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
Odbor za družbene dejavnosti
Datum: 12. 03. 2009
Štev.: 0323-0009/2007

ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, katera je bila
četrtek, 12. 03. 2009 ob 17.00 uri v prostorih Občine Črna na Koroškem
PRISOTNI:
Rajko Lesjak, predsednik, Jože Kaker, podžupan, Jožica Praprotnik, Marjan Žagar,
Katja Gole, Emil Savelli
Marinka Petrič je odsotnost opravičila
OSTALI PRISOTNI:
mag. Romana Lesjak, predsednica statutarno pravne komisije
Samo Vidovič, predsednik ŠŽ Črna
Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa za leto 2009,
poroča Samo Vidovič, predsednik ŠZ Črna;
2. Obravnava predloga Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, poročata
Rajko Lesjak predsednik odbora in Dragica Mazej, višja svetovalka za
družbene dejavnosti;
3. Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje odbora z dne, 8.12.2008,
poroča Rajko Lesjak, predsednik odbora;
4. Obravnava osnutka predloga Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem
za leto 2009 in Razvojnega programa, poroča Jože Kaker, podžupan;
5. Pobude in vprašanja;
6. Razno.
Rajko Lesjak, predsednik odbora, je podal dnevni red v razpravo oz. potrditev.
Ker ni bilo pripomb, je bil je Odbor za družbene dejavnosti je potrdil predlagan

dnevni red 9. redne seje odbora za družbene dejavnosti za dne, 12. 03. 2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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K točki 1

Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa za leto 2009
Samo Vidovič, predsednik Športen zveze Črna je povedal, da je skupščina predmetni
predlog LPŠ za leto 2009 obravnavala na svoji seji, dne 09.03.2009. Na predlog niso
imeli pripomb, zato predlagajo odboru da ga potrdi. Vsebina programa pa je
namenjena financiranju športnih programov v občini za leto 2009 in sicer:
Zap. št.
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

NAMEN
Športna društva redna dejavnost
Športna zveza, redna dejavnost
Smučarski klub – prioritetni šport
Maraton kralja Matjaža
Investicijsko vzdrževanje objektov:
Ureditev odvodnjavanja na NK Peca
(projekt)
Sredstva za vzdrževanje objektov NK
Peca
Ureditev otroških igrišč v Rudarjevem
Obnova ograje in postavitev
razsvetljave na NK Peca
Stopnišče –vlečnica Črna
S K U P A J:

ZNESEK V EUR
58.170,00
5.385,00
8.673,00
3.777,00
2.394,00
24.065,00
6.000,00
15.317,00
18.470,00
142.251,00

Financirajo se naslednje dejavnosti društev:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- specifične športne panoge,
- športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
- posebne nagrade za izredne športne dosežke,
- strokovne naloge.
Dragica Mazej je še dodala, da se v bistvi spreminja samo 1. člen programa, ostala
določila ostajajo identična prejšnjemu programu, saj morajo biti v skladu s
pravilnikom.
Marjan Žagar je dejal, da je razdelitev pregledna, vendar se nekaj investicij ponavlja
iz leta 2008. Zanima ga, zakaj ni pri investicijah tudi smučišča in tekaške proge?
Jože Kaker je odgovoril, da omenjene investicije še niso končane, zato so še v
proračunu in letnemu programu športa, na smučišču in tekaški progi pa se bo večjih
investicij, ampak so predvidena zgolj vzdrževalna dela.
Rajko Lesjak, predsednik je predlagal, da se pod točko 5 dodajo sredstva za vzdrževanje
smučišča in tekaške proge v višini 78.489,00 €, ker je to že opredeljeno v osnutku proračuna
za leto 2009.
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SKLEP 1/1
Odbor za družbene dejavnosti je na predlog skupščine Športne zveze obravnaval
in potrdil predlog Letnega programa športa za leto 2009 s pripombo, da se v 1.
členu pod točko 5 dodajo sredstva za vzdrževanje smučišča in tekaške proge v
višini 78.489,00 €. Občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi.

Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 2
Obravnava predloga Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem
Rajko Lesjak je na kratko povzel potek priprave in usklajevanja omenjenega
pravilnika. Odbor ga je na eni izmed prejšnjih sej obravnaval ter se odločil, da ga da
v pregled še statutarno pravni komisiji. Le-ta je dala tako formalne kot tudi vsebinske
dopolnitve. Dodali so še študente. Ostale pobude za spremembo pa so bile:
- sredstva naj bodo za dijake in študente enaka.
- v celotnem pravilniku se doda še beseda » študentje«.
- strukturiranje pravilnika naj bo brez naslovov, ker zajema samo 8 členov.
- v 5.b členu se doda »v mesecu«.
- v 5. a členu se naj popravi in doda: »občina in prevoznik bosta medsebojna
razmerja določila s pogodbo«.
- V 6. členu se črta zadnji odstavek, saj je ta določba že zapisana v 2. členu
tega pravilnika.
Zaradi navedenih pobud za spremembe, so sprejeli sklep, da se da pravilnik v
ponovno obravnavo odboru za družbene dejavnosti. Naknadno pa se je sestala še
delovna skupina, katera je oba pravilnika pregledala in naredila še nekaj formalnih
sprememb.
Nadaljuje, da so člani odbora prejeli oba pravilnika, prvega, formalno popravljenega ,
ki ga je najprej predlagal odbor za družbene dejavnosti ter drugega, formalno in
vsebinsko popravljenega, katerega je podala statutarno pravna komisija. Glede na to,
da so člani odbora potrdili dnevni red, je mnenja, da se bo obravnaval tisti predlog
pravilnika, ki zajema tudi študente. Ker v proračunu za leto 2009 za izvajanje tega
pravilnika ni sredstev, predlaga oz. daje pobudo, da se sredstva poskušajo zagotoviti
z rebalansom proračuna za leto 2009, saj bo dejansko šlo za izplačilo subvencij za 4
oz. za 3 mesece.
Marjan Žagarje povedal, da se strinja z novim predlogom, želel pa je vprašati, od kje
se bodo subvencije financirale, če v proračunu ni namenjenih sredstev, vendar mu je
predsednik že odgovoril na to vprašanje.
Sprejeti so bili
SKLEP 2/1
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Črna na Koroškem.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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SKLEP 2/2
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da po razpravi
pravilnik tudi potrdi.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
SKLEP 2/3
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, 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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 3
Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje odbora z dne, 8.12.2008
Rajko Lesjak, predsednik odbora, je podal zapisnik prejšnje seje v razpravo.
Ker ni bilo drugih pripomb je bil sprejet
SKLEP 3/1

Odbor za družbene dejavnosti je potrdil zapisnik 8. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 8.12.2008 .
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 4
Obravnava osnutka predloga Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za
leto 2009 in Razvojnega programa
Jože Kaker, podžupan je na kratko podal obrazložitev predloga Odloka o proračunu
občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega programa in sicer:
Cilji proračuna so:
• Ustvarjanje pogojev za življenje mladih v kraju
• Mirno in varno življenje starejših
• Prijetno in prijazno življenje vsem občanom in obiskovalcem Črne.
Osnovna izhodišča so naslednja:
• Zakon o javnih financah
• Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim
• Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010
• Podatki o izračunu primerne porabe občin, glavarina, dohodnina za leto 2009
• Podpisane pogodbe s posameznimi ministrstvi za sofinanciran je posameznih
projektov
Največje investicije za leto 2009 so:
• Adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico – 635.000,00 €
• Sanacija zgornje Mežiške doline – 915.000,00 €
• Izgradnja vodovoda Topla – 941.000,00€
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• Obnova cest Koprivna in Bistra – 420.000,00€
• Ureditev centra črne – 150.000,00€
• Gasilski dom z okolico – 110.000,00 €
• Mrliška vežica – 62.000,00€
• Fasada delavski dom v Žerjavu – 40.000,00 €
•
Vsi prihodki znašajo 6.082.264,00 €, odhodki pa 6.418.402,00 €. Od tega je za
področje družbenih dejavnosti namenjeni 29,32 % vseh prihodkov ali 1.783.319,80 €.
Največji delež gre osnovni šoli in vrtcu 1.394.669,00, potem pa je še cca 58.000,00 €
namenjenih za športna društva, 20.000,00 € za kulturna društva in 10.000,00 € za
socialna društva.
Marjan Žagar je dejal, da ga motijo nižji indeksi, kar pomeni, da dobijo društva manj
kot v letu 2008. Rad bi dobil pojasnilo, zakaj so sredstva manjša?
Dragica Mazej odgovarja, da ne gre za zmanjšanje sredstev, ampak so bile
obveznosti iz leta 2007 plačane v letu 2008.
Jožica Praprotnik je mnenja, da društva niso okrnjena. Jo pa moti financiranje
Javnega sklada RS za ljubiteljsko kulturne dejavnosti v višini 1.500,00 €, saj naša
kultura nima nič od njih. Pove, da še vabila niso dobili za prireditev od Pliberka do
Traberka. Nadalje še pove, da bi za delovanje društev bilo veliko bolj poskrbljeno, če
bi se sredstva nakazovala direktno zvezi kulturnih društev.
Marjan Žagar je še dodal, da ko so ustanovili ŠZ, so začeli tako funkcionirati kot je
Joža omenila. Tudi on vidi problem v financiranju po dvanajstinah, saj se velikokrat
zgodi, da društvo ravno takrat ko najbolj potrebuje sredstva nima dovolj.
Rajko Lesjak, predsednik je poudaril, da je problem zaradi pozno sprejetega
proračuna in to ni problem društev, ampak nekje drugje.
Po razpravi so bili sprejeti:
SKLEP 4/1
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Razvojnega
programa občine Črna na Koroškem za obdobje 2009-2012.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.

SKLEP 4/2
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil osnutek predloga Odloka
o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.

SKLEP 4/3
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da po razpravi na
občinski seji potrdi predlog proračuna občine Črna na Koroškem in
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Razvojnega programa za leto 2009, saj sta solidna podlaga za razvoj občine in
omogočata delovanje občine v skladu z zakoni oz. s statutom občine.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
SKLEP 4/4
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da v okviru možnih
sredstev proračuna zagotovi vsaj del sredstev za drugi del obnove kegljišča,
preostali del pa se najde iz drugih sredstev.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
Stališče odbora:
Odbor za družbene dejavnosti poziva občinsko upravo, da opozori stanovalce in jim
predlaga, da morebitno dotrajano kanalizacijsko in vodno infrastrukturo obnovi sedaj,
v času rekonstrukcije ceste, ne pa potem ko bo investicija zaključena.
K točki 5
Pobude in vprašanja
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se formulira delovna skupina, ki bo
pripravila osnutke sprememb in dopolnitev vseh pravilnikov, ki se nanašajo na
področje družbenih dejavnosti. Predlagajo, da je koordinator predsednik odbora
Rajko Lesjak, ostali člani pa so Joža Praprotnik, Katja Gole in Dragica Mazej.
K točki 6
Razno
Rajko Lesjak, predsednik odbora je dal pobudo, da bi se odbor lahko na eni izmed
naslednjih sej seznanil s potekom prireditve Gradovi kralja Matjaža.
Jože Kaker, podžupan je povedal, da je bila prireditev zelo uspešna, bilo je 650
graditeljev oz. 93 ekip, veliko obiskovalcev. Dobili niso nobene resne pripombe. Prav
tako sta bila zelo uspešna likovni in literarni natečaj. Pri tem se je zelo potrudila go.
Marta Repanšek. Dobro je delovala sama logistika, tako da ni bilo večjih težav in
zastojev na cesti. Nato še pove, da je občina imela stroške v višini 15.000,00 €,
Turističnemu društvu je ostalo cca 600,00 €, tretji partner pa ni podal finančnega
poročila. Občina mora sedaj do 1.4.2009 odpovedati pogodbo, hkrati pa se začnejo
za novo pogodbo tudi že kar pogajanja.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z ustnim poročilom predsednika
organizacijskega odbora.
Stališče odbora:
Odbor bo v nadaljevanju aktivno spremljal in se po potrebi vključeval v oblikovanje
nove podlage za sklenitve partnerske pogodbe za prireditev Gradovi kralja Matjaža.
Zapisala:
Dragica MAZEJ

Predsednik odbora:
Rajko LESJAK
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