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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: 19.5.2016
Številka: 0320-00012/2014 -2

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

ki je bila v sredo, 4.5.2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem

Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, Katja Gole,
Jože Kropivnik (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag. Dragica Mazej, Boštjan
Delalut (SD – Socialni demokrati), Natalija Lorenčič (SMC), Bojan Gorza, Šemso
Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka) in Gregor Potočnik, NSi – Nova
Slovenija – Krščanski demokrati.

Opravičeno odsotni: Jože Kaker (Stranka Modernega Centra)
Ostali odsotni: Aleš Tomše (SD – Socialni demokrati)

Ostali prisotni: mag. Romana Lesjak, županja, Andreja Jehart, JKP Log, Primož
Praper, Eutrip, Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna, Jure Strah, KOROCIV,
Danilo Emeršič, ŠZ Črna,  Martina Laznik, finančnica, Mojca Dimnik, višja svetovalka
za cestno in komunalno dejavnost in Irena Nagernik, tajnica občinske uprave.

K točki 1

Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih
11  svetnikov, eden je svojo odsotnost opravičil, en svetnik pa ne. Tako je občinski
svet sklepčen in lahko prične z delom. Predlagala je naslednji dnevni red 10. redne
seje:

1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne
4.5.2016, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega
sveta, z dne 25.2.2016, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

3. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2016,
poročata Barbara Pristavnik Küzmič, JKP Log in Rajko Lesjak, predsednik
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja;

4. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
– Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline, poročata Primož Praper,
Eutrip in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja;
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5. Sprejem sklepa o potrditvi zadolžitve občine v proračunu države po 23. členu
ZFO-1 v letih 2016 in 2017, poročata mag. Romana Lesjak, županja in Martina
Laznik, finančnica;

6. Obravnava in potrditev Dokumentov identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) :
- Obnova lokalne ceste v Bistri,
- Preplastitev ceste Pristava IV. del,
- Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem,
- Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca,

poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja;

7. Seznanitev z vpisom otrok ter obravnava in potrditev predloga sistemizacije
delovnih mest za Vrtec kralj Matjaž Črna in Žerjav za šolsko leto 2016/2017,
poročata  Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na Koroškem in mag.
Dragica Mazej predsednica Odbora za družbene dejavnosti;

8. Obravnava in potrditev predloga dogovorjenega programa za Osnovno šolo
Črna na Koroškem, poročata Romana Košutnik ravnateljica OŠ Črna na
Koroškem in mag. Dragica Mazej predsednica Odbora za družbene dejavnosti;

9. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih
društev v Občini Črna na Koroškem, poročajo  Jure Strah,  KOROCIV, mag.
Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti in Rajko Lesjak,
predsednik Statutarno pravne komisije;

10.Obravnava in potrditev Lokalnega programa za kulturo Občine Črna na
Koroškem 2016–2019, poročata Jure Strah, KOROCIV in mag. Dragica Mazej,
predsednica Odbora za družbene dejavnosti;

11.Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Črna  na Koroškem, poročajo Danilo Emeršič, predsednik Športne zveze Črna
na Koroškem, mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene
dejavnosti in Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije;

12.Obravnava in potrditev Letnega programa športa za leto 2016, poročata Danilo
Emeršič,   predsednik Športne zveze Črna na Koroškem in mag. Dragica
Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti;

13.Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na
Koroškem, poročata mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene
dejavnosti, in Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije;
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14.Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2015, poročata mag. Romana Lesjak, županja in Martina
Laznik, finančnica;

15.Pobude in vprašanja;
16.Razno.

Ker na predlagani dnevni red ni pripomb, županja predlaga naslednji sklep:

SKLEP 1/1:

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 10. redne seje občinskega sveta,
ki poteka dne 4.5.2016.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 2

Občinski svetniki so Zapisnik 9. 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. Ker ni bilo pripomb je predlagala naslednji sklep:

SKLEP 2/1:

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 9. redne seje
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 25.2.2016.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 3

Županja je pozdravila Andrejo Jehart iz podjetja JKP Log in jo prosila za uvodno
predstavitev Elaborata.

Andreja Jehart je povedala, da je s 1.1.2013 pričela veljati nova Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, ki je prinesla določene spremembe in določa metodologijo za
oblikovanje cen gospodarskih javnih služb.
Izvajalec te službe JKP LOG enkrat letno pripravi poračun opravljenih storitev za
preteklo obračunsko obdobje, ki pa se upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje obdobje. V kolikor razlika cen preteklega obdobja obračunskih cen v
primerjavi s potrjenimi cenami presega 10 %, je izvajalec javne službe dolžan
predlagati ceno in jo posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki prične postopek
potrjevanja. Izračuni temeljijo na podatkih in stroških iz leta 2015.
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Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne
službe za leto 2016. V tem Elaboratu so oblikovane cene storitev komunalnih
odpadkov na območju Občine Črna na Koroškem za zbiranje komunalnih in bioloških
odpadkov.
Cena izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov JKP Log vključuje stroške, ki
so povezani z opravljanjem omenjene storitve v občinah Mežiške doline in vključuje:
načrtovane stroške, količine leta 2016 so predvidene skupne količine vseh občin
Mežiške doline, ki temeljijo na podlagi evidenc tehtanih količin zbranih komunalnih
odpadkov leta 2015, splošne stroške (nabavno-prodajni, upravni in neposredni
stroški prodaje), ki so razdeljeni v skladu z veljavnimi ključi delitve, prihodki tržnih
storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve.

Cene so oblikovane v kilogramih opravljene storitve po normativu, ki znaša 15,4
kg/osebo/mesec za zbiranje komunalnih storitev in 5,4 kg/osebo/mesec za zbiranje
bioloških odpadkov.
Cena na zbiranju komunalnih odpadkov, ki je trenutno 3,3795 €/osebo/mesec z DDV,
se zniža za 5 %, kar pomeni znižanje 0,65 € na uporabnika in bo za leto 2016
znašala 3,2276 €/osebo/mesec z DDV. Cena za biološke odpadke, ki je zdaj 1,3414
€/osebo/mesec z DDV se zviša za 63 %, kar pomeni 1,99 € na osebo in bo znašala
1,9958 €/osebo/mesec z DDV.

Razlog za dvig cene je strošek obdelave bioloških odpadkov, ki ga izvaja KOCEROD
in je zdaj vključen v ceno, drugi razlog pa je poračun cene iz lanskega leta, ko se ta
storitev ni zaračunavala. Skupna razlika je 2,70 € mesečno več na položnico.

Županja se je zahvalila Andreji Jehart  za pojasnila in prosila Rajka Lesjaka,
predsednika Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja, da
predstavi stališča odbora.

Rajko Lesjak je povedal, da je bila ta problematika predstavljena Odboru za
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja na 10. redni seji dne 7.4.2016,
odbor je o njej razpravljal in sprejel naslednji sklep:

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 2016 (zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov)
in predlaga občinskemu svetu, da sprejme 50 % dvig predlagane cene iz elaborata
za biološke odpadke, za razliko do predlagane cene iz elaborata pa odbor meni, da
je občini Črna možno poiskati boljšo organizacijo in racionalizacijo odvoza odpadkov.
Za zbiranje komunalnih odpadkov, kjer pomeni znižanje cene, odbor potrjuje ceno iz
elaborata in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme.

Županja je svetnike pozvala k razpravi.

Dragica Mazej je vprašala, ali je komunalno podjetje že našlo to rezervo, teh 13 %,
da bi lahko bila takšna cena.

Andreja Jehart je odgovorila, da je minilo premalo časa, da bi se to že lahko poznalo,
so pa zastavili potrebne aktivnosti v to smer.
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Šemso Omerovič verjame, da je matični odbor temeljito preučil predstavljeno ceno in
celoten Elaborat in zato  tudi predlaga 50 % podražitev. Težko pa je v današnji
socialni situaciji podražiti storitev ljudem kar za 50 %. Ker pa zaupa odboru bo podprl
predlog, vendar ima pomisleke, saj bo tako visoka podražitev pomenila velik problem
za ljudi. Morda bi lahko kaj ukrenili v samem podjetju JKP LOG, da bi znižali stroške.

Andreja Jehart je pojasnila, da gre pri tem za visok strošek predelave odpadkov, ki
predstavlja skoraj 50 % cene. V predhodnih cenah tega stroška ni bilo.

Rajko Lesjak je dodal, da je pomisleke, ki jih je iznesel Šemso Omerović, prepoznal
in  obravnaval tudi matični odbor in zato so pristali na 50 % predlagane podražitve –
ne gre za 50 % podražitev. Tudi na odboru so se zavedali, da je socialna situacija
slaba in bo podražitev za nekatere občane predstavljala problem.

Županja je ponovno pojasnila, da gre za  podražitev v višini  50 % predlagane cene
in dodala, da sta z direktorico JKP LOG v  rednem kontaktu in da se skupaj  iščejo
rešitve za čim bolj racionalno organizacijo te službe in znižanje stroškov.

Ker ni bilo več vprašanj in razprave je županja predlagala v sprejem naslednji

SKLEP 3/1:

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaboratom o
oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja za leto 2016 –zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje
bioloških odpadkov,  ki ga je izdelalo JKP Log d.o.o. januarja  2016.
Občinski svet potrdi predlagano ceno iz elaborata za zbiranje komunalnih
odpadkov, za zbiranje bioloških odpadkov pa potrdi dvig cene v višini 50%
predlagane cene iz elaborata.
Cene veljajo od 1.5.2016.

Glasovanje: vsi ZA.

K točki 4

Županja pozdravi Primoža Praperja iz podjetja Eutrip, ki je pripravljal dokument  in ga
prosi, da svetnike popelje skozi DIIP za projekt Vodooskrba območja Mežiške in
Mislinjske doline.

Primož Praper je pojasnil, da gre za skupen dokument 6 občin, v katerem je zajeta
izgradnja infrastrukture - vseh tistih  objektov in povezav na področju vodooskrbe
Mežiške in Mislinjske doline, ki v pretekli finančni perspektivi niso bili realizirani. Gre
za zagotavljanje kvalitete vodnih virov, stalne oskrbe in ekološke sanacije cevi, ki so
ponekod neustrezne in dotrajane.

Skupna vrednost celotnega projekta po tekočih cenah je 18 milijonov in 340 tisoč
evrov, manjši del investicije, v višini 510.000 €, se nanaša na občino Črna na
Koroškem. Pomembno je, da se ta dokument – DIIP sprejme čim prej, saj se lahko
upravičeni stroški štejejo od potrditve DIIP naprej. Predvideno je, da bi se investicija
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sofinancirala iz kohezijskega sklada v višini do 85 %. Če je donosnost projekta večja,
je sofinanciranje posledično lahko tudi nižje.

V Občini Črna na Koroškem se bodo izvajale aktivnosti, ki so vključene v SKLOP 3,
in sicer:  Obnova vodovoda v Žerjavu, Javorju in Podpeci. Gradili se bodo vodohrani
in menjale vodovodne cevi oz. se bodo vodovodne napeljave zgradile tam, kjer jih še
ni. Višina sredstev, ki jih bo v prihodnjih letih  iz proračuna za ta projekt prispevala
Občina Črna na Koroškem, znaša 76.500 €. Po sprejemu DIIP se bo takoj pričela
izdelava projektne dokumentacije in v naslednjem letu tudi že izvedba aktivnosti.

Županja se je zahvalila Primožu Praperju za uvodna pojasnila  in dala besedo še
Rajku Lesjaku, da predstavi sklepe Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora
in varstvo okolja.

Rajko Lesjak je povedal, da je Odbor tudi to vsebino obravnaval na 10. redni seji dne
7.4.2016. Bolj podrobno so razpravljali o zadevah, ki se bodo izvajale v Občini Črna
na Koroškem. Po opravljeni razpravi in predstavljenih pojasnilih je odbor sprejel
naslednji sklep:

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Vodooskrba območja
Mežiške in Mislinjske doline in predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi
sprejme.

Županja se je zahvalila za podana pojasnila in svetnike pozvala k razpravi.

Šemso Omerović je dejal, da je prav, da se občine družijo in sodelujejo pri projektih.
Glede na to, da se v zadnjem času na področju vode pojavljajo velike korporacije ga
zanima, ali bodo občine potem skupaj upravljale z vodnimi viri ali gre samo za
cevovod. Ali bodo druge občine potem zahtevale od občine Črna, da se priključi
drugim vodnim virom za povečanje kapacitete vode.

Primož Praper je povedal, da ni predvidenih organizacijskih sprememb pri upravljanju
z vodnimi viri. Cela Mežiška dolina se napaja iz nekih skupnih virov. Kar je vključeno
v ta projekt oz. DIIP so manjše oskrbe s katerimi se občina ne povezuje v centralni
vodovod.

Županja je pojasnila,da je Občina Črna na Koroškem premajhna, da bi sama
kandidirala na javnem razpisu za ta sredstva, zato se je vključila v skupen projekt.
Gre za aktivnosti na tistih območjih, kjer vodooskrbe še ni. Ne gre za skupen sistem
ampak samo za skupen nastop za pridobitev finančnih sredstev.

Ker ni bilo več vprašanj se je županja zahvalila Primožu Praperju in predlagala v
sprejem naslednji sklep



7

SKLEP 4/1

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) Vodooskrbe območja Mežiške in Mislinjske
doline in Načrt razvojnih programov za predmetni projekt.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 5

Županja je pojasnila, da je sklep o zadolžitvi občine pripravljen zato, ker se je ta
možnost pojavila zaradi neizpolnjevanja obveznosti države do občin. Za razliko do
višine sredstev, ki jih v preteklih letih od države nismo prejeli, lahko najamemo kredit
za investicijska dela. Gre za brezobrestni kredit z dobo vračanja 9 let in z enoletnim
moratorijem. V letu 2016 lahko porabimo 187.000 € za investicijska dela v občini, ki
jih začnemo vračati prihodnje leto. Enako velja za leto 2017.
Skupnost občin Slovenije je dala pobudo za ustavno presojo tega ali je zakonito, da
se ta sredstva dajejo občinam kot povratna sredstva. Če bo ustavna presoja taka, kot
pričakuje Skupnost občin, se bodo ta sredstva spremenila v nepovratna in jih ne bo
potrebno vračati. Hkrati pa so poudarili, da je prav, da imamo ta sredstva predvidena
v naših aktih, da jih lahko potem uveljavljamo. V vsakem primeru je smiselno koristiti
ta sredstva, tudi, če jih bo potrebno vračati, saj gre za zelo ugodne pogoje in s temi
sredstvi lahko v občini veliko naredimo.

Županja je svetnike pozvala k razpravi.

Šemso Omerović je vprašal, ali se najem tega denarja šteje kot posojilo, ki ga bo
treba vrniti. Če bi država imela resne namene, bi morala sama vzeti kredit za
reprogramiranje tega dolga. Zdaj niso časi za posojila. Tudi ko bomo pozneje
obravnavali vlaganje tega denarja, ga ne bomo vlagali v tiste projekte, ki bodo
prinašali delovna mesta in dodano vrednost. Enkrat bo treba ta denar vrniti, tudi če ni
obresti. Ali država daje garancijo, da bodo nekoč rekli, da tega denarja ni treba
vračati

Županja je dejala, da ta možnost obstaja, saj so o njej dolgo potekale razprave. Gre
za 3 % sredstev, ki jih v preteklosti nismo prejeli. Ne glede na to, ali jih bo treba
vračati, bomo ta sredstva porabili za investicije, ki pomenijo bolj kvalitetno bivanje v
našem kraju. Računamo na to, da nam teh sredstev ne bo treba vračati. Večji
problem bi bil, če teh sredstev ne bi predvideli, potem pa bi država rekla, da jih ni
potrebno vračati.

Šemso Omerović je dejal, da država ne deluje resno, da  je dohodek v proračun tak
kot je in iz tega bo treba kredit vračati. Ne bomo ga vložili v dodano vrednost in nova
delovna mesta, zato ga bo treba nekje vzeti.

Županja je dejala, da tu ne gre za denar iz primerne porabe ampak za denar za
investicijske projekte.

Rajko Lesjak je dejal, da je posojilo relativno ugodno, zdaj na trgu takega redko
dobiš. Za občino je to priložnost, da realizira kašno investicijo. Sicer pa investicije v
občini neposredno ne ustvarjajo dodane vrednosti ali delovnih mest ampak ustvarjajo
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pogoje za to, da se lahko dejavnosti in nova delovna mesta ohranjajo in razvijajo.
Občina investira v razvoj kraja in ne neposredno v nova delovna mesta.

Šemso Omerović je odgovoril, da ni mislil da občina ne bi smela vlagati v boljšo
infrastrukturo za šport in vse ostalo. Ampak, če se govori o posojilu, ga bo treba
vračati, zato ima pomisleke. Občina lahko investira ampak ne s posojilom. Že zdaj
plačujemo 21.000 € obresti. Tu pa bo potrebo denar vračati.

Županja je pojasnila, da gre pri teh sredstvih, če jih razdelimo na 9 let za znesek
okrog 1.000 € na mesec, ne govorimo o milijonih, tako, da se ni potrebno bati, da
tega ne bi zmogli vračati. Ta sredstva nam lahko zdaj samo pomagajo pri izvedbi
investicij. V preteklosti so bili najeti krediti za bistven večje zneske.
To je edini kredit, ki ga občina od leta 2010 lahko vzame. Tudi v preteklosti so bile
investicije, ki so zahtevale veliko denarja.

Bojan Gorza je dejal, da srčno upa, da bo država enkrat sprevidela, da gre pri teh
sredstvih za sredstva občin. V vsakem primeru pa je treba ta sredstva izkoristiti in
realizirati investicije za izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev. V tako mali občini
kot je Črna, se sredstva res racionalno porabljajo, v dobro vseh prebivalcev.

Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep

SKLEP 5/1

Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrjuje zadolžitev občine v
proračunu države za namen sofinanciranja investicij v lokalno javno
infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadolževanje skupnih potreb
in interesov prebivalcev občine v skladu z ZFO-1 v letih 2016 in 2017 v
vrednosti:
- za enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 v višini
187.781 evrov
- za enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v letu 2017 v višini
187.781 evrov.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji obseg možnega
zadolževanja občine.
Sklep velja z dnem sprejema.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 6

Županja je dala besedo Mojci Dimnik, višji svetovalki za komunalno cestno dejavnost,
da poda uvodna pojasnila.

Mojca Dimnik je pojasnila, da so se pripravili dokumenti - DIIP-i za 4 projekte, ki so
že vključeni v Proračun občine za leto 2016 in NRP 2015 -2020.
Pri dveh investicijah gre za preplastitev cest – obnova ceste v Bistri in preplastitev
ceste Pristava, dva dokumenta pa sta vezana na športno infrastrukturo, in sicer
montažno tribuno in pomožno nogometno igrišče ter atletsko stezo. DIIP-i so
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pripravljeni v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Vsi projekti so prijavljeni na
javni poziv občinam za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo za leto 2016 in
2017, na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l.št. 123/06) preko
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Projekt preplastitev ceste Pristava IV. del v dolžini cca. 400 m se bo izvajal v letu
2017, vrednost investicije znaša 188.000 € z DDV. Celotno vrednost je občinska
uprava prijavila po 23. členu ZFO za pridobitev povratnih sredstev.
Projekt obnova lokalne ceste v Bistri v dolžini cca. 300 m se bo izvajal v letu 2016.
Vrednost investicije znaša 46.171,59 € z DDV. Celotna vrednost investicije je
prijavljena za pridobitev državnih povratnih sredstev po 23. členu ZFO.
V letu 2016 je v planu obnova atletske steze ob nogometnem igrišču v višini
61.790,00 € z DDV. Z Fundacijo za šport je že podpisana pogodba v višini 30.895,00
€ z DDV, razlika se je prijavila po 23. členu ZFO, kot pridobitev povratnih sredstev.

Projekt montaža pokrite tribune v višini 107.340,00 z DDV je prav tako prijavljen po
23. členu ZFO za pridobitev povratnih sredstev za leto 2016. Predvidena je izgradnja
tribune in pomožnega igrišča ob nogometnem igrišču. Ta projekt smo prijavili tudi za
pridobitev sredstev  Fundacije za šport, kjer je možno pridobiti največ do 50 %
nepovratnih sredstev.
Županja se je Mojci Dimnik zahvalila za pojasnila in prosila Rajka Lesjaka, da
predstavi stališča Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja
Rajko Lesjak je povedal, da se je s temi vsebinami seznanil tudi Odbor za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja, ki je sprejel naslednja sklepa:

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z
Dokumentoma identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova lokalne ceste
Bistra in Preplastitev ceste Pristava IV. Odbor ugotavlja, da so predlagane investicije
že sprejete s proračunom za leto 2016  in vključene v Načrt razvojnih programov zato
predlaga občinskemu svetu, da dokumenta po obravnavi sprejme.

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil in
potrdil  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova atletske
steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem ter Montaža pokrite tribune
in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca.
Odbor ugotavlja, da so predlagane investicije že sprejete s proračunom za leto 2016
in vključene v načrt razvojnih programov, zato predlaga občinskemu svetu, da
sprejme predlagana dokumenta.

Županja je svetnike pozvala k razpravi.

Boštjan Delalut je prosil za dodatno pojasnilo v zvezi z izgradnjo objektov na Pristavi.
Kot športnega delavca ga zelo veseli, da se gre v izgradnjo športnih objektov za
prihodnje generacije. Iz gradiva je razvidno, da se bo atletska steza obnavljala po
segmentih in zanima ga, kako obsežni bodo ti delni posegi, koliko bodo ovirali
aktivnosti na stadionu in vadbe oz. treninge posameznih skupin.
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Županja je pojasnila, da bodo dela potekala po segmentih zaradi visoke finančne
vrednosti projekta, saj občina ne more naenkrat zagotoviti vseh potrebnih sredstev.
Aktivnosti na stadionu ne bodo bistveno ovirane, saj se lahko namesto na atletski
stezi nemoteno odvijajo na drugi površinah. Izdelan je celoviti projekt za izgradnjo
atletskega stadiona, ne samo za obnovo atletske steze, ki zadostuje vsem
standardom za izvedbo tekmovanj na najvišji ravni. S Fundacijo za šport se bomo
poskušali dogovoriti, da bi se izvedel celotni projekt, da ga ne bi bilo potrebno izvajati
po fazah, če pa to ne bo mogoče, bomo poskušali izvajati obnovo vsaj na ¼ atletske
steze naenkrat. Obnovila se bodo tudi ostala igrišča in zgradile vse potrebne
površine za izvajanje različnih atletskih panog.

Ker ni bilo več vprašanj v zvezi s predstavljenimi DIIP-i je županja predlagala v
sprejem naslednji sklep:

SKLEP 6/1

Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Dokumente identifikacije
investicijskega projekta (DIIP):
- Obnova lokalne ceste v Bistri,
- Preplastitev ceste Pristava IV. del,
- Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu
- Peca v Črni na Koroškem,
- Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 7

Županja je pozdravila  ravnateljico OŠ Črna Romano Košutnik in jo prosila za uvodna
pojasnila.

Ravnateljica je pojasnila, da je v vrtec za šolsko leto 2016/2017 vpisanih 66 otrok, kar
je dovolj za 4 skupine, vendar je občinskemu svetu posredovala predlog za potrditev
5 skupin, saj bi bila 1 skupina tudi v vrtcu Žerjav.
V vrtcu Črna bi oblikovali naslednje skupine:
- 1. skupina I. starostno obdobje – starost otrok od 11 mesecev do 2 let, vpisanih
imajo 10 otrok, oblikovali so heterogen oddelek, kjer je normativ od 7 do 10 otrok,
sočasnost pomočnice vzgojiteljice 6 ur, razpon potrebe po varstvu od 6.00 do 15.30.
- 2. skupina I. in II. starostno obdobje – starost otrok od 2 do 3 let, vpisanih je 16
otrok, - normativ za kombinirani oddelek je 17 otrok, sočasnost pomočnice
vzgojiteljice 5 ur, razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 15.00.
- 3. skupina II. starostno obdobje – starost otrok od 3 do 4 let (letnik 2013, 2012); -
vpisanih imamo 21 otrok; - normativ za heterogen oddelek je 19 otrok; - sočasnost
pomočnice vzgojiteljice 4 ure; - razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 16. ure.
- 4. skupina II. starostno obdobje – starost otrok od 5 do 6 let (letnik 2010, 2011); -
vpisanih imajo 12 otrok; - normativ za polovični homogeni oddelek je 11 otrok; -
sočasnosti pomočnice vzgojiteljice ni; - razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 15. ure.
- 5. skupina – Žerjav: po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (UL RS, št. 27/2014) zaradi premajhnega števila vpisanih otrok ni zakonske
podlage za oblikovanje skupine. Glede na to, da se je za tekoče šolsko leto občinski
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svet občine Črna na Koroškem odločil, da želi obdržati vrtec še naprej, so tudi za
naslednje šolsko leto pripravili predlog skupine.
Gre za skupino 6 otrok, 5 mest je praznih. Tudi starši izražajo željo po oddelku v
Žerjavu, prav tako je tak predlog podprl Svet KS Žerjav.

Iz pedagoško andragoškega strokovnega vidika so v majhnih skupinah prednosti in
slabosti, ki jih je ravnateljica podrobneje navedla. Gre za zelo heterogeno skupino,
od 11. mesečnih otrok do starih  6+ let.
Poudarila je, da v vrtcu prostih mest, razen enega, v drugih skupinah ni, prosta mesta
so samo v Žerjavu.

Iz finančnega vidika to pomeni, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini
52.800 € za plače zaposlenih, potem pa pokriti še preostale materialne stroške v
višini 11.200 €, brez stroškov živil in 25.100 € za prosta mesta. Vse skupaj pride
okrog 89.000 €, da lahko imamo oddelek v Žerjavu.

Županja je prosila Dragico Mazej, da predstavi stališča Odbora za družbene
dejavnosti.

Dragica Mazej je dejala, da je odbor pred odločitvijo želel imeti predstavljene tako
zakonske, strokovne kot finančne vidike za oblikovanje oddelka v Žerjavu. Ugotovili
so, da zakonske podlage na osnovi pravilnika za oblikovanje oddelkov ni in tudi
strokovne podlage niso najbolj naklonjene oblikovanju tega oddelka. Glede na to, da
je svet KS Žerjav sprejel sklep, da se zavzema za to, da ta oddelek v Žerjavu ostane
še naprej, je tudi odbor vložil veliko napora v  obravnavo in po temeljiti razpravi so
prišli do stališča, da se omogoči nek lažji prehod, da se oddelek v Žerjavu ne ukine
takoj ampak se letos še omogoči oddelek v Žerjavu, seveda v upanju, da bodo starši
v vrtec Žerjav do jeseni vpisali še kakšnega otroka.

Odbor je sprejel naslednji sklep:

Sklep 8/1
a) Odbor za družbene dejavnosti je ugotovil, da ni zakonskih in strokovnih podlag za
oblikovanje  oddelka v vrtcu Žerjav  glede na število vpisanih otrok v vrtec.
b) Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da za šolsko leto
2016/2017 potrdi  5 oddelkov  v Vrtcu kralja Matjaža Črna in Žerjav.
c) Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da za  oblikovanje
oddelkov v Vrtcu kralja Matjaža za  šolsko leto 2017/2018 in dalje  dosledno
upoštevajo  zakonski normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in vsa
strokovna mnenja o vpisu otrok v vrtec.

Vzporedno s tem pa so potrjevali tudi sistemizacijo delovnih mest in v zvezi s tem
sprejeli naslednji sklep:
Sklep 8/2
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo
delovnih mest za Vrtec kralj Matjaž od 01.09.2016 do 31.08.2017 in sicer za
oblikovane oddelke ter za naslednji dogovorjeni program:- 0,32 delovnega mesta knjigovodje - administratorja ,- 0,14  mobilnega učitelja DSP,- 0,05  računalničarja.
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Županja je pozvala svetnike k razpravi.

Natalija Lorenčič je dejala, da je bil tudi lani sprejet sklep, da oddelek v vrtcu Žerjav
ostane in pozdravlja to, da se tudi letos upoštevajo potrebe in želje staršev.

Ker ni več razprave, je županja predlagala naslednje sklepe:

SKLEP 7/1

Občinski svet se je seznanil z vpisom otrok v vrtec in osnovno šolo za šolsko
leto 2016/2017 in potrjuje vse oblikovane oddelke vrtca in osnovne šole,
vključno z oddelkom vrtca v Žerjavu.

SKLEP 7/2
a) Občinski svet je ugotovil, da ni zakonskih in strokovnih podlag za
oblikovanje oddelka v vrtcu Žerjav glede na število vpisanih otrok v vrtec.
b) Občinski svet za šolsko leto 2016/2017 potrdi 5 oddelkov v Vrtcu kralja
Matjaža Črna in Žerjav.
c) Občinski svet sprejme sklep, da se za oblikovanje oddelkov v Vrtcu kralja
Matjaža za šolsko leto 2017/2018 in dalje dosledno upoštevajo zakonski
normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in vsa strokovna mnenja
o vpisu otrok v vrtec.

SKLEP 7/3
Občinski svet potrdi sistemizacijo delovnih mest za Vrtec kralj Matjaž od
01.09.2016 do 31.08.2017 in sicer za oblikovane oddelke ter za naslednji
dogovorjeni program: 0,32 delovnega mesta knjigovodje – administratorja,
0,14 mobilnega učitelja DSP, 0,05 računalničarja.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 8

Županja je prosila ravnateljico Romano Košutnik, da predstavi predlog za dogovorjeni
program. Ravnateljica je pojasnila, da je dogovorjeni program zastavljen tako, da bi
nudili čim več varnosti in nadzora otrokom pred in po pouku in zagotovili čim bolj
učinkovito organizacijo dela na šoli.

Predlagajo, da občina sofinancira naslednji dogovorjeni program - učitelj športne
vzgoje - 6 ur tedensko, varstvo vozačev - 10 ur tedensko,  poslovna sekretarka  in
računovodja - do 100%  zaposlitve, vendar največ do 20 %, čistilka v telovadnici - 50
% delovnega mesta in hišnik za objekt nekdanje POŠ Koprivna – 10 %.

Županja je prosila Dragico Mazej, da predstavi stališče Odbora za družbene
dejavnosti.
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Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 6. redni
seji dne 20.4.2016 sprejel naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo
delovnih mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, za
naslednji dogovorjeni program:
- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,
- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,
- poslovna sekretarka  in računovodja - do 100%  zaposlitve, vendar največ do 20 %
- čistilka v telovadnici - 50 % delovnega mesta in hišnik za objekt nekdanje POŠ
Koprivna – 10 %.

Županja je pozvala svetnike k razpravi.

Ker ni bilo vprašanj je županja predlaga naslednji sklep

SKLEP 8/1

Občinski svet je potrdil sistemizacijo delovnih mest na Osnovni šoli Črna na
Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, za naslednji dogovorjeni program:
- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,
- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,
- poslovna sekretarka  in računovodja - do 100%  zaposlitve, vendar največ do
20 %,
- čistilka v telovadnici - 50 % delovnega mesta,
- hišnik za objekt nekdanje POŠ Koprivna – 10 %.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 9

Županja je pozdravila Jureta Straha, predstavnika Koroškega regijskega stičišča
nevladnih organizacij in ga prosila, da predstavi nov Pravilnik za sofinanciranje
kulturnih društev.

Jure Strah je povedal, da je namen spreminjanja pravilnika ta, da se pravilnik
modernizira in prilagodi smernicam, ki jih predpisuje država na tem področju. V
postopek priprave sprememb so bila vključena društva, ki delujejo na področju
kulture v občini in tako je predloženi pravilnik nastal z njihovim sodelovanjem in ob
upoštevanju njihovih predlogov in želja. Najpomembnejše spremembe v pravilniku so
naslednje:

- spremenjeno je ime pravilnika
- v 2. členu je dodano, da so do finančnih sredstev upravičena društva, ki

nimajo sedeža v Občini Črna na Koroškem, v njej pa izvajajo svoje programe
in aktivnosti

- v 5. členu je nekoliko spremenjena sestava komisije, v kateri sodelujejo samo
predstavniki kulturnih društev in član iz občinske uprave, ki vodi postopek,

- dodatno se financira društvo, ki je doseglo večji uspeh na državnem nivoju.
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Županja se je Juretu Strahu zahvalila za pojasnila in prosila Dragico Mazej, da
predstavi stališča Odbora za družbene dejavnosti.

Dragica Mazej je povedala, da je  odbor obravnaval predlog pravilnika in sprejel
naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev  v Občini Črna na Koroškem in ga daje  v
obravnavo in končno potrditev Občinskemu svetu.

Županja je prosila Rajka Lesjaka, predsednika Statutarno pravne komisije, da
predstavi sklepe komisije.

Rajko Lesjak je povedal, da je Statutarno pravna komisija na 3. redni seji dne
14.4.2016 sprejela naslednja sklepa:
SKLEP 2/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti
kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem v skladu s Statutom Občine Črna na
Koroškem.
SKLEP 2/2:
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o sofinanciranju
dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem in predlaga občinskemu
svetu, da ga po opravljeni razpravi sprejme.

Županja je prosila svetnike za razpravo.

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

SKLEP 9/1

Občinski svet je potrdil Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev
v Občini Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 10

Županja je prosila Dragico Mazej, predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da
predstavi Lokalni program kulture.

Dragica Mazej je povedala, da je Lokalni program kulture podlaga za sofinanciranje
društev s kulturnega področja v občini. Program opredeljuje naloge in cilje občine na
področju kulture, dostopnost kulturnih dobrin in pogoje za ustvarjalnost, ohranjanje
obstoječega kulturnega standarda in njegova postopna nadgradnja, financiranje v
skladu z zakonom in sprejetim pravilnikom, ohranjanje infrastrukture in zagotavljanje
vseh drugih pogojev za dvig kulturne ravni v občini. Opisuje  vlogo, naloge in
dejavnost KOK dr. Franca Sušnika Ravne in JSKD. Našteva tudi ukrepe, ki jih bo
občina izvajala, standarde, ki veljajo na tem področju in opisuje sedanje stanje ter
definira podrobnejše cilje za obdobje 2016-2019.

Odbor za družbene dejavnosti je Lokalni program kulture obravnaval in predlaga
občinskemu svetu, da ta dokument potrdi. Sprejel je naslednji sklep:
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Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Lokalnim programom za kulturo v
Občini Črna na Koroškem za obdobje 2016-2019 in predlaga občinskemu svetu, da
ga potrdi.

Jure Strah je dodal, da je ta akt narejen na podlagi zakonodaje, ki trenutno velja v RS
in prav je, da ima občina tak program, ki definira temeljne usmeritve za delo na tem
področju.

Županja se je obema zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Ker ni bilo razprave je predlagala v sprejem naslednji sklep:

SKLEP 10/1

Občinski svet je obravnaval in potrdil Lokalni program za kulturo v Občini Črna
na Koroškem za obdobje 2016-2019.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 11 in 12

Županja je pozdravila Danila Emeršiča, predsednika Športne zveze Črna in ga
prosila za uvodna pojasnila.

Danilo Emeršič je predlagal, da se obravnava te in naslednji točke združita, saj sta
obe vsebini tesno povezani.

Županja je zato  združila obravnavo točke 11 in točke 12 dnevnega reda.

Danilo Emeršič je povedal, da se izvajanje občinskega programa športa določi z
Letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz proračuna občine za
tekoče leto. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem
programu športa, se zagotavljajo številne vsebine. Občina Črna na Koroškem je v
proračunu za leto 2016 izvajalcem športnih programov namenila sredstva za
izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.
Ta finančna sredstva pa se med klube razdelijo v skladu s pravilnikom, ki je
pripravljen na novo in je usklajen z Nacionalnim programom športa in Izvedbenim
programom športa za obdobje 2014-2020.
Pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev
sredstev izvajalcem programov na področju športa.
Za dejavnost športnih klubov se z merili uveljavlja sistem točkovanja. Vrednost
področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi oddanih prijav
na javni razpis. Prijave oceni Komisija za ocenitev ponudb, ki jo imenuje županja za
mandatno obdobje. Športna zveza pa potrdi predlog sofinanciranja dejavnosti ali
programa. Pogodbo z izvajalci podpiše županja.

Pri ocenjevanju vlog bosta pomembna dva segmenta – načrt društva za tekoče leto
in pa to, kar so posamezniki in člani klubov dosegli v preteklem letu.
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Novosti so v tem, da lahko sredstva dobijo tudi skupine z manj člani, sredstva se
samo sorazmerno znižajo.

Županja se je zahvalila za pojasnila in prosila Dragico Mazej, da predstavi stališča
Odbora za družbeno dejavnost.

Dragica Mazej je pojasnila, da je predstavljeni Letni program športa za leto 2016
pripravljen še na osnovi starega pravilnika in dodala, da je Odbor za družbene
dejavnosti je Letni program športa in Pravilnik  o sofinanciranju športa obravnaval na
6.  redni seji dne  20.4.2016 in sprejel naslednja sklepa:

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa za leto
2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
sofinanciranju  športa v Občini Črna na Koroškem in ga daje  v obravnavo in končno
potrditev občinskemu svetu.

Županja je dala besedo še Rajku Lesjaku, da predstavi sklepe Statutarno pravne
komisije.

Rajko Lesjak je povedal, da je predlog Pravilnika o sofinanciranju  športa v Občini
Črna na Koroškem na 3. redni seji dne 14.4.2016 obravnavala tudi Statutarno pravna
komisija, ki je predlagala nekaj dopolnitev in sprejela naslednja sklepa:
SKLEP 3/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini
Črna na  Koroškem v skladu s Statutom Občine Črna na Koroškem.

SKLEP 3/2
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o sofinanciranju športa
v Občini Črna na  Koroškem, s podanimi dopolnitvami in predlaga občinskemu svetu,
da ga po opravljeni razpravi sprejme.

Županja je svetnike pozvala k razpravi o predstavljenih dokumentih.
Ker ni bilo razprave je v sprejem predlagala naslednja sklepa:

SKLEP 11/1

Občinski svet je obravnaval in potrdil Letni program športa za leto 2016.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 12/1

Občinski svet je potrdil Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črna na
Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
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K točki 13

Županja je prosila Dragico Mazej, predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da
poda uvodna pojasnila glede Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem.

Dragica Mazej je pojasnila, da se pri tem pravilniku spremeni samo vodenje
razpisnega postopka za vrednotenje programov društev, ki delajo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini. Postopek vodi komisija, ki
jo imenuje županja za mandatno obdobje, sklep o višini sredstev izda tajnica
občinske uprave, pogodbo z društvi sklene županja.

Odbor za družbene dejavnosti je predlog  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem
obravnaval in potrdil na 6. redni seji,  dne 20.4.2016 , ter sprejel naslednji sklep:
Sklep 7/1
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Črna na Koroškem, ter ga daje v obravnavo in končno potrditev  Občinskemu svetu.

Županja je prosila Rajka Lesjaka, da predstavi sklepe Statutarno pravne komisije:

Rajko Lesjak je povedal, da je predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem na
svoji 3. redni seji dne 14.4.2016, obravnavala Statutarno pravna komisija in sprejela
naslednji sklep
SKLEP 4/1:
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na
Koroškem in  predlaga občinskemu svetu, da spremembe po razpravi sprejme.

Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni nihče želel razpravljati, je v sprejem
predlagala naslednji sklep:

SKLEP 13/1

Občinski svet je potrdil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
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K točki 14

Županja je predstavila Zaključni račun proračuna občine za leto 2015. Povedala je,
da je zaključni račun pokazatelj poslovanja občine v preteklem letu, občina ga mora
do konca februarja predložiti na AJPES in do konca marca Ministrstvu za finance. V
njem so zajeti vsi realizirani prihodki in odhodki, sestavljen je v skladu s priročnikom,
ki predpisuje njegovo obliko in vsebuje vsa zahtevana vsebinska pojasnila.
Občina je imela  letu 2015 prihodkov za 4.155.474 € in odhodkov v višini 3.937.487
€. Za odplačilo dolga je namenila 186.630 € in za povečanje kapitalskih deležev v
JKP Log 31.667,08 €.
Občina ima najetih 9 kreditov v skupni vrednosti 2.500.000 €. Do sedaj je bilo
vrnjenih 996.000 €  in glede na to, da so trenutno obrestne mere ugodne, je
računovodska služba na vse banke že posredovala vloge za reprogramiranje teh
kreditov.
V posebnem delu zaključnega proračuna je podrobneje zapisano, kako so bili
prihodki razporejeni in porabljeni. Približno 1/3 sredstev je namenjenih za investicije,
1/3 sredstev je porabljenih za tekoče delovanje občine – dela, ki jih opravlja režijski
obrat, vzdrževanje cest, objektov, infrastrukture, 1/3 sredstev pa je porabljenih za
sofinanciranje neposrednih proračunskih porabnikov kot so šola,  vrtec, knjižnica in
drugi javni zavodi, katerih soustanoviteljica je občina.
Proračun je bil realiziran v višini 84 %, takšna realizacija je posledica dejstva, da
prvotno načrtovana sredstva za sanacijo starih bremen in investicije s strani države
niso bila realizirana.

Županja je dala besedo še računovodkinji Martini Laznik, ki je predstavila
računovodske izkaze:  bilanco stanja, osnovna sredstva,  dolgoročna in kratkoročna
sredstva, kratkoročne in dolgoročne obveznosti.

Županja je dodala, da je bilo kljub vsemu za investicije porabljenih 1.200.000 €, s
katerimi je občina poskrbela za precej novih pridobitev v Črni in s tem za dvig
kvalitete bivanja občanov.
Celoten Zaključni račun proračuna skupaj s podrobnimi pojasnili so svetniki prejeli z
gradivom, zato jih je županja pozvala k razpravi.

Dragica Mazej je dejala, da je bilo kar nekaj manj prihodkov, kot je bilo načrtovano, in
sicer pri kapitalskih prihodkih, ki so bili  realizirani v 14,1%, prav tako so vsako leto v
proračunu načrtovane donacije, ki niso realizirane. Sprašuje se, zakaj jih sploh
načrtujemo, če vemo, da jih ne bo. Ker so prihodki toliko nižji, je potem tudi
realizacija le 84 %.  Strinja se s tem, da je bilo v letu 2015 veliko narejenega v občini,
vendar bi bila še bolj zadovoljna, če bi bila realizacija proračuna 97 %. V proračunu
se načrtuje nekaj, kar potem ni realizirano. Ob pregledu proračunov nekaterih drugih
občin je videla, da je pri njih realizacija višja.
Zanima jo še glede neplačanih obveznosti dobaviteljem, ali je ta znesek vključen  v
proračun za leto 2016.

Županja je pojasnila, da so ta sredstva seveda vključena v proračun za leto 2016, na
istih postavkah kot so bila v preteklem letu. Brez tega proračun sploh ne bi mogel biti
sestavljen.
Županja je poudarila, da si je potrebno vedno zastaviti visoke cilje, da potem lahko
dosežemo toliko, kot lahko. Imamo veliko možnosti vplivati na vlado, saj imamo tudi v
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občinskem svetu predstavnike vladajočih strank. V proračunu načrtujemo finančna
sredstva, ki nam jih obljubijo, potem pa teh sredstev ne dobimo. Teh 400.000 € pri
kapitalskih prihodkih je bilo namenjenih za cesto Bistra, za katero se trudimo že 3
leta in jih ponovno načrtujemo v letošnjem proračunu. Ta sredstva je potrebno
načrtovati, saj sicer ne moremo niti prositi ministrstva zanje. Tudi letos imamo
načrtovana sredstva, za katera se bojimo, da jih ne bo. Upamo pa in trudili se bomo,
da jih bomo dobili.
Glede na to, da dolg občine že 5  leto uspešno znižujemo županja meni, da je občina
pri poslovanju zelo uspešna, saj je glede na stanje, ki je bilo ob prevzemu funkcije in
vsem aktualnem dogajanju v občini res veliko narejenega in tudi dolg se redno
znižuje. Občna se trudi vsak evro zelo racionalno porabiti in v proračun pripeljati
sredstva iz vseh možnih virov.

Rajko Lesjak je dejal, da spoštuje mnenja vseh svetnikov, ki imajo pravico in dolžnost
predstaviti svoja stališča. Sam gleda na zaključni račun nekoliko drugače. Prepričan
je, da je občina Črna še vedno na visokem nivoju zagotavljanja socialnih storitev
svojim občanom in za to namenja zelo veliko sredstev. Prav tako je namenila
zadovoljivo količino denarja za športne in kulturne dejavnosti, ki se v občini dobro
razvijajo. Občina skrbi za primeren nivo izobraževanja. Dosežki in razvoj občine se
ne merijo samo v metrih položenega asfalta ampak so zelo pomembna tudi druga
merila. Izvedene so bile številne investicije in vzdrževalna dela, sprotno se vračajo
dolgovi in ko bo ta občinski svet zaključil  mandat bo situacija precej boljša kot takrat,
ko ga je prevzel. Ko prideš v sam kraj vidiš, da se razvija. Sami to morda manj
opazimo, obiskovalci iz drugih krajev pa ob obisku Črne povedo, da je iz leta v leto
lepša, bolj prijazna in odprta.
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka bo Zaključni račun podprla, saj so skupaj z vsemi
ostalimi svetniki zelo zadovoljni, da smo iz Črne naredili to, kar je.

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

SKLEP 14/1

Občinski svet je obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna Občine Črna
na Koroškem za leto 2015.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 15

Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude.

K točki 16
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno.

Šemso Omerović je dejal, da je v lanskem letu država ponudila občinam možnost
odpisa dolgov občanom. Zanima ga ali je bilo tudi v naši občini kaj teh odpisov.
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Županja je pojasnila, da se je odpis nanašal na dolg iz leta 2012 in da je bilo
realiziranih nekaj odpisov dolga občine, nekaj tudi dolga šole in JKP LOG, prav veliko
pa teh odpisov ni bilo, glede na to, da je v občini kar veliko neplačnikov.

Ker ni bilo več razprave pod točko razno, se je županja vsem svetnikom zahvalila za
sodelovanje, jim zaželela  lep večer in ob 19.26 uri zaključila 10. redno sejo
občinskega sveta.

Zapisala:
Irena Nagernik, mag. Romana Lesjak,
tajnica občinske uprave županja

Občine Črna na Koroškem


