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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: 11.12.207 
Številka: 0320-0001/2017-18 
 

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

ki je bila v ČETRTEK, 23.11.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 
 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, mag. Jože Kropivnik, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, 
Mojca Petrič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica Mazej (SD – 
Socialni demokrati), Natalija Lorenčič (SMC – Stranka modernega centra), Bojan Gorza, 
Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik (NSi – Nova 
Slovenija – Krščanski demokrati). 
 
Odsotni: Jože Kaker (SMC – Stranka modernega centra), Boštjan Delalut (SD – Socialni  
                demokrati). 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Peter Zajc, RRA Koroška, Eva Praprotnik, 
finančnica, Irena Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

K točki 1 
 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je občinski svet 
sklepčen, saj je prisotnih 11  od 13 svetnikov. 
 
Županja je predlagala naslednji dnevni red 19. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 23.11.2017, 
poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Črna na Koroškem, 
poročata Peter Zajc,  RRA Koroška, vodja projektne skupine izdelovalcev in Rajko 
Lesjak predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

3. Obravnava in seznanitev z Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje komunalne 
odpadne vode, Čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2018, poročata Mojca 
Dimnik višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak predsednik 
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

4. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Črna na Koroškem v letu 2018 in sklepa o vrednosti 
točke za odmero davka na premoženje za leto 2018 na območju Občine Črna na 
Koroškem, poročata Mojca Dimnik višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost 
in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja; 
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5. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, z dne 18.10.2017 in Poročilo o 
realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

6. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem za 
leto 2018 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, prva obravnava,  
poročata mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, finančnica; 

7. Obravnava in sprejem sklepa o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje, 
poroča Eva Praprotnik, finančnica; 

 

8. Pobude in vprašanja; 

9. Razno. 

 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
SKLEP 1/1: 
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 19. redne seje občinskega sveta, ki 
poteka dne 23.11.2017. 
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
 
K točki 2 
  
Uvodne informacije je podal Peter Zajc, vodja projektne skupine za pripravo Celostne 
prometne strategije Občine Črna na Koroškem. 
 
Rajko Lesjak, predsednik  Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
je predstavil sklepe odbora. 
 
V razpravi je sodeloval Rajko Lesjak, odgovoril mu je Peter Zajc.  
 
Po razpravi je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 2/1: 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z informacijo o izdelavi 
Celostne prometne strategije Občine Črna na Koroškem. 
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 3 
  
Uvodne obrazložitve je podala Mojca  Dimnik, višja svetovalka za komunalno cestno 
dejavnost.  
 
Rajko Lesjak, predsednik  Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
je predstavil sklepe odbora. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
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Ker razprave ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 3/1: 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaborati o 
oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje 
komunalne odpadne vode za leto 2017. Na podlagi izdelanega elaborata za 
storitev oskrbe s pitno vodo in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2017, 
cene, tako fiksni kot variabilni del, ostanejo nespremenjene. Enako velja tudi za 
subvencije.  
 
Na podlagi izdelanega elaborata za storitev odvajanje komunalne odpadne 
vode za leto 2017, variabilni del cene ostane nespremenjen, medtem ko se 
fiksni del poviša za 14,66 %, kar znaša 1,6999 €/DN20.  
 

Vrsta priključeka 
Predpisani 

faktor 

Omrežnina na 
priključek v €  

na mesec 

      

Vodomer     DN </= 20         1    1,6999 

Vodomer     20 < DN < 40         3    5,0997 

Vodomer     40 /= < DN < 50       10    16,9990 

Vodomer     50 /= < DN < 65       15    25,4985 

Vodomer     65 /= < DN < 80       30    50,9970 

Vodomer     80 /= < DN < 100       50    84,9950 

Vodomer  100 /= < DN < 150    100    169,9900 

Vodomer  150 </= 150    200    339,9800 

      

Skupaj   0,0000 

 
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 4 
 
Uvodne obrazložitve je podala Mojca  Dimnik, višja svetovalka za komunalno cestno 
dejavnost.  
 
Rajko Lesjak, predsednik  Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
je predstavil sklepe odbora. 
 
Županja je pozvala k razpravi in ker razprave ni bilo, je predlagala v sprejem naslednja 
sklepa: 
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SKLEP 4/1: 

Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2018, ki znaša 
letno 0,004791 €.  

 
SKLEP 4/2: 

Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje na 
območju Občine Črna na Koroškem za leto 2018, ki znaša letno 3,392 €.  
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 
 
K točki 5 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 18. 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. 
 
V razpravi je sodeloval Šemso Omerović, ki je dejal, da naj se dopolni zapisnik izredne seje 
občinskega sveta in povedal, da z tudi zapisnika 18. redne seje ne bo potrdil, saj zahteva, da 
se najprej ustrezno dopolni. 
 
V razpravi je sodeloval Bojan Gorza, ki ni imel pripomb na zapisnik, ampak na izvajanje 
gospoda Omerovića pod točko pobude in vprašanja, ko je navajal žaljive trditve in neresnice.  
 
Županja dejala, da se bosta posnetka obeh sej še enkrat poslušala in zapisnika ustrezno 
dopolnila.  
Županja predlaga, da se v zapisnik odslej ne pišejo več celotne razprave, ampak se piše 
tako, kot to določa poslovnik, ki pravi, da zapisnik zajame glavne podatke o delu na seji – 
prisotnost, ugotavljanje sklepčnosti, dnevni red, potrditev zapisnika prejšnje seje, sprejete 
sklepe in rezultate glasovanja pri vsakem sklepu. 
 
Ker drugih pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 5/1: 
Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 18. redne seje 
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 18.10.2017. 
 
Glasovanje: 10 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik je glasoval PROTI 
 
 
K točki 6 
 
Osnutek proračuna za leto 2018 je predstavila županja in nato svetnike pozvala k razpravi. 
 
Razpravljali sta: mg. Dragica Mazej in Štefanija Emeršič. 
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Odgovore je podala županja. 
 
Ker ni bilo več razprave, je županja v sprejem predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 6/1: 
 
Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na 
Koroškem za leto 2018 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 in ju daje 
v javno obravnavo. 
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 
 
K točki 7 
 
Uvodno razlago je podala Eva Praprotnik, finančnica.  
 
Županja je vprašala svetnike ali imajo v zvezi s tem kakšno vprašanje in ker vprašanj ni bilo, 
je predlagala v sprejem naslednja sklepa: 
 
SKLEP 7/1: 
 
Občinski svet potrjuje predlog Sklepov o prenosu premoženja v upravljanje OŠ Črna 
na Koroškem in Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem. 
 
SKLEP 7/2: 
 
Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem se preda v upravljanje in nadaljnje 
vzdrževanje nadstrešnica pri Zdravstveni postaji Črna na Koroškem. 
 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 
 
K točki 8 
 
Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude. 
 
K točki 9 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
Natalija Lorenčič je dejala, naj se zaposlene na občini opozori, da ne  razkrivajo podatkov 
osebne narave.  
Prav tako jo zanima, kako je z označenimi parkirišči za občinsko stavbo – ali jih lahko 
uporabljajo tudi drugi, npr. Slaščičarna Senica in kako imajo urejeno za dostavo. 
 
Županja je dejala, da noben lokal nima označenih parkirnih mest, uporabljajo lahko javna 
parkirišča. Parkirišča za občino so se označila, saj stranke občine in upravne enote zaradi 
zasedenosti niso mogle parkirati na tem parkirišču. Tam kjer ni označeno, lahko parkirajo vsi, 
prav tako na označenih parkiriščih popoldne in izven delovnega časa občine in upravne 
enote. Tudi z dostavo za slaščičarno ni nobene težave, saj tam parkirišča niso označena. 
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Bojan Gorza je nadaljeval razpravo iz točke o potrjevanju zapisnika in predstavil svoje 
stališče. Poudaril je, da navedbe Šemsa Omerovića nikakor ne držijo, saj nobeno ravnanje ni 
bilo politično ali koruptivno. Nobena cesta ni bila asfaltirana, brez izdelanih analiz in ocen.  
Pri njegovi kmetiji in kmetiji Šepul se je s proračunskimi sredstvi asfaltiralo cestišče in nikakor 
ne dvorišče. 
Občina je 20 let navažala na njegovo dvorišče in na cesto material, pri urejanju ceste za 
prireditev Srečanje pod Najevsko lipo, takrat, ko se še ni vedelo, da je ta material 
onesnažen. V prihodnje bo zahteval zamenjavo tega  materiala. 
Za izjave Šemse Omerovića na prejšnji seji zahteva, da jih le-ta dokaže, ker za takšne 
primere obstajajo mehanizmi, preko katerih se lahko ukrepa. Če tega ne bo storil v bližnji 
prihodnosti, bo razmislil o kazenski ovadbi. Poudaril je, da svetniki ne smejo dovoliti širjenja 
takšnih neresnic, to ne sodi na občinski svet. 
 
Županja je dejala, da morajo posamezniki te stvari in obtožbe razčistiti med seboj in za 
podane obtožbe morajo obstajati dokazi. Če nekdo misli, da je nekaj narobe narejeno, naj to 
preda pristojnim organom.  
 
 
Ker ni bilo več razprave se je svetnikom se je zahvalila za udeležbo na seji in ob 18.30 uri 
zaključila 19. redno sejo občinskega sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


