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: 06.04.2009
Številka: 0320-0015/2007

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila 31.03. 2009 ob 17.00 uri, v prostorih sejne sobe občine Črna na
Koroškem
PRISOTNI: Emil Savelli (SD), Jože Kaker (LDS), Marjan Kodrun (ZNS), Erih Kurnik
(SLS), Rajko Lesjak (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Peter Raztočnik (Nestrankarska lista
Rajka Lesjaka), Robert Kurnik (SDS), Marjan Žagar (SDS), Mirko Kret (SD), mag, Romana
Lesjak (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Ivan Hancman (LDS), mag. Suzana Fajmut –
Štrucl (LDS), Ivanka Osojnik (DeSUS)
OSTALI PRISOTNI:
- Janez Švab, župan
- Nada Vačun, tajnica občinske uprave
- Anica Potočnik, računovodkinja,
- Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
- Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata
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
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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
nakupa nepremičnin Lesne Žaga Mušenik v stečaju, poroča Janez Švab, župan;
13. Pobude in vprašanja;
14. Razno.
Pregled sklepčnosti.
Predlagamo, da se 4. in 7. točka dnevnega reda obravnava v skladu s 75. členom Poslovnika
občinskega sveta tako, da se prva in druga obravnava združita.
Amandma se lahko vloži najmanj 3 dni pred sejo občinskega sveta, to je do 28.03.2009
Pregled sklepčnosti.
Župan Janez Švab je ugotovil, da je prisotnih 13. članov občinskega sveta, ter vsi vabljeni
poročevalci.
K točki 1
Janez Švab je podal predlagan dnevni red v potrditev.
Marjan Kodrun je mnenja, da je predlagani dnevni red preobširen ter predlaga, da se
predlagan dnevni red razdeli na dve seji občinskega sveta. Nadaljuje, da za točki 11. in 12. ni
dovolj gradiva in bi ju obravnavali na naslednji seji občinskega sveta. Za 12. točko meni, da
bi morala občinskega uprava predložiti občinskemu svetu še vsaj cenitveno poročilo o prodaji
pravne osebe Žaga Mušenik v stečaju.
Mirko Kret se strinja z razpravo predhodnika, saj tudi on meni, da je predlagan dnevni red za
sejo občinskega sveta preobširen in da bi morali tako zahtevne točke dnevnega reda
obravnavati na dveh sejah. Za predlagano 11. točko pa meni, da jo je potrebno čim prej rešiti.
Rajko Lesjak meni, da je predlagan dnevni red preobširen, da pa je nujno, da se 5. točka
obravnava, da ne bo potrebno sprejemati sklepa o začasnem financiranju.
Robert Kurnik se strinja z diskusijo predhodnikov, ker tudi on meni, da 4. in 5. točka nista
združljivi.
Jože Kaker meni, da je dnevi red preobsežen, vendar ga nima smisla prestavljati na naslednje
seje.
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SKLEP 1/1
Občinski svet je potrdil dnevni red za 14. redno sejo občinskega sveta za dne 31.03.2009.
Glasovanje: Marjan Kodrun in Mirko Kret sta glasovala proti, ostali prisotni svetniki so
glasovali za.
K točki 2
Janez Švab je dal v obravnavo in potrditev Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev
zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne, 23.02.2009.
Mirko Kret je opozoril na tiskarsko napako pri sklepu 5/1.
Robert Kurnik je pripomnil, da je potrebno na strani 5 v 4. odstavku pri njegovi diskusiji
zapisati »kot da ne bomo imeli več potreb in želja« namesto »ne bo«.
Marjan Kodrun je povedal, da ni misli celoten proračun ampak 20% od projekta.
Marjan Žagar je dal pripombo na njegovo diskusijo zapisano na strani 4, da sigurno ni govoril
o Darku Sahornik ampak je pravilno » projekt preko Petrola«.
SKLEP 3/2
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 13. redne
seje občinskega sveta z dne, 23.03. 2009, s pripombami in sicer:
- pri sklepu 5/1 se naj popravi tiskarska napaka;
- na strani 5 v 4. odstavku se pri diskusiji Roberta Kurnika besedilo »kot da ne bomo
imeli več potreb in želja« nadomesti z besedo »ne bo«.
- pri diskusiji Marjana Kodruna se besedilo »celotnega proračuna« nadomesti z
besedilom »20% od projekta«.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali za.
K točki 3
Ivanka Štiftar, podpredsednica Nadzornega sveta, je predstavila zapisnik Nadzornega sveta z
dne, 16.03.2009.
Roberta Kurnika je zanimalo kaj bodo obravnavale pri sklepu 3/2.
Ivanka Štiftar je povedala, da programa revidiranja še niso pripravile.
SKLEP 3/1
Občinski svet se je seznanil z zapisnik Nadzornega sveta z dne, 16.03.2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 4
Janez Švab je občinske svetnike seznanil z Odlokom o zaključnem računu proračuna občine
Črna na Koroškem za leto 2008. Zaključni račun občine za leto 2008 je bil realiziran 89,4 %.
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Največji izpad je bil predvsem zaradi neprodanega hotela in na račun nesprejetih sredstev iz
državnega proračuna za investicije, za kar pa je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi za
preostala sredstva.
Verjetno pa je prvič v zgodovini občine, da občina ob koncu leta ni imela zapadlih obveznosti
do dobaviteljev in poleg tega še nekaj sredstev na računu.
Marjan Kodrun je opozoril, da situacija ni tako rožnata, saj je najemanje kreditov odlog
plačila na poznejši datum. Nadalje ga zanimajo predvsem plačila v telekomunikacije, zakaj so
nekateri prejeli dva plačila drugi pa nič? Kako je s sredstvi za vračilo za telekomunikacije,
baje nekaterim se plačuje po dvakrat, nekateri pa ne dobijo nič. Sam je imel dve vlogi pa mu
je bila izplačana samo ena. Novoletne okrasitve kraja so precej drage in meni, da bo potrebno
razmišljati ali je smiselna tako draga okrasitev.
Robert Kurnik je povedal, da je trend rojstev v upadanju. Število prebivalcev je za občine zelo
zanimiv podatek tudi iz vidika plačila dohodnine. Zanima ga, kako je možno, da je tako
bistvena razlika med rebalansom proračuna za leto 2008 in zaključnim računom za leto 2008.
Opozoril je svetnike, da bi na take podatke morali biti bolj pozorni. Pohvalil je, da ni bilo
obveznosti do dobaviteljev in da so bili poravnane vse odprte postavke. Negativno pa je, da
pozno sprejemamo proračun ter bistvena razlika v proračunu in zaključnem računu.
Mirko Kret je poudaril, da je gradivo preobširno in je zaradi tega je otežena primerjava z
letom 2008. Poudaril je, da vsako zadolževanje povzroča obresti, ki jih je potrebno vračati. Ne
bo diskutiral o posameznih postavkah, ker so indeksi relativna reč. Prav je, da župan pokaže
tisto, kar smo v tekočem letu naredili, prav pa bi bilo, da se pokaže tudi tisto, kar se ni
naredilo. Nismo naredili bistvenih stvari: odvodnjavanje na nogometnem igrišču, obnova
mrliške vežice itd. Problem je gradnja in vzdrževanje gozdnih cest.
Programa za sanacijo okolja zaradi onesnaženosti po svincu nismo realizirali v celoti.
Potrebno bo pripraviti tudi tista poročila, ki niso samo krasna, ampak potrebno je jasno
povedati, kaj smo realizirali in kaj ne. Zanima ga, kdaj bo končan projekt Krajinski park
Topla? Glasoval bo proti zaključnemu računu.
Rajko Lesjak je povedal, da bo njihova lista potrdila zaključni račun. Poudaril pa je, da v
političnem delu pogreša kritični pristop župana in občinskega sveta do izvajanja in realizacije
programov. Spodobilo bi se, da se program sanacije po onesnaženosti zaradi svinca posreduje
svetnikom. Realizacija je bila kritična. Realizacija prodaje nepremičnin se mora za letos
bistveno izboljšati.
Opozoril je na imenovanje stroška za občinske svetnike ter da naj v vseh dokumentih piše o
enaki postavki z enako besedo. Za finančne prerazporeditve ga zanima, ali se to dela samo en
dan v letu ali dnevno. Meni, da bi bilo prav, da bi se delale sprotne finančne prerazporeditve.
mag. Suzana Fajmut Štrucl je poudarila, da je zaključni račun odraz velikega angažiranja
župana in občinske uprave. Si zaslužijo vso pohvalo. Obrazci za pripravo zaključnega računa
so točno določeni in jih je potrebno upoštevati.
mag. Romano Lesjak je zanimalo glede okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda.
Janez Švab je podal odgovore na diskusijo svetnikov o zaključnem računu občine za leto 2008
in sicer:
• Izvajalci del pri izgradnji vodovoda v Topli so opravili več dela, kot pa je bilo
predvideno po prvotnem izvajalskem planu;
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•
•

Projekt TIC Topla bo letošnje leto dokončan;
Odvodnjavanje na nogometnem igrišču se je izkazalo za bistveno zahtevnejši in dražji
projekt od prvotnega;
• Projekt nadstrešnice na mrliški vežici bo dokončan to leto;
• Projekt KOCEROD se bo začel izvajati v letošnjem letu.
Žal je zadolževanje nujno potrebno, ker v nasprotnem primeru ne bi mogli izvajati del, ki so
nujno potrebna. Ne bi mogli obnavljati osnovne šole, izvajati sanacije cestišča in komunalnih
vodov v Centru Črne, sanacije cestišča v Bistro in Koprivno. Vsi projekti so deloma
sofinancirani z državnimi oz. evropskimi sredstvi. Svetniki naj povedo, ali se odpovemo
polovico sredstev za katerikoli projekt?
Mirko Kret je povedal, da je občina dobila 7 poravnav od Državnega pravobranilstva za
vračilo sredstev za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja. Večino poravnav je zaključenih,
samo ena je še v fazi zaključevanja. Komisija si je vzela za rezervo določen znesek v primeru,
da se pojavi še kakšen zahtevek. Občinska uprava naj pripravi poročilo. Komu vse je bilo
izplačano, na kakšen način ter komu je bilo dvakrat izplačano.
SKLEP 4/1
Občinski svet je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črna na
Koroškem za leto 2008.
Glasovanje: vsi za, Mirko Kret in Robert Kurnik sta glasovala proti.
K točki 5
Janez Švab, je povedal, da je v zakonitem roku prejel dva amandmaja in sicer od svetnikov
Mirka Kreta in Roberta Kurnika.
Mirko Kret je dal obrazložitev vloženega amandmaja. Poudaril je, da sta postavki
odvodnjavanje na nogometnem igrišču, obnova kegljišča in še kaj bi lahko našteli, vzorčni
primeri planiranja občine. Poudaril je, da niti ena postavka ni enaka od začetka realizacije do
konca. Zanima ga projekt Karavanke, saj tega projekta ni obravnaval občinski svet. Ugotavlja,
da je zaposlenih,več kot je določeno s kadrovskim načrtom.
Robert Kurnik je povedal, da je sicer vložil dva amandmaja, ki pa obsegata večletno
planiranje. Predlaga, da v letošnjem letu pripravimo projekt obnove hotela, izvedba prenove
pa bo večletna.
Pozdravlja povečanje proračuna za izvedbo projekta Karavanke. Zanima ga, zakaj župan o
tem projektu ni obvestil niti matični odbor. Podpira razvojne projekte, programe, obnovo šole,
sredstva za Delavski dom v Žerjavu, itd. Želi si, da bi bil proračun realiziran 90 - 95 % in ne
88,5 %.
Marjan Kodrun je vesel, ker je župan upošteval njegovo pobudo za obnovo kegljišča. Povedal
je, da so predlagane amandmaje obravnavali že lani in bi morali biti napotek županu pri
pripravi proračuna za 2009.
Marjana Žagarja zanimajo prihodki prireditve Snežni gradovi Kralja Matjaža, predvsem od
pobrane vstopnine in parkirnine. Zaradi kategoričnega zavračanja amandmajev, proračuna za
leto 2009 ne podprl.
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Svetniška skupina Rajka Lesjak je v skladu s 36. členom Poslovnika zaprosila za 15 min
odmor.
Rajko Lesjak je povedal, da se je svetniška skupina posvetovala in podpira amandmaje, katere
je predložil kolega, svetnik Mirko Kret, v kolikor le ti ne bi posegali v že podpisano pogodbo.
Predlagal je sklep, da se sredstva od obnove delavskega doma vložijo v odkupnino.
Svetniška skupina pa bo glasovala za amandma št. 2, ki ga je vložil svetnik Robert Kurnik,
glede vlaganja v tujo lastnino. Glasovali bodo za proračun občine za leto 2009.
Petra Raztočnika zanima, kako se bo sanirala fasada na Delavskem domu v Žerjavu, če smo
60 % lastniki?
Eriha Kurnik zanima ali spada obnova ceste v Koprivno pod projekt Peca?
Jože Kaker je povedal, da bi se predlagani amandmaji lahko uvrstili že pri splošni obravnavi
proračuna.
Glasovanje o amandmajih, ki sta jih vložila Mirko Kret in Emil Savelli:
Glasovanje o amandmaju št. 1/2009: ZA je glasovalo 6 svetnikov, PROTI je glasovalo 6
svetnikov, VZDRŽAL seje Robert Kurnik
Glasovanje o amandmaju št. 2/2009: ZA je glasovalo 10 svetnikov, PROTI so glasovali 3
svetniki.
Glasovanje o amandmajih, ki jih je vložil svetnik Robert Kurnik:
Glasovanje o amandmaju št. 1/2009: ZA je glasovalo 5 svetnikov, PROTI je glasovalo 8
svetnikov.
Glasovanje o amandmaju št. 2/2009: ZA je glasovalo 6 svetnikov, PROTI je glasovalo 6
svetnikov , VZDRŽAL se je en svetnik.
Na podlagi glasovanja o amandmajih in ugotovitve, da je proračun usklajen, je župan dal na
glasovanje celoten proračun za leto 2009 in Razvojni program.
SKLEP 5/1
Občinski svet Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojni
program.
Glasovanje:Mirko Kret, Robert Kurnik, Marjan Žagar in Marjan Kodrun so se vzdržali, ostali
svetniki so glasovali za.
SKLEP 5/2
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pripravi načrt porabe sredstev od vračila
za telekomunikacije.
Glasovanje: vsi za
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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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K točki 6
Nada Vačun je podala obrazložite, da je občinski svet je na 13. redni seji ,dne 23.02.2009
obravnaval predlog odloka v prvem branju. Koroške občine bodo pristopili k sprejemanju
Odloka ustanovitvi skupne občinske uprave v drugem branju v času od 30.03. do 20.04. 2009.
Dopolnitve in spremembe odloka so naslednje:
- v glavi odloka se naj občine zapišejo po abecednem vrstnem redu,
- v 2. členu se spremeni ime odloka in sicer tako, da se inšpektorat imenuje Medobčinski
inšpektorat Koroške,
- 7. člen odloka se uvrsti pred 6. člen odloka, sedanji 6. člen se uvrsti pod tretje poglavje in
postane 7. člen,
- v 13. členu se za besedno zvezo »tajnik občine« doda besedna zveza »direktor občinske
uprave«,
- v 15. členu se besedna zveza » se z dogovorom dogovorijo«,
- v 1. odstavku 16. člena se besedna zveza »vodji inšpektorata« nadomesti z besedno zvezo
»sedežni občini« v zadnjem odstavku, pa se beseda »preobsežno« nadomesti z besedno zvezo
«presežno«,
- v zadnjem odstavku 19. člen se črta besedna zveza » Občine Dravograd« in se nadomesti z
besedno zvezo »občin, ki prevzamejo zaposlene v inšpektorat,
- v drugem odstavku 20. člena se besedna zveza »vodja medobčinskega inšpektorata«
nadomesti z besedno zvezo »sedežna občina«,
- v drugem odstavku 21. člena se besedna zveza »občina ustanoviteljica« nadomesti z besedno
zvezo »sedežna občina«,
- 22. člen odloka se črta.
Svetniki lahko vložijo amandmaje na predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave- medobčinskega inšpektorata Koroške tri dni pred sejo sveta, to je 28.03.2009 v pisni
obliki.
Rajko Lesjak je povedal, da bi morali svetniki prvotno biti seznanjeni s Pismom o nameri,
katerega so dogovorili župani.
Robert Kurnik je povedal, da ne bo nasprotoval in ne potrdil odloka. Pričakuje, da občinska
uprava pripravi alternativo, če sami zaposlimo inšpektorje.
Jože Kaker je dejal, da mora občinska uprava nadzirati delo inšpektorja.
SKLEP 6/1
Občinski svet ni potrdil Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske upravemedobčinskega inšpektorata Koroške.
Glasovanje: ZA je glasovalo 5 svetnikov, PROTI sta glasovala 2 svetnika , VZDRŽALO se je
6 svetnikov.
K točki 7
Rajko Lesjak, predsednik odbora, je na kratko povzel potek priprave in usklajevanja
omenjenega pravilnika. Odbor za družbene dejavnosti je predmetni pravilnik obravnaval na
svoji 5., 8. in 9. redni seji. Na 8. redni seji se je odločil, da ga bo da v pregled še statutarno
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pravni komisiji. Le-ta je dala tako formalne kot tudi vsebinske dopolnitve. Glavna vsebinska
dopolnitev so bili »študenti«, ostalo pa se je nanašalo na manjše formalno-pravne popravke.
Naknadno pa se je sestala še delovna skupina, katera je oba pravilnika pregledala in naredila
še nekaj formalnih sprememb.
Nadaljuje s vsebinsko in finančno razlago omenjenega pravilnika. Ker v proračunu za leto
2009 za izvajanje tega pravilnika ni sredstev, odbor predlaga oz. daje pobudo, da se sredstva
poskušajo zagotoviti z rebalansom proračuna za leto 2009, saj bo dejansko šlo za izplačilo
subvencij.
Marjan Kodrun je zelo vesel predlaganega Pravilnika. Meni pa, da je zelo malo 10 € za
študente in bi predlagal nekoliko več.
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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 8
Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti je razložila, da se Izvajanje
občinskega programa športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet na
predlog športne zveze.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz proračuna občine.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa se
zagotavljajo naslednje vsebine:
• športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa;
• športna rekreacija;
• kakovostni in vrhunski šport;
• šport invalidov;
• izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov;
• znanstvena raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja;
• založniške in propagandne dejavnosti;
• mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve;
• informacijski sistem na področju športa;
• izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
V letu 2009 je za izvajanje dejavnosti društev na področju športa v proračunu namenjenih
58.170,00 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Pravilnika o financiranju športa in meril, ki
so priloga omenjenega pravilnika.
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Predhodno je Letni program športa za leto 2009 obravnavala skupščina Športne zveze Črna in
Odbor za družbene dejavnosti na 9. redni seji, dne12.3.2009.
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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 9
mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je podala obrazložitev imenovanja v Svet JZ KOVIVIS-a. V 27. členu Statuta JZ
KOVIVIS-a, glede imenovanja treh skupnih predstavnikov v Svet JZ KOVIVIS-a, imajo
občine v Svetu tri skupne predstavnike, le-te pa se imenujejo na občinskih svetih. Predloge za
imenovanje predstavnikov so župani občin ustanoviteljic že obravnavali na 2. redni seji Sveta
Koroške regije dne, 17.11.2008. Na podlagi sklepa Sveta koroške regije, št. 032-0002/200810, so občine na sejah svojih občinskih svetov potrdile naslednje tri skupne predstavnike:
• mag. Suzano Fajmut Štrucl, predstavnico iz Občine Črna na Koroškem
• Bogomirja Likarja, predstavnika iz Občine Muta
• mag. Jožeta Marhla, predstavnika iz Občine Podvelka.
Mirka Kreta čudi, da niso predlagani predstavniki iz vseh dolin.
Rober Kurnik je dejal, da nima nič proti imenovanju, ampak je občinski svet ponovno
postavljen pred dejstvo. Župani nekaj sprejmejo in čez 4 mesece mora občinski svet to
potrjevat. Vse je obrnjeno na glavo.
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.
Glasovanje: vsi za
K točki 10
mag. Suzana Fajmut Štrucl predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je podala obrazložitev določanja plač v javnih zavodih, ko se del plače za
delovno uspešnost izplačuje enkrat letno, na podlagi letnega poročila, in sicer za delovno
uspešnost v preteklem letu. Ustanovitelj lokalne skupnosti oceni kakovost sodelovanja,
pravočasnost in kakovost gradiv, prisotnost direktorjev na sejah pristojnih organov ter
kakovost realizacije sklepov.
Občina mora podati oceno uspešnosti za Jožefo Ovnič – ravnateljico OŠ Črna na Koroškem.
Ustanovitelj ocenjuje kakovost sodelovanja, pravočasnost in kakovost gradiv, prisotnost
direktorja na sejah pristojnih organov ter kakovost realizacije sklepov. Ocene so naslednje:
zadovoljivo 0%, dobro 2%, zelo dobro 5% in odlično 8%.
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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%).
Glasovanje: vsi so glasovali ZA.
K točki 11
Janez Švab je svetnike seznanil z dopisom, ki ga je občinska uprava prejela od odvetniške
firme Kos in partnerji.
Mirko Kret meni, da občinska uprava ni posredovala vseh podatkov odvetniški hiši.
Robert Kurnik je mnenja, da je odgovor neučinkovit in da bi morali poslušati magnetogram.
Marjan Žagar je tudi mnenja, da bi poslušali magnetogram.
Svetnik Rajko Lesjak je povedal, da je ravno on akter tega zapleta. Predlagal je nekoliko
drugačen dnevni red, kot ga je predlagal župan. Materiali so zato že obstajali. Pravnih dejstev
ne bodo spremenili. Ga pa zanima, zakaj je potrebno za vsako malenkost zaprositi za mnenje
odvetnikov.
Nada Vačun je povedala, da je tudi zaradi tega, ker se je pokvarila kamera in seja ne bi bila
posneta in predvajana župan odločil, da preložil sejo na 23.7.2008. Dejansko je šlo za
nadaljevanje 10. redne seje z dne 16.07 2009 z dopolnjenim dnevnim redom, katerega so
svetniki tudi potrdili. Svetniki so tudi potrdili zapisnik redne 10. seje. Zato meni, da je
občinska uprava pravilno številči seje občinskega sveta.
Janez Švab je povedal, da so pravno mnenje pridobili zato, ker je bilo očitano, da so kršili
zakon. Ni mu bilo vseeno, da so ga obtožili za namerno pokvarjeno kamero. Bil je podan
sklep, da se seja prekine, tako je bilo tudi izglasovano. Nadalje še pove, da je mnenje
vključeno v plačilo mesečnega pavšala.
Po razpravi je bilo sprejeto mnenje
Občinski svet se je seznanil z ugovorom svetnika Mirka Kreta in odgovorom župana ter
občinske uprave. Občinski svet bo z razpravo nadaljeval, če se bodo pridobila dodatna
pravna mnenja, do takrat pa ostane številčenje sej takšno kot je.
K točki 12
Janez Švab je podal obrazložitev glede prodaje pravne osebe Žage Mušenik v stečaju. Iz
javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS. Št, 87-88/2008 je bilo razvidno, da se
prodaja pravna oseba Lesna Žaga Mušenik v stečaju na podlagi sklepa stečajnega sodišča
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu. Izklicna cena je bila 571.000,00€.
Občina ni vložila zahtevka za uveljavitev prednostne pravice, ker v prodaji pravne osebe nima
prednostne pravice. Občina lahko uveljavlja prednostno pravico samo v primeru prodaje
nepremičnin. Občina bo imela močan vpliv na gradnjo, saj bo postavlja gradbene pogoje.
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Zemljišče na »polu« je primerno za individualno gradnjo, tako, da ga bo TAB prodal, saj ga
zaradi logistike ne bo potreboval.
Podobna zadeva je z vsemi propadajočimi objekti v Mušeniku. Nadalje meni, da kljub
relativno nizki ceni cca. 600.000€, bi po licitaciji lahko bil znesek bistveno večji. Tega
denarja občina nima oz. bi se mogli odpovedati obnovi šole, centra Črne itd.
Lastniki zemljišča in nepremičnin plačuje letno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Tudi dolg iz naslova zapadle terjatve se plača iz stečajne mase in kot vemo občina ni na
prvem mestu. Občina je ravnala absolutno pravilno in v skladu z zakonom. Dejstvo je, da bi
občina porabila veliko časa in truda, da bi lahko zemljišče komunalno opremila in parcelirala,
ter prodala podjetnikom in obrtnikom. Pove še to, da je cena zemljišča v Pliberku po 15€.
Marjan Kodrun je mnenja, da bi morali kupiti zemljišče v Mušeniku. Tudi občinska stavba se
je kupila za 600.000,00 €, pa je župan vse postopke vodil sam. Gradivo ni pripravljeno tako,
da bi se točka lahko obravnavala. Priloženo bi moralo biti še vsaj cenitveno poročilo. On ima
to cenitev. Ocena je bila 1.317.000, 00 €, sedaj se je to prodajalo za 40% te cene. Tudi se
sploh ne ve, koliko parcel se je prodalo. Res je žalostno, da se morajo pogovarjati preko
odvetnikov.
Rajko Lesjak je poudaril, da je potrebno vedeti, da tukaj ne gre za spor občinski svet in
podjetje TAB d.d.. Tudi ne gre za to ali je nekdo prodal v skladu z zakonodajo. Nekdo je
prodal firmo brez bremen. Gre pa za vprašanje ali bi moral župan priti po mnenje na občinski
svet glede odkupa.
mag. Romana Lesjak je tudi mnenja, da bi župan moral vprašati občinski svet o nakupu
nepremičnin. Meni, da kupec ni prevzel nobenih bremen.
Rajko Lesjak predlaga, da bi občinska uprava, do naslednje seje pripravila mapne kopije
prodanih nepremičnin, ter kako kot upniki nastopamo v stečajnem postopku.
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.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 13
Svetnik Mirko Kret je dal pisno pobudo občinskemu svetu in sicer:
- da uskladi in spremeni vse podražitve na stopnjo inflacije (XII/XII 2008) za vse
podražitve, ki so jih sprejeli v letu 2008 za leto 2009;
- predlaga, da občinski svet sprejme sklep, s katerim bo višanje cen posameznih storitev
možna le, ko bo ugotovljena končna inflacijska stopnja preteklega leta.
- istočasno daje pobudo tudi za pregled in znižanje vseh pogodbenih storitev, ki jih za
občino opravljajo tuji izvajalci.
- predlaga, da občinska uprava in župan pripravita poročilo o rezultatih pogajanj.
Janez Švab je povedal, da smo primerjalno glede cen posameznih storitev v drugih občinah
Mežiške doline na zadnjem mestu oz. da dosegamo le 70% najvišje cene v Mežiški dolini..
Denar od pobranih storitev se namensko porabi za vzdrževanje komunalnega sistema, ki ga je
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bistveno premalo. Zato moramo za redno vzdrževanje sistema zagotoviti sredstva tudi iz
drugih virov.
Seveda je lepo biti všečen, ko te gledajo po televiziji, da si proti podražitvam. Seveda pa se
večina ljudi zaveda, da so podražitve nujne za normalno vzdrževanje sistema. Pove še to, da
imamo v občini najvišji povprečni osebni dohodek primerljiv v drugih občin v Koroški
pokrajini in je primerljiv z osebnim dohodkom v Sloveniji.
Predlaga da odbor za KCG IN DD ugotovita:
- odstopanja naših cen od drugih cen občin v Mežiški dolini,
- kaj pomeni znižanje cen za kvaliteto bivanja,
- pripravita način vzdrževanja objektov, z znižanjem cene, saj sedanje cene ne zadoščajo
niti za redno vzdrževanje,
Pripravita kvaliteten predlog za obravnavo na občinskem svetu.
Nadzornemu odboru predlaga, ki ima izvirno nalogo, da pregleda vse pogodbene storitve in
pripravi ustrezne rešitve. Meni, da se župan, kot podžupana in strokovni delavci na občini
ravnajo po principu racionalnosti, kajti drugače nam nebi uspelo narediti toliko stvari v okviru
ene generacije.
Mirko Kret je odgovoril županu, da svoje obrazložitve, kar nekam spesni. Njega ne brigajo
cene v Ravnah, češ da bere neke traparije. Upoštevati je potrebno inflacijske stopnje.
Robert Kurnik je mnenja, da bi lahko dobavitelje malo stisnili in zahtevali kak popust.
Rajko Lesjak predlaga, da se pobuda svetnika Kreta upoštevajo pri pripravi rebalansa.
SKLEP 13/1
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi višine cen storitev upošteva
ugotovljena inflacija ob koncu tekočega leta.
Glasovanje: Vsi prisotni so glasovali ZA.
K točki 14
Marjan Kodrun je predlagal, da se na radiatorje namestijo kalorimetri.
Dragica Mazej je povedala, da je zakonsko določeno, da morajo vsa stanovanja imeti
kalorimetre do leta 2011.
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri

Zapisala
Tajnica občinske uprave
Nada Vačun, dipl.org.upr.

ŽUPAN
Janez Švab, inž.
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