
ceno za fiksni del v višini 0,0294 EUR/kg in ga sprejema.  
 

SKLEP 3/2: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem ugotavlja, da so občine, ki so lastnice 
odlagališča Lokovica kot infrastrukture, med drugimi tudi Občina Črna na 
Koroškem, po vseh podpisanih pogodbah s prejemniki odškodnin izpolnile vse 
obveznosti, ker so občine plačevale odškodnino še 7 let po prepovedi 
odlaganja odpadkov s strani okoljevarstvene inšpekcije, in sicer dne 
11.04.2020. Hkrati z zaključitvijo plačevanja odškodnine se preneha prekladanje 
odpadkov na zbirnem centru Lokovica. 
 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 4 
 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 9. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli 

skupaj z vabilom.  

 

Županja je svetnike vprašala, če imajo kakšno pripombo na oba dokumenta. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 9. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 19.2.2020. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
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K točki 5 
 
Županja je predstavila zaključni račun občine za leto 2019. Povedala je, da so bili 
prihodki realizirani v višini 93%. Izvedeni so bili številni večji infrastrukturni projekti. 
V letu 2019 so bila tekoče financirana vsa društva, vzgoja, izobraževanje, socialni 
programi in transferi. 
Del zaključnega računa je tudi inventurni elaborat z odpisi. 
 
Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitna vprašanja. 
 

Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednje sklepe: 

 

SKLEP 5/1: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval in sprejel Zaključni 

račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2019. 

 

SKLEP 5/2: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval Inventurni elaborat za 

leto 2019 in ga potrjuje.  

 

SKLEP 5/3: 
 

Občinski svet Občine Črna se strinja s predlogom odpisa osnovnih sredstev v 

višini nabavne vrednosti  28.787,33 €, opreme v višini nabavne vrednosti 

24.487,28 €, drobnega inventarja v višini nabavne vrednosti  27.373,84 € in 

terjatev v višini 1.972,40 €. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 6 
 

Županja je prosila Ireno Nagernik, da predstavi predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Črna na Koroškem. 

 

Irena Nagernik je povedala, da je Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na 6. 
redni seji 4.7.2019 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem. Pokazalo se je, da je odlok potrebno v 
dveh točkah uskladiti z zakonodajo in natančneje definirati eno od določil, zato je 
občinska uprava pripravila odlok o spremembah, ki je dan v obravnavo in sprejem na 
občinski svet. 
 

Mitja Pranjič je predstavil sklep Statutarno pravne komisije. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
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Ker razprave ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/1: 

 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Črna na Koroškem. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 7 
 

Županja je prosila Ireno Nagernik, da predstavi predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah. 

 

Irena Nagernik je povedala, da je bil Odlok o občinskih gospodarskih javnih sprejet 
leta 2018 in določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe. Obvezna občinska 
gospodarska javna služba se določi z zakonom, izbirne pa določi občina s svojim 
predpisom (odlokom).  
V obstoječem odloku sta kot izbirni gospodarski javni služni določeni: 

- Urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in 
- Vzdrževanje javne razsvetljave. 

 
Občina Črna na Koroškem bo v letu 2020 dokončala izgradnjo ZIP line, ki jo bo 
potrebno v prihodnjih letih upravljati, urejati in vzdrževati.  Po preučitvi različnih 
možnosti in oblik izvajanja te dejavnosti je zunanja strokovna služba občini 
predlagala, da novo dejavnost izvaja kot gospodarsko javno službo na območju 
javnega  turističnega območja. 
 

Za vključitev nove izbirne gospodarske javne službe je potrebno ustrezno dopolniti 6. 
in 10. člen odloka, zato je občinska uprava pripravila Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Črna na 
Koroškem. 
 

Mitja Pranjič je predstavil sklep Statutarno pravne komisije. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
 

Ker razprave ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 7/1: 
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Črna na Koroškem. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
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K točki 8 
 

Županja je prosila Županja je prosila Ireno Nagernik, da predstavi Sklep o oblikovanju 

cene za izvajanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje 

naprave ZIP-LINE. 

Irena Nagernik je povedala, da se bo dejavnost izvajala v okviru režijskega obrata 
občine, kot izbirna gospodarska javna služba, zato je občinska uprava pripravila 
ustrezen sklep o določitvi cene in vseh ostalih dejavnikov v skladu z zakonodajo. 

Cena se oblikuje za prvo leto delovanja, izračunana je na oceni stroškov, saj gre za 
uvajanje nove dejavnosti, tako da natančnih stroškov še ne poznamo. Cena spusta 
po ZIP LINE bo 40 €/osebo. Samo storitev bo izvajal pogodbeni izvajalec izbran na 
osnovi javnega povabila. 

Marina Leskovec je predstavila sklep Odbora za gospodarstvo in razvoj občine. 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 

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

SKLEP 8/1: 

 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Sklep o določitvi območja, načina in 

cene za izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in 

vzdrževanje naprave ZIP-LINE na območju javnega turističnega objekta 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 9 
 
Županja je prosila Ireno Nagernik, tajnico občinske uprave,da poda uvodno razlago. 

 
Irena Nagernik je povedala, da bo Občina Črna na Koroškem v letu 2020 dokončala 
izgradnjo ZIP line in za zagotavljanje varnosti in nadzora nad tem objektom bo 
potrebno vzpostaviti video nadzor na startni in ciljni ploščadi. 
 

Za izvajanje videonadzora je potrebno najprej sprejeti ustrezna pravne podlage, zato 
je občinska uprava pripravila Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju 
videonadzora na javnih površinah v Občini Črna na Koroškem. Pravilnik vključuje in 
upošteva tudi vsa določila evropske uredbe GDPR. 
 

Mitja Pranjič je predstavil sklep Statutarno pravne komisije. 

 
Županja vprašala svetnike ali ima kdo vprašanja v zvezi s predstavljenim Sklepom. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 
SKLEP 9/1 
 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Pravilnik o zavarovanju osebnih 
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podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Črna na 

Koroškem. 

 

Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 

K točki 10 
 
Tara Simetinger je predstavila letni program športa za leto 2020, ki temelji na 
sprejetem proračunu in je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti športnih društev v letošnjem letu. Predstavil je tudi sklepa Odbora za 
družbene dejavnosti 
 
Županja je vprašala svetnike ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s predstavljenim 
programom 
 
Mitja Pranjič je dejal, da je program dobro zastavljen in zajame vse, kar je v občini 
potrebno, v tabeli je potrebno popraviti letnico. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 
SKLEP 10/1 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti obravnaval in 

potrdil Letni program športa v občini Črna na koroškem za leto 2020. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 

K točki 11 
 
Županja je prosila Rajka Lesjaka, da poda uvodno razlago. 
 
Rajko Lesjak je povedal, da je dosedanjemu direktorju Zdravstvenega doma, mag. 
Stanislavu Pušniku v mesecu juniju 2020 iztekel mandat zato je svet javnega zavoda 
objavil prosto delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V 
predpisanem roku je na razpis prispela ena prijava in sicer: 

- mag. Stanislav PUŠNIK,  dr.med.spec., Kotlje 23b, 2394 Kotlje. 
S strani sveta javnega zavoda je bilo ugotovljeno, da prijavljeni kandidat izpolnjuje 
vse razpisne pogoje, zato so soglasno sprejeli sklep, da se za direktorja 
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem izbere dosedanjega direktorja mag. 
Stanislava Pušnika, dr.med.spec., ki je svoje dosedanje delo uspešno opravljal. 
 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 

Županja vprašala svetnike ali želi kdo razpravljati ali izraziti svoje mnenje. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
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SKLEP 11/1 
 
Občinski svet Občine Črne na Koroškem daje soglasje k imenovanju mag. 

Stanislava  Pušnika, dr.med., spec. medicine dela, za direktorja Zdravstvenega 

doma Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 2020 -2024. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 12 
 
Županja je prosila predsednika Mojco Dimnik, da predstavi sklep o izvzemu iz 
javnega dobra. 
Mojca Dimnik je povedala, da je potrebno zaradi ureditve zemljiško pravnih zadev 
ukiniti javno dobro na predlaganih zemljiščih v Javorju. 
 
Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja 
 
Županja je vprašala svetnike ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s predstavljenim 
sklepom. 
 
Marjan Kodrun dejal, da je potrebno sklep dopolniti in definirati, zakaj je občina ta 
zemljišča izvzela iz javnega dobra. 
 
Županja je pojasnila, da ta zemljišča uporabljajo kmetje v Javorju, zato se izvzamejo 
iz javnega dobra, saj tam ne potekajo več ceste, ki bi bile v uporabi kot javno dobro. 
Z lastniki zemljišč, kjer poteka lokalna cesta bodo v nadaljevanju potekali pogovori 
glede odmere cest. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 
SKLEP 12/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep o izvzemu iz javnega 
dobra za zemljišča parc. št. 965/1, 964, 962/1, 962/2 in 968 vse k.o. 908 – 
Javorje. 
 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 

K točki 13 
 
Županja je prosila Ireno Nagernik, da predstavi poročilo o izvedenih ukrepih iz 
lokalnega energetskega koncepta. 
 
Irena Nagernik je predstavila poročilo, ki so ga svetniki prejeli z gradivom. 
 
Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja 
 



10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 
10 

Županja je vprašala svetnike ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s predstavljenim 
poročilom. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep 
 

 
SKLEP 13/1 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Letno poročilo o izvedenih 

ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Črna na Koroškem za leto 2019. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 

K točki 14 
 
Županja je dala besedo Marini Leskovec, predsednici Komisije za nagrade in 
priznanja, da predstavi predlog letošnjih prejemnikov. 
 
Marina Leskovec je predstavila predlog komisije za podelitev občinskih priznanj za 
leto 2020. 
 
Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe na podane predloge in 

ker pripomb ni bilo, je v sprejem predlagala naslednje sklepe: 

 
SKLEP 14/1 
 
Občinski svet na predlog Čebelarskega društva Žerjav podeli bronasti grb 
Občine Črna na Koroškem:  
   RUDOLFU BERNEKERJU, Center 21A, Črna na Koroškem. 
 
Občinski svet na predlog vokalne skupine Smo kar smo podeli bronasti grb 
Občine Črna na Koroškem  
   CECILIJI PIKO, Pristava 33 , Črna na Koroškem.  
 
SKLEP 14/2 
 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka  podeli srebrni grb 
Občine Črna na Koroškem  

  JANEZU KEBRU, Koprivna 29, Črna na Koroškem. 
 
Občinski svet na predlog Planinskega  društva Črna na Koroškem podeli 
srebrni grb Občine Črna na Koroškem  

BOJANU ŠIPKU,  Stržovo 76, Mežica.  
 
SKLEP 14/3 
 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka in Smučarskega 
kluba Črna podeli zlati grb Občine Črna na Koroškem  

BORISU DEBELAKU, Pristava  61, Črna na Koroškem. 
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SKLEP 14/4 
 
Občinski svet podeli spominske plakete Občine Črna na Koroškem: 

- LD BISTRA – 70 let 
- ŽUPNIJSKA KARITAS - 30 let 
- ZKO ČRNA – 20 let. 

 

Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
 

K točki 15 
 
Županja je povedala, da svetniki na občinsko upravo niso naslovili pobud ali 
vprašanj. 
 
K točki 16 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno.  
 
 
 
 
Ker ni bilo več vprašanj se je županja vsem svetnikom zahvalila za sodelovanje na 
seji, vse svetnike  je povabila na otvoritev ZIP line v soboto, 4.7.2020 pod častnim 
pokroviteljstvom in ob udeležbi predsednika RS Boruta Pahorja. Svetnike je 
seznanila z informacijo, da zaradi aktualne situacije in veljavnih ukrepov letošnjega 
srečanja pod Najevsko lipo ne bo. 
 
Županja je  ob 16.45 uri  zaključila 10. redno sejo občinskega sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
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               Občine Črna na Koroškem 


