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POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV 14. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA, ki je bila 31.03. 2009 ob 17.00 uri, v prostorih
sejne sobe občine Črna na Koroškem
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje občinskega sveta za dne 31.03.2009, poroča
Janez Švab, župan;
2. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta,
z dne 23. 02. 2009, poroča Janez Švab, župan;
3. Seznanitev z zapisnikoma Nadzornega odbora z dne, 16.03.2009, poroča Jolanda
Ozimic, predsednica nadzornega odbora;
4. Obravnava in potrditev Odloka o zaključnem računu proračuna občine Črna na
Koroškem za leto 2008; poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik, računovodja,
(prva in druga obravnava se združita);
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za
leto 2009 in Razvojnega programa, poročata Janez Švab, župan in Anica Potočnik,
računovodja; (druga obravnava);
6. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske upravemedobčinskega inšpektorata Koroške- drugo branje, poročata, mag. Romana Lesjak,
podžupanja in Nada Vačun, tajnica občinske uprave
7. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, poročata Rajko
Lesjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti in Dragica Mazej, višja svetovalka
za družbene dejavnosti;
8. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa za leto 2009, poročata
Rajko Lesjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti in Dragica Mazej, višja
svetovalka za družbene dejavnosti;
9. Potrditev predloga o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Koroško višje in
visokošolsko središče, poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
10. Potrditev predloga ocene delovne uspešnosti Ravnateljice OŠ Črna na Koroškem,
poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje;
11. Obravnava vprašanja svetnika, Mirka Kreta, glede pravilnega števila sej občinskega
sveta, poroča Janez Švab, župan;
12. Obravnava vprašanja svetnika, Marjana Kodruna, glede odstopa prednostne pravice
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nakupa nepremičnin Lesne Žaga Mušenik v stečaju, poroča Janez Švab, župan;
13. Pobude in vprašanja;
14. Razno.
SKLEP 1/1
Občinski svet je potrdil dnevni red za 14. redno sejo občinskega sveta za dne 31.03.2009.
REALIZIRANO
SKLEP 2/1
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje
občinskega sveta z dne, 23.03. 2009, s pripombami.
REALIZIRANO
SKLEP 3/1
Občinski svet se je seznanil z zapisnik Nadzornega sveta z dne, 16.03.2009.
REALIZIRANO
SKLEP 4/1
Občinski svet je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črna na Koroškem za
leto 2008.
REALIZIRANO
SKLEP 5/1
Občinski svet Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009
program.
REALIZIRANO

in Razvojni

SKLEP 5/2
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pripravi načrt porabe sredstev od vračila za
telekomunikacije.
REALIZIRANO
SKLEP 5/3
Občinski svet je sprejel sklep, da vsa sredstva, ki se vložijo v delavski dom v Žerjavu v tisti
del, ki ni last občine se odšteje od kupnine.
REALIZIRANO
SKLEP 6/1
Občinski svet ni potrdil Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske upravemedobčinskega inšpektorata Koroške.
REALIZIRANO
SKLEP 7/1
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti obravnaval in potrdil predlog
Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Črna na Koroškem.
V TEKU REALIZACIJE
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SKLEP 7/2
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep, da za izvajanje
Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Črna na Koroškem, sredstva zagotovi z rebalansom proračuna občine za leto 2009.
V TEKU REALIZACIJE
SKLEP 8/1
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti in Športne zveze Črna obravnaval
in potrdil predlog Letnega programa športa za leto 2009.
REALIZIRANO
SKLEP 9/1
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne
17.03 2009 imenoval v Svet zavoda Koroško višje in visokošolsko središče:
1. mag. Suzano Fajmut Štrucl, predstavnico iz Občine Črna na Koroškem
2. Bogomirja Likarja, predstavnika iz Občine Muta
3. mag. Jožeta Marhla, predstavnika iz Občine Podvelka.
REALIZIRANO
SKLEP 10/1
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne
17.03 2009 da ocenil delovno uspešnost Jožefe Ovnič, ravnateljice OŠ Črna na Koroškem, za
leto 2008 z oceno zelo dobro (5%).
REALIZIRANO
SKLEP 12/1
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da do naslednje seje pripravi mapno kopijo veh
prodanih nepremičnin, ter kako nastopa občina, kot upnik v stečajnem postopku.
Odgovor: Občinska uprava je v skladu z objavo stečajnega postopka v Uradnem listu RS
zoper dolžnika Lesna-žaga Mušenik d.o.o. prijavila terjatev v stečajno maso. Po pogovoru s
stečajnim upraviteljem, je občina upravičena do poravnave dela terjatve iz stečajne mase.
SKLEP 13/1
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi višine cen storitev upošteva
ugotovljeno inflacijo ob koncu tekočega leta.

Župan občine Črna :
Janez ŠVAB, inž.
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