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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: 21.12.2017 
Številka: 0320-0001/2017-20 
 

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

ki je bila v SREDO, 20.12.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 
 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Jože Kropivnik,mag., Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, 
Mojca Petrič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica Mazej (SD – 
Socialni demokrati), Natalija Lorenčič, Jože Kaker (SMC – Stranka modernega centra), 
Bojan Gorza, Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik 
(NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati). 
 
Odsotni: Boštjan Delalut (SD – Socialni demokrati). 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Janko Vidovšek, poveljnik PGD Črna na 
Koroškem, Eva Praprotnik, finančnica, 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  od 13 svetnikov. 

 
Županja je predlagala naslednji dnevni red 20. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 20.12.2017, 
poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2.  Informacija o neurju in posledicah z dne 11.12.2107 in 12.12.2017 v Občini Črna na 

Koroškem, poročata: Janko Vidovšek, poveljnik PGD Črna na Koroškem in Rajko 

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

3. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta, z dne 23.11.2017 in Poročilo o 

realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem za 

leto 2018 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, druga obravnava,  

poročata mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, finančnica; 

5. Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem, prva in druga obravnava po 

skrajšanem postopku, poroča Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije; 
 

6. Pobude in vprašanja; 

7. Razno. 

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

                          

                  

http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9_3ukJ_MAhVLtBQKHUO0DLwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zdis.si%2F&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNFjEPTyZsDupx1RARtw-fPs__xqTg&ust=1461307518078980
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ16CbrvLXAhUILMAKHe0qAhsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzdruzenje-knjiznic.si%2Fjavni-natecaj-za-pridobitev-naziva-branju-prijazna-obcina%2F&psig=AOvVaw2nZ7cw9TWS0mX3aW3Spb04&ust=1512545763237896
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzu9q5rvLXAhWLCcAKHQPjAh4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.slovenska-bistrica.si%2F&psig=AOvVaw2fp9w0OqzPz-Mq1b8bRauw&ust=1512545794363832


2 
 

SKLEP 1/1: 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 20. redne seje občinskega sveta, ki 

poteka dne 20.12.2017. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
 
K točki 2 
  

Poročilo o posledicah neurja, ki dne 11. in 12. decembra zajelo občino Črna na Koroškem je 

podal Janko Vidovšek, poveljnik PGD Črna na Koroškem. 

 

Povedal je, da so se intervencije pričele že v ponedeljek, ko je odkrilo streho na šoli in se 

nadaljevale ves torek, ko je bilo ogromno klicev na številko 112. Intervencije so bile potrebne 

na 57 lokacijah, na celotnem območju občine – od Slemena do Koprivne, od Jazbine do 

Bistre. Ogromno je bilo podrtega drevja, odkritih streh in zalitih hiš. Gasilci so pomagali 

povsod, kjer je bilo potrebno in so posledice neurja odpravljali še ves teden, 

Sodelovalo je 32 gasilcev, nekateri so bili na terenu več kot 36 ur. Pri intervenciji se je lažje 

poškodoval je en gasilec. 

Največji problem so bile prekinjene komunikacije. Na pomoč so priskočili člani GRS, ki so 

preko CB postaje zagotovili zveze. 

Pokazalo se je, da imajo premalo opreme, saj bi zaradi izpada elektrike potrebovali več 

agregatov. 

 

Rajko Lesjak, predsednik  Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 

je povedal, da je kot predsednik odbora ocenil, da je potrebno sklicati izredno sejo odbora, ki 

je bila v ponedeljek, 18.12.2018, zato da se odbor seznani s prvo oceno škode in zato da se 

odbor zahvali vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri odpravi posledic neurja. Predstavil je 

sklepe odbora, ki so jih svetniki dobili na seji. 

 

Županja je povedala, da je škoda ocenjena na okoli 3 milijone evrov. Največ škode je na 

gozdovih, na cestah – poškodovanih je okrog 50 km, poškodovana sta dva mosta in sproženi 

4 novi plazovi. Poškodovanih je bilo 30 objektov in evakuirane 3 osebe. 

K sreči ni bilo nobene poškodbe pri ljudeh in vsi, ki so bili vključeni v odpravo posledic, so 

opravili veliko delo, zato se vsem, predvsem pa gasilcem  še enkrat iskreno zahvaljuje. 

Odzvalo se je veliko prostovoljcev, ki so se vključili v akcijo. Bili so res učinkoviti in so 

preživeli veliko ur v reševanju premoženja občine in njenih občanov.  

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi.  

 

Ker ni bilo razprave, je županja predlagala naslednje sklepe: 

 

SKLEP 2/1: 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil s Poročilom o neurju in 
posledicami tega neurja, ki se je zgodilo in prizadelo občino Črna na Koroškem, dne 
11. in 12. decembra 2017. 
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SKLEP 2/2: 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem pozove pristojne organizacije: Zavod za 
gozdove, PE Slovenj Gradec in podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o., da ob 
lokalnih cestah in naseljih, tam kjer je možno, da posekajo oz. odstranijo vsa možna 
drevja in grmičevja, ki predstavljajo potencialno nevarnost, da se podrejo na cesto in 
naselja oz. predstavljajo večjo nevarnost za uporabnike, prebivalce občine oz. druge 
udeležence.   
 
SKLEP 2/3: 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem zavezuje županjo in občinsko upravo, da 
preuči vse možnosti, kako se lahko občina vključi v načrtovanje in poseganje v 
gozdove z gozdnimi vlakami oz. spravilom lesa po lokalnih cestah in zahteva večji 
sečni gozdni red. Občinski svet ocenjuje, da je načrtovanje gozdnih vlak in sami 
posegi v gozdove, preveč avtonomen in premalo odvisen od vednosti občine, so pa 
gozdne vlake eden od dejavnikov, ki povzročajo tudi večje poplave in večje 
hudournike, kot bi sicer ti bili.  

 
SKLEP 2/4: 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem predlaga županji, da se pisno zahvali vsem, ki 
so se vključili v sanacijo razmer v tem neurju. Občinski svet vsem izreka priznanje in 
zahvalo za njihovo opravljeno delo.   
 
SKLEP 2/5: 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem predlaga, da se v okviru opreme štaba civilne 
zaščite pripravijo strokovne podlage oz. prioritetni načrti za nabavo možnih agregatov 
za proizvajanje električne energije, popravilo vseh obstoječih naprav oz. opreme ter 
nabavo naprav in opreme za medsebojno obveščanje v primeru, ko odpovejo vse 
druge mobilne telefonije. Na podlagi sedanjih izkušenj in ocen je potrebno preveriti 
pretočnost kanalizacije in po potrebi, tam kjer se ugotovi, da kanalizacija ni pretočna, 
naredijo ustrezni popravki oz. sanacije. Kjer se pojavljajo problemi na sotočjih reke 
Meže, Javorskega in Jazbinskega potoka in Bistre, se mora nameniti posebna 
pozornost čiščenju teh sotočij, in da se tudi tam preučijo možnosti sanacije opornih 
zidov.  
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
Županja je ob tej priložnosti svetnike seznanila s tem, da bodo gasilci konec tedna prevzeli 
nov avto - cisterno. 
Janko Vidovšek se je v imenu gasilcev prostovoljcev najlepše zahvalil svetnikom za posluh, 
saj je stara cisterna res že dotrajana in pomeni le še oviro pri njihovem delu. Vse vabi v 
soboto ob 9.30 uri, ko bodo pripeljali novo cisterno, da se udeležijo priložnostne slovesnosti 
ob njenem prevzemu. 
 
K točki 3 
  

Občinski svetniki so Zapisnik 19. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli skupaj z 

vabilom in gradivom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k obema 

dokumentoma. 
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Šemso Omerović je dejal, da je potrebno njegove pripombe natančno zapisati in zapisnik 

popraviti. Še vedno ne najde zapisa glede dovoljenj za ureditev Izvira reke Meže in vprašanj 

v zvezi s povečano vrednostjo svinca v krvi otrok. Prav tako ni našel zapisa njegovega 

navajanja, da je več investicij preseglo načrtovano vrednost. 

 

Tajnica občinske uprave je odgovorila, da sta bila zapisnik 18. redne seje in 1. izredne seje 

še enkrat preverjena in da je v obeh zapisnikih napisano to, kar je g. Omerović na sejah 

povedal. Oba zapisnika v pisni obliki je predložila g. Omeroviću, da si sam pogleda zapisano. 

  

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

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 19. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 23.11.2017. 

 
Glasovanje: 11 svetnikov je glasovalo ZA,  1 svetnik je glasoval PROTI. 
 
K točki 4 
 
Predlog  proračuna za leto 2018 je predstavila županja in povedala, da je bil proračun  

predstavljen na vseh odborih in dveh zborih občanov, kjer ni bilo podanega nobenega 

predloga za spremembe ali dopolnitve proračuna, zato je predlog proračuna enak osnutku. 

Nekaj sprememb je pri višini prihodkov, saj pri pripravi osnutka še nismo imeli vseh 

relevantnih informacij. 

 

Županja je dejala, da na odborih ni bilo danih nobenih predlogov in ne vloženih amandmajev, 

in vprašala svetnike, če ima še kdo kakšno vprašanje. 

 

Razpravljal je Jože Kaker, ki je predlagal, da je potrebno nabaviti en zmogljiv agregat, ki 

lahko napajal večje naselje in manjše agregate za posamezne kmetije. Ta finančna sredstva 

bi morda zagotovili v rebalansu proračuna. 

 

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

 

SKLEP 4/1: 

 

Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007 s 

spremembami), 29. Člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 s 

spremembami) ter 17. člena Statuta Občine Črna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 

12/2017) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejel Odlok o proračunu Občine 

Črna na Koroškem za leto 2018 skupaj z Načrtom razvojnih programov za obdobje 

2018 -2021. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

K točki 5 
 
Uvodno razlago je podal Rajko Lesjak, predsednik statutarno pravne komisije. 



5 
 

 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Ker razprave ni bilo, je županja predlagala naslednja sklepa: 
 
SKLEP 5/1: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem bo, na podlagi 85. člena Poslovnika 

občinskega sveta, spremembo Statuta občine Črna na Koroškem obravnaval po 

skrajšanem postopku. 

 
SKLEP 5/2 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme predlagano spremembo statuta 

Občine Črna na Koroškem. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

K točki 6 

 

Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude. 
 

 
K točki 7 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
 
Ker ni bilo več razprave se je svetnikom se je zahvalila za udeležbo na seji in ob 18.30 uri 
zaključila 20. redno sejo občinskega sveta. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


