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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: 10.4.2015
Številka: 0320-0004/2014-2

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

ki je bila v ponedeljek, 30.3.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na
Koroškem

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

Ostali prisotni: mag. Romana Lesjak, županja, Eva Praprotnik, finančnica, Irena
Nagernik, tajnica občinske uprave.

K točki 1

Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so prisotni
vsi svetniki, zato lahko občinski svet prične z delom. Predlagala je naslednji dnevni
red 4. redne seje:

1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne
30.3.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega
sveta, z dne 10.2.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2014, poročata mag. Romana Lesjak, županja in Eva
Praprotnik, finančnica;

4. Obravnava in sprejem Inventurnega elaborata za leto 2014, poroča Eva
Praprotnik, finančnica;

5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o Proračunu Občine Črna na
Koroškem za leto 2015 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2015 –
2018, druga obravnava,  poroča mag. Romana Lesjak, županja;

6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata v delovnem telesu
občine, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

7. Pobude in vprašanja;
8. Razno.

Županja je svetnike pozvala k razpravi.
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Aleš Tomše je opozoril, da je potrebno gradivo za obravnavo tako pomembnih in
obširnih vsebin kot je Proračun občine poslati prej, po Poslovniku, tako da imajo
svetniki na voljo dovolj časa za pregled.

Županja se je zahvalila za opozorilo in dejala, da ga bo občinska uprava poskušala v
bodoče dosledno upoštevati.

Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red je županja predlagala

SKLEP 1/1:

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 4. redne seje občinskega sveta,
ki poteka  dne 30.3.2015.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 2

Občinski svetniki so Zapisnik 3. 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.

Šemso Omerović je dejal, da njegova razprava o osnutku proračuna v zapisniku ni
zapisana v celoti in želi, da se zapisnik ustrezno dopolni.

Županja je dejala, da bo tajnica občinske uprave še enkrat poslušala posnetek seje
in zapisnik ustrezno dopolnila.
Ker ni bilo drugih pripomb, je županja predlagala naslednji sklep:

SKLEP 2/1

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 3. redne seje
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 10.2.2014 skupaj z
dopolnitvijo.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 3

Županja je podala uvodna pojasnila v zvezi z Zaključnim računom za leto 2014.
Povedala je, da je bil lanski proračun realiziran v višini 4.614.604 € na prihodkovni
strani in 4.538.679 € na odhodkovni strani. V letu 2014 je občina najela likvidnostni
kredit v višini 70.000 €, ki je bil tudi v celoti odplačan, hkrati so bili v višini 190.093 €
odplačani ostali krediti.
Največ odhodkov je bilo na strani socialnih transferjev, ki se na vseh segmentih
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povečujejo, tudi zaradi tega, ker je veliko ljudi upravičenih do raznih subvencij.
41,43 % odhodkov je bilo namenjenih za investicije. Posamezne postavke so bolj
podrobno razdelane v zaključnem računu.
V letu 2014 sta bili zaključeni dve veliki investiciji, in sicer obnova Kulturnega doma in
rekonstrukcija vrtca, kar se odraža tudi na investicijskem delu. Zaključni račun lahko,
glede na možnosti, ki nam jih je dala država in sredstva, ki smo jih pridobili na javnih
razpisih,  ocenjujemo kot uspešnega. Lansko leto je bilo uspešno tudi z vidika
črpanja državnih sredstev, saj so bila v celoti pridobljena in porabljena vsa sredstva,
iz naslova sanacijskih ukrepov. Več težav je bilo pri pridobivanju sredstev za
odpravljanje posledic poplav iz leta 2012, ki jih država ni zagotovila v proračunu in jih
zato ni bilo možno pridobiti. Nekoliko je bila znižana tudi povprečnina, vendar ne
toliko kot v letu 2015. Hkrati so bila na voljo tudi investicijska sredstva, ki smo jih lani
pridobili v višini 2% primerne porabe, letos pa jih je na voljo le še 1 %. Lani smo
prejeli 125.000 €, letos pa bomo samo še polovico teh sredstev. Občina namenja tudi
sredstva za področje vzgoje in izobraževanja - za izvajanje nadstandardnega
programa v vrtcu in šoli, za investicije in opremo, za delovanje bolnišničnega
oddelka, za regresiranje šolskih prevozov, za javna dela. Tudi sredstva za socialno
varstvo so bila v letu 2014 visoka, prav tako sredstva za servisiranje javnega dolga –
za odplačevanje kreditov, ki so bili najeti pred letom 2010. V lanskem letu je bila
visoka tudi proračunska rezerva, zaradi poplav v septembru 2014 v zaselkih Koprivna
in Javorje. Za kulturo, šport in nevladne organizacije in neposredne proračunske
porabnike je bilo namenjenih 82.000 €. Največji odhodki v letu 2014 so bili na strani
izobraževanja, sociale in servisiranja javnega dolga. Kljub vsemu sta bili tudi uspešno
zaključeni dve veliki investiciji in nekaj manjših – del cestišča in kanalizacije na
Lamprečah, vodovod Žerjav, tekaški poligon, urejena je bila Olimpijska zbirka.
Županja je dodala, da je bilo v lanskem letu v Občini Črna na Koroškem narejenih
veliko stvari, tako da ocenjuje zaključni račun kot uspešen.

Županja je svetnike pozvala k razpravi o predloženem in predstavljenem  Zaključnem
računu za leto 2014.

Jože Kaker je dejal, da ima nekaj vsebinskih pripomb na zaključni račun. Glede
Olimpijske zbirke je opozoril na to, da so bili v predstavitvi črnjanskih športnikov celoti
izpuščeni smučarski tekači, na kar je županjo že opozoril. Glede na to, da je med
olimpijci tudi smučarska tekačica in da so na to pomanjkljivost že opozorili,  upa, da
se vsebine že pripravljajo in da bo olimpijska zbirka čim prej ustrezno dopolnjena.
Druga stvar na katero želi opozoriti je ta, da občina na leto daje za obnovo gozdnih in
občinskih cest 400.000 ali 500.000 €, ne znamo pa teh cest ustrezno zaščititi.
Opozorila o prepovedi vožnje upoštevajo bolj ali manj le domači prevozniki lesa,
Avstrijci se na to veselo požvižgajo. Sredstva za policijo gredo tudi iz naših žepov, pa
policija v tem primeru ne naredi ničesar. Namestijo se prometni znaki, izdajo se
prepovedi, nadzora in kazni pa ni. Občina prispeva veliko sredstev za vzdrževanje in
obnovo cest, ki pa so potem v zelo kratkem času uničene. Jože Kaker je glede tega
postavil tudi vprašanje ministru ob zadnjem obisku vlade na Koroškem, vendar kaže,
da tudi država nima posluha za bolj učinkovit pristop k reševanju te problematike.
Ceste se uničujejo, mi dajemo denar zanje, od tega pa nimamo nič. Avstrijci pa po
naših cestah vozijo les in jih uničujejo, namesto, da bi pri nas razvili predelovalno
industrijo in temu lesu dali dodano vrednost, preden ga odpeljejo iz doline.

Županja je dejala, da se z zadnjimi trditvami v celoti strinja in dodala, da nadzor  nad
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cestami opravljata tako policija kot komunalni inšpektor. Trenutno je popolna
prepoved vožnje tovornih vozil po vseh gozdnih in lokalnih cestah, ki bo trajala še
najmanj naslednji teden oz. dokler bodo to zahtevale vremenske razmere. Postavljeni
so ustrezni prometni znaki in če ljudje tega ne upoštevajo, sta za to pristojna policija
in komunalni inšpektor, ki sta pristojna za ukrepanje.
Glede olimpijske zbirke je dodala, da so vključeni tudi smučarski tekači, saj je
predstavljena olimpijka Nataša Lačen, glede ostalih tekaških vsebin pa povedala, da
jih že pripravlja dr. Karla Oder iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je pripravila tudi
ostale vsebine. Naša šampionka Tina Maze si je pred dvema dnevoma prvič ogledala
Olimpijsko zbirko in se o njej zelo pohvalno izrazila. Vsekakor se bo zbirka dopolnila,
tako z vožnjami Tine Maze, kot z vsebinami o smučarskih tekih.

Jože Kaker je dodal, da je kljub veljavni prepovedi vožnje tovornih vozil prav danes
videl dva avstrijska prevoznika s hlodi, ki sta peljala po naših cestah, pa se ni zgodilo
nič.

Županja je dejala, da prometni znaki veljajo za vse udeležencev v prometu enako in
bi jih vsi morali upoštevati. Sama bo o teh upravičenih pripombah še posebej
opozorila komandirja policijske postaje, ki pride jutri na občino na sestanek.

Dragica Mazej je v zvezi z zaključnim računom postavila nekaj vprašanj. Pri postavki
vzdrževanje in zavarovanje stanovanj je bila v proračunu postavka 41.000 €, v
zaključnem računu pa 24.490 €, zato jo zanima zakaj takšna razlika. V skladu s
Stanovanjskim zakonom je treba za vzdrževanje stanovanj zagotoviti 36 % vseh
sredstev od pobrane najemnine, tako da bi morala bila ta sredstva kvečjemu višja.
Glede plačanih najemnih je v zaključnem računu zapisano, da je bila obračunana
najemnina 144.432 €, plačana pa 139.591 €, kar predstavlja 5.000 oz. 6.000 €
razlike. Kolikor ima Dragica Mazej informacij, je ta dolg bistveno višji. Zanima jo ali se
bo glede tega kaj ukrepalo, da se dolg ne bo še naprej povečeval. Prav bi bilo, da se
z ljudmi opravijo pogovori glede  zmožnosti odplačevanja dolgov.
Zanima jo še, zakaj je obračunana električna energija na smučišču Črna od aprila do
oktobra v višini 5.000 €, saj v tem času smučišče ne obratuje.

Županja je pojasnila, da gre pri obračunu električne energije verjetno za plačilo
priključne moči. Lahko pa to postavko še enkrat preverimo. Glede plačila najemnin za
stanovanja je županja pojasnila, da te obračune pripravlja Stanovanjsko podjetje
Ravne in z njimi je zaključni račun usklajen. Dolžnikov iz naslova stanarin je kar
nekaj, občina z njimi redno kontaktira in se dogovarja o možnostih poravnave
dolgov, tudi o obročnem odplačevanju. Tudi s Stanovanjskim podjetjem poteka redna
komunikacija in kar nekajkrat je občina posredovala, da ljudi ne bi vrgli iz stanovanja,
saj so tam, kjer so največji dolžniki prisotni tudi otroci in res bi bilo hudo, če bi ostali
brez strehe nad glavo. Res je, da se dolgovi kopičijo in tudi na Odboru za družbene
dejavnosti bi lahko opravili razpravo o tem, kako pomagati ljudem v stiski. Tudi s
Centrom za socialno delo smo že organizirali razpravo o tem, kako ljudem ponuditi
pomoč, kako ravnati z denarjem in se rešiti dolgov in s temi aktivnostmi bomo tudi v
bodoče nadaljevali.
Glede vzdrževanja stanovanj pa je tako, da Stanovanjsko podjetje Ravne pošlje na
občino seznam vzdrževalnih del razporejenih po prioritetah in večkrat je tako, da se
poleg teh načrtovanih vzdrževanj opravijo tudi druga manjša popravila, ki se pojavijo
tekom leta.



4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 5

Dragica Mazej je dodala, da ne dvomi v to, da se vzdrževalna dela ne bi opravila po
zastavljenem planu Stanovanjskega podjetja, opozarja le na to, da je bilo realiziranih
za 20.000 € manj vzdrževalnih del. Strinja se s tem, da je deložacija res zadnje, kar
bi si kdo želel, vendar preprečitev deložacije pomeni le to, da se dolg ljudi še naprej
povečuje. Sama pozna kar nekaj primerov, ko so ljudje za najemnine in ogrevanje
dolžni po 12.000 € in več in predlaga, da občina te dolžnike preveri, saj gre pri tem
res za strah zbujajoče dolgove. Pri nekaterih primerih bi se moralo združiti več služb
in poskusiti skupaj najti rešitev za njihovo stanje.

Natalija Lorenčič je dejala, da se ji še vedno zdi, da se pri vsaki proračunski postavki
namenja veliko denarja za materialne stroške. Moti jo to, da je pri vsaki postavki
napisano splošni stroški, pisarniški material in storitve, ni pa za vsak ta strošek
posebej napisano koliko denarja se zanj porabi. Vidi se, da so se nekatere postavke
znižale, nekatere pa so še vedo visoke.

Županja je pojasnila, da je kontni plan zapisan v skladu z računovodskimi standardi
in da se občinska uprava trudi stroške znižati, kolikor je to mogoče.

Eva Praprotnik, finančnica je dodala, da ima računovodstvo podrobnejši pregled
narejen v svojih analitičnih knjigah, kontni plan pa je narejen v skladu z
računovodsko zakonodajo in se ne more drugače pripraviti.

Aleš Tomše je dejal, da ga zanima povezanost smučišča in tekaške proge, to kar se
navaja na str. 14, da so stroški za vzdrževanja vlečnice in tekaške proge 87.000 €.
Že na prejšnji seji je Boštjan Delalut predlagal, da se v proračunu ti stroški prikažejo
ločeno, sam pa meni, da bi bilo to smiselno tudi pri zaključnem računu, saj ga zanima
koliko v odstotkih znaša delež za smučišče in koliko za tekaško progo. Meni, da
ločeno prikazovanje ne bi smelo biti problem, morda v računovodstvu celo že
obstajajo ločeno zbrani podatki.
Odgovor in pojasnilo na to vprašanje želi v pisni obliki, pošlje naj se vsem članom
občinskega sveta, saj meni da je prav, da  svetniki, ki na sejah poslušajo vsa
vprašanja in o njih razpravljajo,  prejmejo tudi odgovore.
Druga stvar, ki Aleša Tomšeta zanima, je navedba na str. 29 kjer  je zapisan naslov
»upravičenost najema stroja«, ki pa v nadaljnji razlagi ni navedena. Pojasnjujejo se
določena dejstva, sama upravičenost pa ni definirana.

Županja je v zvezi z upravičenostjo najema kombinirke povedala, da je v času
zimskega vzdrževanja cest kombinirka opravila ogromno število ur in v kolikor bi
morali za to delo najeti zunanjega izvajalca, bi bila ta postavka bistveno višja. Najem
kombinirke je bil vsekakor upravičen in občinska uprava bo pripravila natančen
pregled stroškov in opravljenih ur, ki ga bo poslala v obravnavo Odboru za
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja. Tudi ločen pregled stroškov
za smučišče in tekaški poligon se bo pripravil in svetnikom posredoval v pisni obliki.

Ker ni bilo več razpravljavcev je županja predlagala občinskemu svetu v sprejem
naslednji
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SKLEP 3/1

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval in sprejel Zaključni
račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2014.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 4

Županja je dala besedo Evi Praprotnik, finančnici, da poda uvodna pojasnila k
Inventurnemu elaboratu za leto 2014.

Eva Praprotnik je povedala, da je popisna komisija v skladu z navodili opravila popis
osnovnih sredstev, obveznosti do virov sredstev ter popis tujih sredstev, ki so pri
pravni osebi na dan 31.12.2014. Komisija je pri popisu osnovnih sredstev ugotovila,
da se podatki v registru osnovnih sredstev ujemajo z bruto bilanco in predlagala tudi
osnovna sredstva za odpis.
Pri popisu terjatev in obveznostih do virov sredstev je bilo ugotovljeno, da se je stanje
v pomožnih knjigah večkrat letno usklajevalo z glavno knjigo in tudi ti podatki so
usklajeni z bruto bilanco.
V blagajni je bilo na dan 31.12.2014 1.487,40 € sredstev, na TRR, ki ga je s
1.12.2014 občina spremenila, ker pa je bilo stanje na zadnji dan v letu 2014
58.141,77 €.
Občina Črna na Koroškem je pri Delavski hranilnici najela likvidnostni kredit v višini
70.000 €, nekaj  pa je tudi obstoječih pogodb za kredite najete pred letom 2010.
Zadolženost občine je dne 31.12.2014 znašala 1.678.511 € od tega je del kreditov
knjiženih na kratkoročna sredstva, del na dolgoročne kapitalske naložbe oz.
ustanovitvene deleže, dolgoročno dana posojila, dolgoročne terjatve iz poslovanja in
terjatve do kupcev stanovanj. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so bila
realizirane v višini 1.857.201 €, dolgoročne obveznosti iz poslovanja pa znašajo
87.413 €. Popisna komisija je podala tudi predlog za odpis osnovnih sredstev v višini
800,96 € - oprema in 12.192,48 € - drobni inventar, ter odpis terjatev v višini 3.880,49
€.

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

Jože Kaker je dejal, da se s predlaganimi odpisi strinja, manjka pa mu obrazložitev
predloga sklepa za odpis terjatev, ki je ni v gradivu. Inventurnega elaborata v taki
obliki ne more potrditi, razen, če se ga predloži zdaj, na seji.

Županja je dejala, da se obravnava te točke prekine in se bo nadaljevala, ko bodo
svetniki dobili manjkajoče gradivo.

Eva Praprotnik je nato svetnikom posredovala manjkajoče gradivo – poročilo oz.
obrazložitev predloga za odpis terjatev in županja je svetnike pozvala, da nadaljujejo
razpravo o predloženem Inventurnem elaboratu za leto 2014.

Jože Kaker je vprašal ali je občinska uprava res naredila vse kar je možno, da bi
odprte terjatve izterjali.
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Eva Praprotnik je pojasnila, da so izvedene vse aktivnosti in  izčrpane vse možnosti,
vendar nekaterih sredstev ni mogoče izterjati, zato je komisija tudi predlagala njihov
odpis.

Ker ni bilo več razpravljavcev, je županja predlagala v sprejem naslednja sklepa:

SKLEP 4/1

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval Inventurni elaborat za
leto 2014 in ga potrjuje.

SKLEP 4/2

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se strinja s predlogom odpisa
osnovnih sredstev v višini 12.993,44 € ter terjatev v višini 3.880,49 €.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 5

Županja je predstavila predlog Proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2015.
Povedala je, da je bila opravljena široka javna razprava, saj so o osnutku proračuna
razpravljali vsi odbori, pa tudi Zbor občanov Črne in Zbor krajanov KS Žerjav.
Bistvenih pripomb na sam osnutek proračuna ni bilo, je pa bila opravljena
podrobnejša razprava o določenih postavkah. Predlog proračuna se od osnutka
razlikuje predvsem na prihodkovni strani. Dohodnina je bila najprej planirana  59.944
€ več kot v predlogu, saj je država ta vir sredstev bistveno znižala. Tudi pri
financiranju investicij so sredstva znižana, najprej so znašala 4 % primerne porabe,
lani 2  %, letos pa bodo samo še v višini 1 %, v letu 2016 pa tega financiranja ne bo
več. Izločeni so odhodki za javna dela, ki občini niso bila odobrena, razen za dva
delavca v režijskem obratu.
Vseeno pa so se načrtovana sredstva v proračunu za leto 2015 povišala za 352.507
€, saj pričakujemo sredstva za sofinanciranje odpravljanja posledic poplav v letu
2012. Tu gre za cesto Vrtačnik – Visoki most, katere obnova se že od leta 2012
vsako leto prelaga. Letos smo ta projekt prijavili v investicije države, pogodb pa še
nimamo. V skladu z navodili ministrstva smo ta sredstva vključili v proračun za leto
2015. Investicija se bo izvajala v dveh delih – manjšem in večjem. Sredstva so se
povečala, ker je zdaj v predlog proračuna vključen večji del obnove ceste. V kolikor
bo država financirala to investicijo je smiselno najprej izvesti obnovo večjega dela
ceste, zato je tudi to povečanje na proračunski postavki. Znižali so se stroški na
smučišču za 25.000 €, ker smo po končani letošnji zimski sezoni ugotovili, da bodo
stroški nekoliko nižji. Znesek za socialno oskrbo na domu smo izločili iz postavke
Centra za socialno delo in ga prenesli na Dom starejših na Fari. Dodana je nova
proračunska postavka »odprava posledic po neurju – plaz Kavšak« v vrednosti
118.755 € in posledično so na tej postavki načrtovani tudi prihodki.
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Znižali smo predvidene stroške za mokro čiščenje površin, dodali smo obnovo
kanalizacije v naselju Lampreče - II.del. Načrtovane stroške smo prilagodili
predvidenim prihodkom, dohodnina je 37,84 % vseh prihodkov in predstavlja edini
zanesljivi vir financiranja, ki pa se žal iz leta v leto znižuje. Hkrati smo dobili tudi
navodila države, na kakšen način bodo znižali stroške občin in v kolikor se bo to res
zgodilo, se bo s 1.7.2015 dohodnina še znižala na 500 €. Veliko smo pričakovali tudi
od sredstev za sanacijo okolja, ki pa jih je vlada prav tako  znižala. Po obisku vlade
so nam obljubili dodatnih 100.000 €, ki pa so namenjeni vsem trem deležnikom - tudi
Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za koordinacijo aktivnosti in tako bo Občina
Črna na Koroškem dobila le 30.000 €.
Kot ste lahko videli v predlogu proračuna je še vedno največji del sredstev namenjen
za financiranje vzgoje in izobraževanja in že v naslednjih tednih bomo na odborih
obravnavali cene vrtca, nadstandardne programe in sistemizacijo delovnih mest in
poskušali vsebine obdržati čim bolj neokrnjene, saj tudi na ta način ohranjamo
zaposlenost v naši občini.
Leto 2015 je namenjeno projektnemu načrtovanju za prihodnje programsko obdobje,
zato večjih investicij ne načrtujemo, razen investicije, ki so predvidene v okviru
sanacijskih ukrepov in 21. člena Zakona o financiranju občin. Bomo pa v tem letu kar
nekaj sredstev namenili pripravi projektne dokumentacije, najpomembnejša je
projektna dokumentacija za čistilno napravo, prav tako pa dokumentacija za nekatere
ceste – tudi odsek Prhanija – Stavba. Pripravili bomo tudi projekte s katerimi bomo
lahko kandidirali na javnih razpisih in upamo, da bomo tam lahko pridobili določena
sredstva. Pripravljamo projekte v okviru Geoparka Karavanke, kjer bomo lahko
kandidirali za določena sredstva – med drugim načrtujemo tudi obnovo hotela, če ne
bomo našli kakšnega resnega najemnika ali kupca. V kolikor se bo trend zniževanja
sredstev nadaljeval tudi v prihodnjih letih, bodo ta sredstva zadoščala le še za
delovanje občinske uprave in posrednih proračunskih uporabnikov. Pomembno je
tudi, da za izvajanje programov socialnega varstva namenjamo kar veliko sredstev,
visok pa je tudi znesek odplačevanja starih kreditov. Na proračunski postavki za
vzdrževanje gozdnih in občinskih cest je precej stroškov prenesenih iz preteklega
leta, še vedno pa moramo imeti tudi oblikovana sredstva proračunske rezerve v višini
40.000 €. Povečali smo sredstva za novorojenčke, kar je smiselno, saj v občini ni
toliko novorojenčkov, da povečanja tega stroška ne bi zmogli. Županja je dodala, da
upa, da se bo proračun lahko realiziral tako kot je zastavljen, v kolikor pa sredstva, ki
so obljubljena ne bodo res dodeljena, bo potrebno stroške investicij tudi znižati, hkrati
pa bomo ves čas zniževali stroške in skrbeli za racionalno porabo sredstev.
Pripravljamo tudi dokumentacijo za naselje Šmelc, kjer želimo čim prej priti do parcel,
ki bi jih lahko prodali, prav tako na območju stare gozdne uprave. S podjetjem TAB
urejamo prenos zemljišča za čistilno napravo v Balosu. Tudi pri vodovodu je
načrtovanih še nekaj stroškov, tako, da se bo zagotovila nemotena oskrba z vodo in
izpolnile vse obljube iz preteklih let.

Županja je svetnike pozvala k razpravi o predlogu proračuna za leto 2015.
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Rajko Lesjak je dejal, da bo Nestrankarska lista Rajka Lesjaka proračun podprla iz
številnih razlogov. Najprej bi iz političnega vidika dejal, da je bila javna razprava
dovolj široka in demokratična, da je na odborih proračun dobil podporo, sam
proračun je tudi omogočil in dal dovolj prostora za predloge in ideje. Proračun,
generalno gledano, omogoča Črni spet korak naprej na številnih področjih življenja in
dela. Nestrankarska lista bo proračun podprla tudi zato, ker kljub pomanjkanju
finančnih sredstev še vedno omogoča aktivna investicijska vlaganja na področju
cestne in komunalne infrastrukture in na področju športnih objektov in kulturnih
ustanov, kar je dober znak. Prav tako proračun ohranja Črno še vedno socialno, celo
zelo socialno, kar je tudi prav, glede na življenje ljudi, starostno strukturo in strukturo
nasploh.  Podprli ga bodo tudi zato, ker bomo še naprej zgledno vzdrževali ceste, ki
vodijo s podeželja na vas, ker bomo še naprej ohranjali nivo športa in kulture v kraju,
tako v vsebinskem kot investicijskem smislu, ker bodo lahko društva in prireditve še
naprej odražale obraz in lice naše občine, saj se lahko z nekaterimi prireditvami res
ponašamo, ker bomo še naprej skrbeli za dober in visok nivo izobraževanja otrok, saj
vlagamo veliko sredstev v šolo in vrtec, tako v vsebinskem kot investicijskem smislu,
tudi za prevoze šolskih otrok, ki jih varno prevažamo iz številnih odročnih krajev
občine. Rajko Lesjak je dejal, da je vesel, da je po zaslugi nekaterih občina dobila
vrnjenega vsaj del denarja iz naslova sanacije okolja, ki je bil najprej odškrnjen od
sredstev, ki nam pripadajo v skladu z Odlokom, saj ta sredstva  predstavljajo zelo
pomemben vir financiranja. Prepričan je, da so generalne stvari, ki so postavljene v
proračun za leto 2015, prave. Dolgoročno pa ga skrbi dejstvo, da ko bodo enkrat
ugasnili ti viri financiranja, bo sredstev dovolj le še za posredne proračunske
porabnike in občinsko upravo. Zato pozdravlja usmerjenost v pripravo projektov in
priporoča občinski upravi, da največ pozornosti usmeri na pridobivanje finančnih
sredstev iz programskih virov, tako iz države kot evropskih skladov. Nestrankarska
lista Rajka Lesjaka bo podprla proračun, saj je prav, da se tako zastavljen proračun
podpre.

Dragica Mazej je dejala, da se iz proračuna res vidi, da bo občina delala na vseh
področjih in da se bodo pridobivala dodatna sredstva na razpisih. Da je proračun
socialno naravnan delno drži, delno pa ne, saj je precejšen del teh sredstev, ki jih
občina zagotavlja za socialo, predpisan z zakoni in jih občina mora zagotavljati. Tisti
del, ki ga sama občina namenja za socialo, ni tako velik. Največji delež predstavljajo
subvencije vrtca in stroški šolskih prevozov. Poraja se ji dvom glede obnove ceste
Visoki most – Pudgarsko, pri kateri je bil v osnutki proračuna znesek v višini 186.000
€ v predlogu pa 432.000 €, zato jo zanima ali je to že zagotovljen denar.

Županja je pojasnila, da občina na področju socialnih transferjev namenja občanom
precej več kot določa zakonodaja, na primer: financiranje šolskih prevozov,
subvencioniranje prevozov srednješolcem in študentom in denarno pomoč za
novorojenčke. Pri obnovi ceste Visoki most – Pudgarsko so v celoti načrtovana
državna sredstva, zato so načrtovana tako na  prihodkovni kot odhodkovni strani.
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Znesek je povečan zato, ker je obnova ceste razdeljena na dva dela – večji in manjši
in v predlog proračuna je zdaj vključen večji del. Tudi na Vaški skupnosti Ludranski
vrh in Bistra so poudarili, da je ta cesta zelo uničena in nujno potrebna obnove. Ker
je država obljubila, da bomo v letu 2015 ta sredstva dobili, se je v predlog proračuna
vključil drugi, večji del.

Dragica Mazej je zastavila še eno vprašanje, in sicer je bila v osnutku proračuna
postavka  »ureditev tekaškega poligona« v višini 18.000 €, v predlogu je ta postavka
0 in je dodana nova proračunska postavka »stroški obratovanja tekaškega poligona«
Ali je teh 18.000 € dokončanje projekta ali gre za stroške obratovanja poligona?
Meni tudi, da je bilo prihodkov od prodanih kart premalo.

Eva Praprotnik je pojasnila, da se je proračunska postavka za tekaški poligon
preimenovala ravno zato, da ne bi prišlo do napačne interpretacije, saj so bili stroški
v letu 2014 vezani na investicijo, ki se je zaključila, v letu 2015 in naprej pa bo
stroške predstavljalo obratovanje tekaškega poligona.
Županja je pojasnila, da prihodki v proračunu niso tako podrobno razčlenjeni kot
odhodki, zato se več kontov lahko navezuje na eno proračunsko postavko. Večjih
prihodkov iz naslova smučišča ni pričakovati iz naslednjih razlogov: veliko je lastnikov
zemljišč, po katerih poteka smučišče in zato dobijo določene bonitete, osnovnošolci
prispevajo samo strošek izdelave karte, sezonske karte so bile letos po polovični
ceni, saj kupcem lanske karte, ko je smučišče obratovalo le nekaj tednov, denarja
nismo vračali. Cena kart ni visoka, stroški za zagotavljanje delovanja smučišča pa so
zelo visoki. Letos je bilo 60 smučarskih dni, obisk pa ni bil velik, razen v času šolskih
počitnic. Prihodki, ki se nanašajo na lansko leto pa so nizki, saj je bila lani zelo slaba
smučarska sezona.

Bojan Gorza je dejal, da tiste postavke v proračunu, ki so vezane na državna
sredstva, ponavadi izpadejo iz proračuna in upa, da se letos to ne bo zgodilo, saj so
v preteklih letih tako izpadle vedno iste investicije. Upa, da bodo sredstva za
delovanje in vzdrževanje vlečnice, ki so načrtovana  v proračunu, tudi zadoščala, saj
je to naš šport z dolgo tradicijo in mora v kraju še naprej živeti in zanj moramo vedno
zagotavljati potrebna sredstva. To je taka postavka, ki nikoli ne bi smela biti pod
vprašajem. Proračun je projektno naravnan in Bojan Gorza ga bo v imenu stranke
SDS podprl in upa, da bo tudi realiziran.

Jože Kaker je dejal, da dvomi, da bomo dobili državna sredstva v višini 432.000 € za
cesto Visoki most – Pudgarsko, saj smo si že z veliko težavo priborili nekaj dodatnih
sredstev, ki so nam jih odvzeli pri sanacijskih ukrepih. V proračunu pogreša to, o
čemer smo se pogovarjali pri obravnavi osnutka proračuna in na Odboru za
gospodarstvo – ureditev ceste v Žgajnarijo, kamor gravitira vsaj 150 ljudi. Upa, da se
bo ta cesta vključila v proračun ob rebalansu. Veseli ga, da je vseeno v proračunu
postavka za Delavski dom v Žerjavu in upa, da bo letos realizirala, saj je v proračunih
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že nekaj let. Tako stanje, da nam  privatni lastnik greni življenje ob vsaki prireditvi
zahteva, da se izpeljejo določena pogajanja in se zadeva reši v dobrobit krajanov
Žerjava. V zvezi s tekaško progo je Jože Kaker v imenu tekačev dejal, da so zelo
veseli, da se je lani izpeljala investicija, tudi s pomočjo sredstev Fundacije za šport.
Če želimo ta poligon imeti, tržiti in ga ponuditi ljudem, je potrebno zagotoviti tudi
opremo in veseli ga, da je en del te opreme že servisiran. Treba je zagotoviti, da je ta
oprema pod streho in zaklenjena, da ni izpostavljena vandalizmu. Ta denar, ki je
namenjen za vzdrževanje tekaškega poligona, bo v večji meri namenjen temu, da se
zgradi lopa za ratrak. Zagotoviti je treba tudi stalni elektro-priklop in sam je pridobil
informacije o kakovosti električnega omrežja do kmetije Plaznik. Podatki kažejo, da bi
se lahko dogovorili z Elektrom Celje in z investicijo v višini okrog  150.0000 €
poskrbeli, da se omrežje posodobi, tako da bi poligon lahko takoj ob prvem mrazu
zasnežili. S to posodobitvijo bi se omogočila kmetijam tudi bolj zanesljiva oskrba z
električno energijo, O tej aktivnosti se bo še posebej pogovarjal z županjo. Jože
Kaker je dodal, da bo sicer proračun za leto 2015, s podanimi pripombami, podprl.

Aleš Tomše je najprej odgovoril Bojanu Gorzi v zvezi s problematiko smučišča. Res
je bilo veliko vprašanj v povezavi s smučiščem, ki pa niso v nobenem primeru
namenjena temu, da bi pod vprašaj postavljala samo smotrnost smučišča ali celo
njegov obstoj. Vsem je jasno, da sredstva za smučišče v proračunu morajo biti in da
pri smučišču nikoli ne bo ekonomske računice. Želijo pa, da se pride do dejanskih
stroškov. Vprašanje je ali je teh sredstev dovolj ali jih ni dovolj. Ta sredstva zdaj
nižamo za 25.000 €, zato bi želel dodatna pojasnila v zvezi s to postavko v
proračunu. To postavko smo videli zdaj, pred 6 dnevi, ne pa pred enim mesecem, ko
se je o proračunu razpravljalo. 25.000 € se zdi prevelika razlika, da bi do nje prišli z
obratovanjem v treh mesecih. Ta sredstva morajo biti jasno razčlenjena, da vidimo ali
so sploh dovolj ali niso. Zanima ga tudi postavka za neprofesionalno opravljanje
funkcije podžupana. Statut Občine Črna na Koroškem predvideva, da ima občina
najmanj enega podžupana in zanima ga, kdaj ga bomo dobili. Zanima ga  postavka v
proračunu za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana, ki je zdaj višja kot v
preteklih zaključnih računih in v zvezi s tem bi želel pojasnilo. Generalno gledano, sta
svetnika SD v preteklem mandatu proračune vsa štiri leta soglasno podpirala in
nedvomno je bilo v preteklem mandatu v občini veliko narejenega na vseh področjih,
ki so bila že našteta. Razvoj na vseh teh področjih podpirajo, vendar menijo, da bi
moral biti pogled občine zdaj usmerjen naprej. Vemo, da so bile v začetku prejšnjega
mandata razmere slabe, zato se nismo mogli veliko ukvarjati z razvojnimi projekti in
je bilo potrebno proračun krpati do te mere, da se je lahko ohranjal obstoječi nivo na
vseh naštetih področjih, zdaj pa je potrebno pogled usmeriti naprej. V zadnjih štirih
letih se nismo ukvarjali z nobenim razvojnim dokumentom, v katerem bi definirali kaj
želimo z našo občino naprej, na vseh področjih. Vmes smo sicer obravnavali
Strategijo razvoja turizma, ki pa je nismo dokončali.
Aleš Tomše je že na Odboru za gospodarstvo in razvoj občine povedal, da nimamo
jasno zastavljene strategije in ne vizije občine. Tudi na tem področju je treba začeti
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delati, zato svetniki SD proračuna kot takega ne bodo podprli oz. se bodo vzdržali,
ker želijo, da se tudi na teh področjih začne delati, ne pa da se na to samo opozarja.

Eva Praprotnik je podala pojasnila v zvezi z znižanjem stroškov na postavki za
smučišče. V preteklih letih in tudi še pri osnutku proračuna 2015 so bili na tej
proračunski postavki skupaj navedeni stroški za smučišče in tekaški poligon, zdaj pa
sta to dve ločeni postavki in stroški so se dejansko znižali le za 7.000 €.  Pri
tekaškem poligonu je bila lani še postavka za investicijo, ki se je zaključila, zdaj pa je
proračunska postavka za obratovanje tekaškega poligona.

Županja je podala pojasnilo v zvezi s proračunsko postavko za neprofesionalno
opravljanje funkcije podžupana. Pojasnila je, da je ta postavka določena v višini
okrog 800 € bruto na mesec, se je pa v preteklem mandatu v dogovoru s tedanjim
podžupanom znižala, ko je podžupan dobil službo in je bila od takrat njegova
obremenitev bistveno manjša. Z imenovanjem podžupana bo županja počakala še
nekaj časa, saj glede na to, da sama opravlja vse obveznosti, ni zaradi tega nihče
prikrajšan. Država pripravlja določene spremembe in ukrepe in preden jih ne bodo
sprejeli, podžupana ne bo imenovala.

Aleš Tomše je dejal, da se njegovo vprašanje ni nanašalo na to ali podžupana
potrebujemo ali ne ampak ga je zanimalo, kdaj bo imenovan, glede na to, da imamo
to funkcijo opredeljeno v Statutu občine.

Županja je povedala, da je odgovorila prav na to vprašanje, in sicer,  da država
pripravlja določene ukrepe in spremembe, da bi znižala stroške občin, med katerimi
se omenja tudi to, da določila o obveznem imenovanju podžupana ne bo več.  Do
sprejetja teh ukrepov pa bo z imenovanjem podžupana počakala. Tudi veliko drugih
županov še ni imenovalo podžupana iz popolnoma enakega razloga.

Županja je še dodala, da zavrača navedbe glede razvoja občine, saj se je skozi vse
preteklo mandatno obdobje skrbelo za to, da se Črna razvija. To dokazujejo tudi
statistični podatki, ki kažejo, da ima Črna najnižjo stopnjo brezposelnosti na
Koroškem, najvišje plače, pa tudi socialna slika ni slaba, seveda je nekaj ranljivih
skupin, za katere je potrebno posebej poskrbeti in to s financiranjem programov na
socialnem področju, ne samo tistih, ki so zakonsko določeni, tudi delamo.
V proračunu niso samo zakonsko določene obveznosti, so tudi tiste, ki bi jih lahko
izpustili, pa jih še vedno zagotavljamo svojim krajanom, saj jim nudimo take socialne
transferje, kot si jih tudi zaslužijo. Skrbimo tudi za izvajanje nadstandardnega
programa v osnovni šoli, sofinanciramo javna dela in izvajamo druge ukrepe, skozi
katere vključujemo brezposelne osebe in s sofinanciranjem programov vzdržujemo
tudi zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Pravzaprav je tudi naloga
svetnikov in svetniških skupin, da s svojimi predlogi konstruktivno prispevajo k
razvoju kraja in so odgovorni za to, da se skozi njih zagotovi podpora določenim
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predlogom in programom na občinskem svetu.

Županja je še dodala, da ima vsekakor vsak pravico, da se pri glasovanju vzdrži,
čeprav v tem primeru za to ni argumentiranega razloga.

Šemso Omerović je dejal, da ga v proračunu motijo visoke postavke za  material in
storitve. Tega ne razume. Omenil bi samo postavko Srečanje državnikov pri Najevski
lipi, ki znaša 7.850 €, 5.000 € pa je za material in storitve. Zanima ga, kaj je sploh
zajeto v ta znesek. Iz svojega osebnega prepričanja se bo vzdržal pri glasovanju za
proračun. Ne bo glasoval proti ne bo pa tudi za, delno tudi zato, ker ni dobil
zadovoljivega odgovora na vprašanja, ki jih je postavil na prejšnji seji. Želel je videti
kaj so določene postavke, kaj se splača in kaj ne, ker je to povezano z
gospodarstvom. Potrudil se bo, da bo na Odboru za gospodarstvo pomagal ostalim
članom, da bodo naredili kaj za gospodarstvo in prihodnje leto zagotovili več
sredstev. Dobro je, da nimamo veliko brezposelnih in občinska uprava ter svetniki
morajo gledati na to, kako bodo enega, dva ali več brezposelnih zaposlili. Po radiu je
slišal, da štiričlanska družina, kjer sta oba starša brezposelna, dobi iz socialnih
transferjev 1.400 €. V samem gospodarstvu pa ne ve, če dva zaposlena dobita toliko.
Pri socialni politiki v naši občini bi morali skupaj s Centrom za socialno delo dati
pobudo, da se tisti denar, ki ga dobijo iz socialnih transferjev, da podjetniku, ki bi
zaposlil delavca. Da bi tisti ljudje, ki prejemajo socialne transferje začeli delati.

Županja je pojasnila, da je potrebno pri navajanju proračunskih postavk pogledati tudi
nekaj let nazaj, ko je na primer postavka za Srečanje državnikov pri Najevski lipi
znašala tudi po 20.000 €. Zdaj je postavka znižana na minimum in letos, ko ta
prireditev praznuje 25 obletnico, je potrebno to tudi dostojno obeležiti. Verjame, da se
ne bo zapravilo niti evra več, kot bo potrebno.

SKLEP 5/1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS št.
94/2007 s spremembami), 29 člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list
RS št. 11/11 s spremembami) ter 16. člena Statuta Občine Črna (Uradni list RS
št. 10/2006, 101/2007 in  79/2012) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem
sprejel Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem  za leto 2015 skupaj z
Načrtom razvojnih programov za obdobje 2015 -2018.

Glasovanje: 9 svetnikov je  glasovalo ZA, 4 svetniki so se VZDRŽALI.

K točki 6

Županja je dejala, da zelo obžaluje, da je na dnevnem redu tudi ta točka, saj je bil
Emil Milan Savelli naš častni občan in vedno konstruktivni sodelavec v organih in
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delovnih telesih občine.
Žal je Emil Milan Savelli konec februarja  tragično preminil in županja predlaga v
sprejem naslednji sklep

SKLEP 6/1

Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da je ugasnil mandat člana Odbora
za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja.

Občinski svet zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da izpelje vse potrebne postopke za imenovanje novega člana.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 7

Županja je povedala, da ni bilo podanih pobud in vprašanj in prešla na obravnavo
zadnje točke dnevnega reda.

K točki 8

Županja je svetnike vprašala ali želi kdo razpravljati pod točko razno.

Ker ni bilo vprašanj pod točko razno, se je županja vsem svetnicam in svetnikom
zahvalila za sodelovanje, jim zaželela prijetne praznike in ob 19.10 uri zaključila 4.
redno sejo.

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

Občine Črna na Koroškem


