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Datum: 2.6.2015                                                                                                                                     
Številka: 0320-0005/2014-2 

 
Z A P I S N I K 

5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v torek, 26.5.2015 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, mag. Jelka Klemenc, vodja 
Medobčinskega inšpektorata Koroške,  Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na 
Koroškem, Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno in cestno dejavnost, Irena 
Nagernik, tajnica občinske uprave, Danijela Modrej, članica Nadzornega odbora. 
 

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 5. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 

26.5.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Obravnava in sprejem poročila o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške 

za leto 2014, poroča mag. Jelka Klemenc, vodja Medobčinskega inšpektorata 

Koroške;  

3. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest za vrtec Črna in Žerjav za 

šolsko leto 2015/2016, poročata Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na 

Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene 

dejavnosti; 

4. Predstavitev in potrditev dogovorjenega programa za vrtec Črna in Žerjav od 

1.9.2015 do 31.8.2016, poročata Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na 

Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene 

dejavnosti; 

5. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi cene programov vzgoje in varstva 

predšolskih otrok  v  vrtcu Črna in Žerjav od 01.05.2015 do 31.12.2015, 

poročata Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na Koroškem in mag. 
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Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti; 

6. Obravnava in potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za dogovorjeni 

program v OŠ Črna na Koroškem od 1.9.2015 do 31.8.2016, poročata 

Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na Koroškem in mag. Dragica Mazej, 

predsednica Odbora za družbene dejavnosti; 

7. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega 

sveta, z dne 30.3.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

8. Obravnava in potrditev Letnega programa športa  Občine Črna na Koroškem 

za leto 2015, poroča mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene 

dejavnosti; 

9. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo 2015 za območje 

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; 

10. Obravnava osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskih javnih cestah 

ter drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem, prva obravnava, 

poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in 

Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja; 

11. Obravnava osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju Občine Črna na Koroškem, prva obravnava, poročata Mojca Dimnik, 

višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak, 

predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

12. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, prva obravnava, poročata Mojca 

Dimnik, višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak, 

predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

13. Imenovanje člana Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja,  poroča 

Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

14. Imenovanje člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,  

poroča Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

15. Imenovanje Uredniškega odbora Črjanskih cajtng, poroča mag. Romana 

Lesjak, županja; 

16. Pobude in vprašanja; 

17. Razno. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red 
je županja predlagala 
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SKLEP 1/1: 

 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 5. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 26.5.2015. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
          
K točki 2 
 
Županja je pozdravila mag. Jelko Klemenc, vodjo Medobčinskega inšpektorata 
Koroške in jo prosila, da poda uvodno razlago. 
 
Mag. Jelka Klemenc se je zahvalila za povabilo in na kratko predstavila Poročilo o 
delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014, ki so ga svetniki v celoti 
prejeli z gradivom za sejo. 
 
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja je dodal, da je odbor poročilo obravnava na 3. redni seji dne 22.4.2015 in v 
zvezi s tem sprejel sklepa: 
  
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s 
Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014 in predlaga 
občinskemu svetu, da ga po razpravi sprejme. 
 
Ker predlagatelj v zaključku poročila ugotavlja, da je ena od večjih ovir pri delu 
inšpektorata neustreznost in zastarelost občinskih odlokov, ki niso usklajeni z 
aktualno zakonodajo, je odbor sprejel tudi naslednji sklep: 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga pristojnim 
službam oz. organom, da pregledajo vse občinske odloke, ki se nanašajo na 
področje dela Medobčinskega inšpektorata in pričnejo vse potrebne postopke za 
uskladitev odlokov z veljavno zakonodajo.   
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Šemso Omerović je opozoril na to, da na nekaterih blokih v Rudarjevem po obnovi 
fasade niso bili ponovno nameščeni nosilci za zastave in predlaga, da se občinska 
uprava z upravniki stanovanj dogovori o njihovi  ponovni namestitvi. 
 
Županja se je zahvalila za napotilo. 
 
Katjo Gole je zanimalo, zakaj ima Občina Črna na Koroškem najvišje stroške za 
kilometrino in največ izrečenih glob. 
 

Mag. Jelka Klemenc je pojasnila, da zneska nista v nobeni povezavi, potni stroški so 
visoki zaradi oddaljenosti Črne na Koroškem od sedeža inšpektorata in zaradi 
razvejanosti samega terena občine, na območju katere svoje delo opravlja inšpektor. 
Visok znesek za globe pa je nastal zaradi inšpekcijskega postopka v zvezi z ne 
vključenostjo stranke v sistem odvažanja odpadkov, kjer odločba inšpektorata ni bila 
izvršena, zato je bilo najprej izdano opozorilo, nato pa izterjana denarna kazen. 
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Jože Kaker je dejal, da je na CATV objavljen poziv v zvezi z odlaganjem zelenega 
odpada, zato ga zanima kakšen je rezultat teh objav, prav tako pa predlaga, da bi 
občina v dogovoru z JKP Log spomladi postavila kontejnerje kamor bi občani te 
odpadke lahko odlagali. Prav tako ga zanima, koliko so posodobljeni seznami 
zavezancev za vključitev v sistem odvoza odpadkov. 
 
Mag. Jelka Klemenc je pojasnila, da se  tudi zaradi opozoril na CATV  stanje na 
področju odlaganja zelenega odpada izboljšuje. Problem je v tem, da ljudje te 
odpadke odlagajo na rečne brežine, kjer jih potem ob večjem deževju  lahko odnese 
voda. Občani se ne zavedajo, da je tako ravnanje prepovedano in tudi zelo nevarno. 
Pojasnila je še, da seznamov zavezancev za odvoz odpadkov nimajo, v kolikor so 
opozorjeni na problem, potem zadevo raziščejo in ustrezno ukrepajo. 
 
Županja se je zahvalila za obe podani pobudi in dodala, da lahko občani že sedaj 
naročijo odvoz zelenega odpada, ki ga opravijo delavci režijskega obrata. 
 
Rajko Lesjak je dodal, da se pridružuje pobudi, ki jo je podal Šemso Omerović in 
predlaga, da občinski svet v zvezi s tem sprejme ustrezen sklep. 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev, je županja predlagala v sprejem naslednje sklepe: 
 
SKLEP 2/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s Poročilom o delu 

Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014 in ga sprejema. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
SKLEP 2/2 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem na predlog Odbora za komunalne 
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja zadolži pristojne službe oz. organe, 
da pregledajo vse občinske odloke, ki se nanašajo na področje dela 
Medobčinskega inšpektorata in pričnejo vse potrebne postopke za uskladitev 
odlokov z veljavno zakonodajo.   
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

SKLEP 2/3 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem zadolži občinsko upravo, da skupaj z 
upravniki stavb poskrbi za namestitev nosilcev za obešanje zastav na 
večstanovanjskih objektih. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

Županja se je mag. Jelki Klemenc zahvalila za sodelovanje na seji in prešla k 

obravnavi naslednje točke dnevnega reda. 
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K točki 3 
 

Županja je pozdravila ravnateljico OŠ Črna na Koroškem Romano Košutnik in jo 

prosila za uvodno razlago. 

Romana Košutnik je na kratko pojasnila predlog sistemizacije delovnih mest za Vrtec 

Črna in Žerjav za šolsko leto 2015/2016, ki so ga svetniki prejeli v gradivu. 
 

Mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je dodala, da je 

predlog sistemizacije na 3. redni seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in 

pojasnila, da je osnova za sistemizacijo število oddelkov, v katere so razvrščeni 

vpisani otroci in jih potrdi občinski svet. Odbor je sprejel naslednja sklepa: 
 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z vpisom predšolskih otrok v vrtec Črna 
in Žerjav za šolsko leto 2015/2016 in predlaga občinskemu svetu, da potrdi vseh 5 
skupin: 
   1. skupina: I. starostno obdobje od – starost otrok od 11 mesecev do 2 let,  
       vpisanih 13 otrok; 
   2. skupina:  I. in II. starostno obdobje –starost otrok od 2 do 3 let, vpisanih 11 otrok; 
   3. skupina:  II. starostno obdobje – starost otrok od 3 do 4 let, vpisanih 17 otrok; 
   4. skupina:  II. starostno obdobje - starost otrok od 5 do 6 let, vpisanih 21 otrok; 
   5. skupina:  I. in II. starostno obdobje – starost otrok 2 do 5 let, vpisanih 7 otrok. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Črna na Koroškem, Enota vrtec Črna in 
Žerjav – redni program, za šolsko leto 2015/2016, ki je v skladu s Pravilnikom o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 

Županja je pozvala svetnike k razpravi. 
 

Jožeta Kakerja je zanimalo ali je v okviru teh skupin in sistemizacije zagotovljeno 

varstvo otrok za toliko časa, kot ga potrebujejo starši, da jim ni potrebno iskati še 

dodatnega varstva. 
 

Romana Košutnik je pojasnila, da je odpiralni čas vrtca usklajen s potrebami staršev, 

ki so jih navedli ob vpisu otrok v vrtec in ta je v Vrtcu Črna od 5. ure zjutraj do 16. ure  

popoldne, v Vrtcu Žerjav pa od 6. ure zjutraj do 15. ure popoldne. 
 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednja sklepa: 

 

SKLEP 3/1 
 

Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil 5 skupin  za 
vrtec Črna in Žerjav za šolsko leto 2015/2016: 
   1. skupina: I. starostno obdobje – starost otrok od 11 mesecev do 2 let,  
       vpisanih 13 otrok; 
   2. skupina:  I. in II. starostno obdobje – starost otrok od 2 do 3 let, vpisanih  
       11  otrok; 
   3. skupina:  II. starostno obdobje – starost otrok od 3 do 4 let, vpisanih  
      17 otrok; 
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   4. skupina:  II. starostno obdobje - starost otrok od 5 do 6 let, vpisanih 
       21 otrok; 
   5. skupina:  I. in II. starostno obdobje – starost otrok 2 do 5 let, vpisanih 
       7 otrok. 
 

SKLEP 3/2 
 

Občinski svet na predlog Odbora za družbene dejavnosti soglaša s 
sistemizacijo delovnih mest Osnovne šole Črna na Koroškem, Enota Vrtec 
Črna in Žerjav – redni program, za šolsko leto 2015/2016, ki je v skladu s 
Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 4 
 

Županja je dala besedo Romani Košutnik, ravnateljici OŠ Črna na Koroškem, ki je 
podala uvodna pojasnila v zvezi s predlogom za dogovorjeni program za Vrtec Črna 
in Žerjav. Dogovorjeni oz. nadstandardni program je 100 % sofinanciran s sredstvi 
občine, predlagajo 4 delovna mesta, ki so: računalničar,  specialni pedagog, 
računovodja,  poslovni sekretar  in pomočnica vzgojiteljice. 
 
Mag. Dragica Mazej je dodala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval 
predlog dogovorjenega programa in sprejel dva sklepa: 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo 
delovnih mest za vrtec Črna in Žerjav od 01.09.2015 do 31.08.2016 in sicer za 
naslednji dogovorjeni program: 5% delovnega mesta računalničarja, 42% delovnega 
mesta računovodje in poslovne sekretarke ter 100%  delovnega mesta logopedinje. 
 
V vrtcu Žerjav se od 1.9.2015 do 30.6.2016 zaposli pomočnico vzgojiteljice v obsegu 
44% delovnega mesta. 
 
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Rajko Lesjak je dejal, da bodo člani Nestrankarske liste Rajka Lesjaka sklepa, ki ju 
predlaga Odbor za družbene dejavnosti, podprli, saj so stroški vezani na točno 
določeno časovno obdobje. Vedno do sedaj je občinski svet potrdil predlog 
dogovorjenega programa, nikoli ni prišlo do točke, ko bi s tem prenehali, čeprav 
računalničar in poslovna sekretarka nimata neposredne  zveze z vzgojo in varstvom 
otrok. Poudaril je, da ve, da se za temi sklepi skrivajo usode ljudi in njihova socialna 
varnost. Čas pa je, da šola poišče rešitve znotraj svoje organizacije, da se po potrebi 
reorganizira, spremeni sistemizacijo in izkoristi rezerve, ki jih ima, da ne bo vedno 
prihajala z zahtevami pred občinski svet. Dokler bo politična volja, se bodo te zadeve 
še podpirale. V bistvu občinski svet potrjuje sistemizacijo delovnih mest, čeprav 
verjetno noben občinski svetnik ne ve, kolikšna je povprečna plača učiteljev v 
osnovni šoli in gotovo učitelji ne sodijo med socialne probleme. 
Rajko Lesjak je poudaril, da je ta občinski svet vedno do sedaj imel posluh za 
potrebe šole in je potrdil predlog dogovorjenega programa, tudi predlagane 
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investicije, čeprav kolektiv šole ni takega mnenja, kot je njemu znano. Še enkrat je 
poudaril, da bodo člani Nestrankarske liste Rajka Lesjaka ta nadstandardni program 
in sklepe Odbora za družbene dejavnosti podprli, ker gre tu tudi za neko politično 
kulturo. Poudarja pa, da je potrebno prihodnje leto, ko bo šola spet prišla s 
predlogom za nadstandardni program, že na Odboru in kasneje na občinskem svetu 
stvari resno premisliti. 
 
Aleš Tomše je dejal, da se strinja z navedbami Rajka Lesjaka in dodal, da so na to 
opozarjali tudi v preteklem mandatu. Člani SD bodo danes predlog dogovorjenega 
programa podprli, saj zagotovitev teh sredstev ne sme biti problem. Tudi sam pa 
meni, da šola pride s predlogom za dogovorjeni program najprej na občino in pred 
tem ne išče notranje rezerve in možnosti reorganizacije. Poudarja, da mora na tem 
področju priti do sprememb. 
 
Šemso Omerović je dejal, da je že na seji Odbora za družbene zadeve opozoril na 
zaposlitev računalničarja v okviru nadstandardnega programa in zanima ga ali je to 
delo opravljeno izven rednega delovnega časa. 
 
Ravnateljica OŠ Črna Romana Košutnik je pojasnila, da sta bili delovni mesti 
računovodje in poslovne sekretarke ustvarjeni leta 2002, s podporo občinskega 
sveta, ko se je vrtec pridružil osnovni šoli. Z notranjimi rezervami tega problema ne 
morejo rešiti, saj se tudi odstotek pokritja teh zaposlitev v šoli, s strani države, znižuje 
saj je vsako leto manj otrok. Edino, kar lahko naredijo je da ugotavljajo poslovne 
viške med zaposlenimi. Pojasnila je, da računalničar ni zaposlen v vrtcu in da je teh 
5% delovni čas, ki ga opravi v vrtcu, v okviru svoje delovne obveze v rednem 
delovnem času. Knjigovodkinja se čez dve ali tri leta upokoji in potem nove osebe na 
to delovno mesto ne bodo zaposlili, ampak bodo tja prerazporedili že zaposleno 
delavko. 
 
Rajko Lesjak je poudaril, da je prav namenoma diskutiral na načelni ravni, prav zato, 
da ne bi prišlo do razpravljanja o priimku nekoga, ki je zaposlen v osnovni šoli. Še 
vedno pa meni, da je vse stvari možno spreminjati, saj je edina stalnica v našem 
življenju sprememba.  
 
Jože Kaker je dejal, da se člani občinskega sveta že nekaj let zavedajo, da z neko 
socialno politiko podpirajo programe, ki jih sicer ni nujno izvajati in s tem vzdržujejo 
nivo zaposlenosti v javnih zavodih. Dokler bomo nek program imeli, ga je treba 
izvajati v celoti. Jasno pa je, da se bomo najbrž že v naslednjem letu pogovarjali o 
tem, da bo nekatera vrata potrebno zapreti. Ta trenutek pa meni, da je potrebno ta 
sredstva zagotoviti in ohraniti ta delovna mesta.  
 
Bojan Gorza je dejal, da je sam tudi v tem mandatu član Odbora za družbene 
dejavnosti in opaža, da se iz leta v  leto sprejemajo iste odločitve. Občina Črna je 
zelo socialno naravnana, vendar bo potrebno uvesti nekatere spremembe. Sredstva 
je potrebno zniževati sorazmerno, na vseh področjih, zato se tudi sam pridružuje 
mnenju, ki ga je podal Rajko Lesjak. Tudi od občanov je slišati, da plače v šoli niso 
na tako nizkem nivoju, da bi morala občina vedno podpirati dodatne zaposlitve. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala naslednji sklep: 
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SKLEP 4 /1 
 

Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil 
sistemizacijo delovnih mest za vrtec Črna in Žerjav od 01.09. 2015 do 
31.08.2016 in sicer za naslednji dogovorjeni program: 5% delovnega mesta 
računalničarja, 42% delovnega mesta računovodje in poslovne sekretarke ter 
100%  delovnega mesta logopedinje. 
V vrtcu Žerjav se od 1.9.2015 do 30.6.2016 zaposli pomočnico vzgojiteljice v 
obsegu 44% delovnega mesta. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 5 
 
Županja je ponovno dala besedo ravnateljici OŠ Črna Romani Košutnik, da poda 
uvodna pojasnila v zvezi s predlagano ceno vrtca. 
 
Romana Košutnik je pojasnila, da so letos enkrat že podali predlog za povišanje 
cene vrtca, saj se stroški povečujejo.  Sedanja cena je v veljavi že od leta 2013, vsi 
pokazatelji pa kažejo na to, da bo s tako ceno vrtec imel ob koncu leta primanjkljaj. 
Zato ponovno podajajo predlog za novo ceno vrtca, kot je naveden v gradivu. 
 
Mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je dodala, da cena 
vrtca zdaj znaša 415,79 € oz. 360,92 €, tako da gre za povečanje v višini slabih 8 €, 
ki pa jih ne bodo v celoti pokrili starši, ki so razporejeni v različne plačilne razrede. 
Odbor za družbene dejavnosti je za obdobje od 1.1.2015 do 30.4. 2015 potrdil staro 
ceno in se odločil, da jo po pregledu trimesečnega poslovanja ponovno preuči. 
Kazalci res kažejo na to, da se stroški povečujejo in je treba ceno nekoliko povišati. 
Odbor za družbene dejavnosti je predlog cene obravnaval na 3. redni seji in po 
temeljiti razpravi sprejel naslednji sklep: 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Črna na 
Koroškem, da potrdi Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih 
otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od 1.5.2015 do 31.12.2015, in 
sicer: 
 - I. starostno obdobje –  celodnevni program    423,04 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program    368,11€, 
- I. starostna skupina –  poldnevni program      359,58 €, 
- II. starostna skupina - poldnevni program       312,89 €. 
 
Županja se je obema zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Natalija Lorenčič je dejala, da je v gradivu zapisano, da starši otrok plačajo za 
rezervacijo 50 % cene in  v primeru izostanka otroka iz zdravstvenih razlog 25 % 
cene. Zanima jo, na osnovi česa sta določena ta dva odstotka. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da je 25 % višina, ki je določena že ves čas, 50 % cene za 
rezervacijo pa se je določilo zato, ker starši to rezervacijo nekoliko zlorabljajo in ne 
spoštujejo pogodb.  
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Natalijo Lorenčič je zanimalo, kolikšen je bil prej odstotek plačila za rezervacijo in 
kolikšen odstotek imajo določen vrtci v drugih občinah. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da je bil tudi ta odstotek prej 25 in da imajo tudi druge 
občine podoben odstotek plačila za rezervacijo. Črna na Koroškem je imela dolgo 
časa najnižjo ceno vrtca in najnižji odstotek plačila za rezervacijo, seveda pa je tudi 
te stroške zato morala pokriti občina. 
 
Mag. Dragica Mazej je dodala pojasnilo, da gre pri tem odstotku plačila za odstotek 
od zneska, ki je določen za plačilni razred v katerega so razporejeni starši. Dodala je 
še to, da je večina staršev razporejena do 3. oz. 4. razreda. Na primer, če je starš 
razporejen v 2.  plačilni razred, potem plača 20 % cene vrtca, kar pomeni 84 € in 
polovico tega zneska je potem ta rezervacija. Več kot 2/3 staršev je razporejenih do 
4. plačilnega razreda.  
 
Ravnateljica je dodala, da je samo en starš razporejen v 6. in eden v 7. plačilni 
razred. 
 
Jožeta Kakerja je zanimalo ali je ta cena, ki je zdaj zapisana, res ekonomska cena ali 
je potrebno še kaj dodajati. 
 
Ravnateljica je dejala, da je to res ekonomska cena, izračunana po predpisani 
metodologiji in zajema vse stroške. 
 
Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 5 /1 
 

Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti  potrdil Sklep o 
določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na 
Koroškem in Žerjav za obdobje od 01.05.2015 do 31.12.2015, in sicer: 
- I. starostno obdobje –  celodnevni program    423,04 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program    368,11€, 
- I. starostna skupina –  poldnevni program      359,58 €, 
- II. starostna skupina - poldnevni program       312,89 €. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 6 
 
Županja je prosila ravnateljico OŠ Črna Romano Košutnik, da poda uvodna pojasnila 
v zvezi s predlogom za dogovorjeni program na OŠ Črna. 
 
Romana Košutnik je povedala, da je za naslednje šolsko leto vpisanih 6 učencev v 
POŠ Žerjav, kjer bodo obdržali kombinirani program od 1. do 4. razreda in 6 učencev 
v POŠ Javorje, kjer bo kombinacija 1.,2.,3. in 6. razred. Na Odboru za družbene 
dejavnosti je bil sprejet sklep, da se takšna kombinacija podpre. Podatki do leta 2020 
kažejo, da sta v Javorju rojena 2 otroka leta 2009, 1 otrok v letu 2010, 1 otrok v letu 
2012 in 1 otrok v letu 2014.  Zaradi take situacije tudi prosijo za financiranje 
dogovorjenega programa, ki je razdeljen na 4 sklope: 
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1. učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko, saj želijo zagotoviti čim večjo varnost in 
fleksibilnost pri urah športne vzgoje,  varstvo vozačev - 10 ur tedensko, učitelji na 
POŠ Javorje – 11,5 ur tedensko. 

2. administrativni delavci: poslovna sekretarka – 20 % delovnega mesta, 

računovodkinja – 20% delovnega mesta,  
3. čistilka v telovadnici - 50,0 % delovnega mesta, kar je dogovorjeni program od 
1.1.2015 dalje, 
4. spremljevalka  gibalno oviranega otroka – 60,0% delovnega mesta. 
Skupni znesek dogovorjeni program je  52.009,85 €. 
 
Mag. Dragica Mazej je dejala, da je tudi ta predlog obravnaval Odbor za družbene 
zadeve na 3. redni seji in 1. izredni seji. Čeprav za kombinacijo, ki je na POŠ Javorje, 
pristojno ministrstvo ne izda soglasja in s tem zagotavlja  financiranja, so se člani 
odbora odločili za mehkejši pristop in se strinjali, da za to šolsko leto še omogočijo 
izvajanje devetletnega programa na POŠ Javorje. Sprejeli so naslednja sklepa: 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo 
delovnih mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem, za šolsko leto 2015/2016, za 
naslednji nadstandardni program:  

- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,  

- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,  

- poslovna sekretarka – 20 % delovnega mest, 
- računovodja – 20% delovnega mesta, 
- čistilka v telovadnici - 50,0 % delovnega mesta, 
- spremljevalka  gibalno oviranega otroka – 60,0% delovnega mesta 
- učitelji na POŠ Javorje – 11,5 ur tedensko. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
prenehanju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na POŠ Javorje za šolsko 
leto 2016/2017 in se od tega šolskega leta izvaja le izobraževanje od 1. do 5. 
razreda. 
 
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Natalijo Lorenčič je zanimalo ali ta učitelj, ki izvaja pouk na POŠ Javorje v okviru 
svojega delovnega mesta kombinirano izvaja pouk tudi na OŠ Črna. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da to ni le en učitelj ampak na POŠ Javorje izvaja pouk več 
učiteljev posameznih predmetov, ki jih učiteljica, ki je zaposlena na POŠ Javorje, 
sama ne zna oz. ne sme poučevati. Nekaj ur pa je v tem okviru takih, ki presegajo 
limit s katerim je učitelj lahko obremenjen.  
 
Jože Kaker je dejal, da je prav, da smo socialno naravnani ampak vseeno  ta vožnja 
učiteljev v Javorje pomeni strošek 17.000 €, ki ga mora zagotoviti občina za enega 
učenca. Meni, da to že presega meje sprejemljivosti in za enega otroka, ki bi mu 
nudili »boljše izobraževanje« na matični šoli, bi bili verjetno stroški prevoza na to 
matično šolo bistveno nižji. Meni, da je drugi sklep Odbora za družbene dejavnosti 
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pravilno naravnan. Strinja se, da to leto torej še zagotovimo izvajanje pouka v 
Javorju za tega otroka, v nadaljevanju pa to ni več sprejemljivo. Preveč je drugih 
stvari, ki jih je potrebno realizirati, občina ni tako bogata, da bi se za enega otroka  
vozilo 5 učiteljic v Javorje. Drugače je pri dodatnem programu za učitelja športne 
vzgoje ali vzgojitelja, ki sta tam za več otrok, ne pa za enega. 
 
Županja je dodala, da je razlika med lanskih in letošnjim dogovorjenim programom le 
1, 5 ure, kar pomeni okrog 3.000 €. 
 
Ravnateljica je dejala, da učenec vsako leto napreduje v višji razred in število ur ter 
predmetov se zato veča. 
 
Aleš Tomše je dejal, da se sam z drugim sklepom Odbora za družbene dejavnosti ne 
strinja. Meni, da si ne bi smeli zapirati vrat in sprejemati sklepa, da se od 
naslednjega šolskega leta izvaja samo izobraževanje od 1. do 5. razreda. Ta sklep se 
lahko drugače formulira. 
 
Mag. Dragica Mazej je pojasnila, da so člani odbora dolgo časa razpravljali o tej temi 
in tehtali vse vidike, tako zakonske kot finančne. Dejstvo je, da že za to šolsko leto ni 
zakonske podlage za izvajanje takega programa na POŠ Javorje. OŠ Črna tudi s 
strani ministrstva nima dovoljenja, da se takšna kombinacija sploh lahko izvaja. 
Ampak po razgovoru s starši so se odločili, da za eno šolsko leto še omogočijo otroku 
ostati na POŠ Javorje, drugi sklep pa so sprejeli ravno zato, da se zavarujejo in da bo 
že zdaj jasno, da v prihodnje to več ne bo mogoče. Če bi ta sklep oblikovali drugače, 
bi starši gotovo zahtevali, da njihov otrok šolanje zaključi v Javorju. 
 

Rajko Lesjak je dejal, da ceni napor članov Odbora za družbene dejavnosti, da so to 
temo obravnavali tako rahločutno. Zanima pa ga, kako kaže simulacija vpisa v 
naslednjih letih za POŠ Žerjav. 
 

Ravnateljica je pojasnila, da Žerjav s tega vidika sploh ni problematičen, saj  vsako 
naslednje leto pridejo v šolo po eden ali dva nova učenca. Vedno bodo oddelki vsaj 
do 3. ali 4. razreda. V našem - obmejnem območju je namreč normativ za oddelek 5 
otrok in tam nam vse stroške krije ministrstvo. Tudi na POŠ Javorje stroške do 3. 
razreda krije ministrstvo, problem je ta otrok, ki je v 6. razredu.  
V Žerjavu se bo v naslednjem šolskem letu izvajal pouk do 4. razreda, en učenec, ki 
bo obiskoval 5. razred, pa gre na matično šolo. Vedno je tako, da če so vsaj 3 otroci 
se lahko pouk izvaja do 6. razreda, saj lahko do takrat poučuje učitelj razrednega 
pouka skupaj z učitelji, ki prihajajo iz matične šole za posamezne predmete. 
 
Natalijo Lorenčič zanima, kakšno je mnenje staršev tega otroka, ki gre v 6. razred. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da so opravili razgovor s starši in ti vidijo otroka še naprej v 
POŠ Javorje – do konca 9. razreda, saj imamo v Javorju devetletko. 
Županja je dodala, da so starši dejali, da želijo, da otrok letošnje šolsko leto še 
obiskuje POŠ v Javorju. 
Šemso Omreović je dodal, da so na Odboru za družbene dejavnosti v preteklem 
mandatu to problematiko obravnavali, prisotna je bila predstavnica Zavoda za šolstvo 
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iz Slovenj Gradca, prav tako je bil prebran dopis Ministrstva za šolstvo, da 
kombinacija v Javorju ni ustrezna in je ne bodo financirali. Hkrati so obravnavali 
situacijo na POŠ Javorje in POŠ Koprivna. V Koprivni je bilo mnenje staršev tako, da 
so se strinjali s tem, da se šola začasno ukine, v Javorju pa se starši s tem niso 
strinjali. Na predlog županje je potem izobraževanje na POŠ Javorje ostalo, saj je bilo 
rečeno, da se bo ta problem reševal v prihodnjih letih. Ne strinja se z mnenjem Aleša 
Tomšeta, saj ministrstvo programa ne financira, občina pa ni tako močna, da bi lahko 
sama to financirala, ne ve pa, kako bi bilo s starši, ali bi sami lahko prevzeli to 
financiranje. Sam bo oba sklepa podprl. 
 

Aleš Tomše je pojasnil, da ne zagovarja tega, da bi moral otrok končati devetletko v 
Javorju. Zanima ga le, zakaj si zapiramo vrata in bi danes izglasovali sklep o 
prenehanju delovanja devetletnega osnovnošolskega programa na POŠ Javorje. 
Sklep se lahko oblikuje tudi drugače, tako, da se v šolskem letu 2016/17 na POŠ 
Javorje ne bo izvajal devetletni osnovnošolski program. 
 

Ostali svetniki se s predlogom o preoblikovanju sklepa strinjajo in županja je 

predlagala v sprejem naslednja sklepa 

 

SKLEP 6 /1 

Občinski svet na predlog Odbora za družbene dejavnosti daje soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem za šolsko leto 
2015/2016, za naslednji nadstandardni program: učitelj športne vzgoje v 
obsegu 6 ur tedensko, varstvo vozačev 10 ur tedensko, poslovna sekretarka – 
20% delovnega mesta, računovodja – 20% delovnega mesta, čistilka v 
telovadnici - 50,0 % delovnega mesta, spremljevalka gibalno oviranega otroka – 
60% delovnega mesta in učitelji na POŠ Javorje – 11,5 ur tedensko. 
 

SKLEP 6/2  
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep, da se na POŠ Javorje 
v šolskem letu 2016/2017 in dalje izvaja le izobraževanje od 1. do 5. razreda. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

Županja se je ravnateljici OŠ Črna zahvalila za udeležbo na seji in za vsa podana 

pojasnila. 

 

K točki 7 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 4. 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. 
 
Aleš Tomše je vprašal ali je Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja obravnaval poročilo o upravičenosti najema kombinirke. Želi, da se 
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poročilo pošlje vsem svetnikom. 
 

Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja je povedal, da je odbor to poročilo obravnaval. 
 

Županja je dodala, da se je upravičenost najema tega stroja še posebej pokazala pri 
dveh nedavnih nesrečah – požaru v Topli in poplavah v Koprivni, saj je stroj lahko 
takoj priskočil na pomoč in posledice nesreč so bile zato bistveno manjše, kot bi bile, 
če bi pomoč iskali drugje. Poročilo o upravičenosti bo poslano svetnikom. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 7/1 
 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 4. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 30.3.2015.  
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 8 
 
Županja je prosila predsednico Odbora za družbene zadeve mag. Dragico Mazej, da 
poda uvodna pojasnila. 
 
Mag. Dragica Mazej je povedala, da se izvajanje občinskega programa športa določi 
z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet. Letni program določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračuna občine za tekoče leto. Letni 
program športa za leto 2015 je pripravila občinska uprava. 
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. 
 
Letni program športa je tudi pravna podlaga za to, da lahko občina objavi javni razpis 
za sofinanciranje društev s področja športa. V Letnem programu športa je tudi 
podrobneje opredeljena višina sofinanciranja posameznih dejavnosti in stroškov. 
 

Odbor za družbene dejavnosti je Letni program športa obravnaval na 3. redni seji 
dne, 9.4.2015 in sprejel naslednji sklep:  
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa za leto 2015 
in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
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Županja je vprašala svetnike ali želi kdo dodatno razlago ali ima kakšno vprašanje v 
zvezi z Letnim programom športa za leto 2015. Ker ni bilo vprašanj je predlagala 
naslednji sklep: 
 
SKLEP 8/1 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti obravnaval in 
potrdil Letni program športa za leto 2015. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 9 
 
Županja je dala besedo Mojci Dimnik, strokovni sodelavki, ki je podala pojasnila v 
zvezi z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo 2015 za območje Občine Črna na 
Koroškem 
 
Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno in cestno dejavnost, je pojasnila, da je 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur.l.št. 87/2012, 109/2012)  pričela veljati 1. januarja 
2013. V skladu s 6. členom uredbe izvajalec javne službe enkrat letno izdela 
obračunske cene opravljenih storitev in jih primerja s potrjeno ceno za preteklo 
obračunsko obdobje. Enkrat letno pripravi poračun opravljenih storitev za preteklo 
obračunsko obdobje, ki pa se upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje 
obdobje. Če ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na 
dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega 
10% odstotkov od potrjene cene, je izvajalec dolžan predlagati novo ceno in jo 
poslati pristojnemu občinskemu organu, ki prične postopek potrjevanja cene. 
 
Iz pripravljenega elaborata je razviden postopek oblikovanja cen za storitev javne 
službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 (variabilni in fiksni del). Če je nova cena v 
okviru 10 %, te cene ni potrebno spreminjati. Izračun za variabilni cene pokaže, da je 
končna cena sta le za 8,5 % višja , zato lahko cena ostane enaka kot v lanskem letu. 
 
Pri fiksnem delu cene – omrežnini, pa je cena odvisna od velikosti števca, ki je 
vgrajen. Občinski svet je lani potrdil subvencijo cene v višini 4 €. Cena za leto 2015 
na podlagi izračunov je za 2,9 % višja, zato tudi ta cena lahko ostane 
nespremenjena. Občinska uprava pa predlaga, da se subvencija zniža na 3,5 €, kar 
pa za uporabnika ne pomeni spremembe, saj so vključeni tudi manipulativni stroški. 
  
Cena je enaka za gospodinjstva in gospodarstvo in za vse zaselke, ne glede na to 
kateri vodni vir uporabljajo. 
  
Županja je pozvala svetnike k razpravi in ker ni bilo vprašanj, je predlagala naslednji 
sklep: 
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SKLEP 9/1 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaboratom o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo za leto 2015 in ga potrjuje.   
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 10 
 
Županja je prosila Mojco Dimnik, višjo svetovalko za komunalno in cestno dejavnost, 
da poda uvodna pojasnila v zvezi z osnutkom Odloka o občinskih javnih cestah ter 
drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem. 
 
Mojca Dimnik je povedala, da je občinska uprava pripravila predlog spremembe in 
dopolnitve Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna 
na Koroškem. Trenutno je v veljavi odlok, ki je  bil sprejet leta 2012, vzrok za 
spremembe pa je sprememba zakonodaje. 
Ker je sprememb in dopolnitev kar veliko, je bil pripravljen nov odlok, katerega je  v 
nadaljevanju podrobneje predstavila, svetniki pa so ga prejeli z gradivom. 
 
Županja je pozvala svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave je predlagala naslednji 
sklep: 
 
SKLEP 10/1 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z osnutkom sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskih cestah ter drugih javnih površinah v Občini 
Črna na Koroškem in ga daje v javno obravnavo.  
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 11 
 
Županja je ponovno dala besedo Mojci Dimnik, višji svetovalki za komunalno in 
cestno dejavnost, da poda uvodna pojasnila v zvezi z osnutkom sprememb in 
dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem. 
 
Mojca Dimnik je povedala, da področje oskrbe s pitno vodo na območju Občine Črna 
na Koroškem ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na 
Koroškem, ki je bil sprejet leta 2009 in je temeljil na takrat veljavni zakonodaji – 
Pravilniku o oskrbi s pitno vodo in Pravilniku o metodologiji o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Oba omenjena 
pravilnika sta bila v letu 2012 nadomeščena z Uredbo o oskrbi s pitno ter z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, ki ponovno določa, da morajo občine uskladiti svoje predpise s to 
uredbo. 
Ker je sprememb in dopolnitev kar veliko, je bil pripravljen nov odlok, katerega je 
Mojca Dimnik v nadaljevanju podrobneje predstavila, svetniki pa so ga prejeli z 
gradivom. 
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Občinska uprava bo na podlagi tega Odloka morala pripraviti še nekatere 
podzakonske akte, ki jih bo posredovala v obravnavo in sprejem najprej matičnemu 
odboru potem pa občinskemu svetu. 
 
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja je povedal, da je Odbor osnutek sprememb in dopolnitev Odloka obravnaval 
na 3. redni seji  in sprejel naslednja sklepa: 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je sprejel osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna na 
Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da po javni obravnavi sprejme končno 
besedilo odloka.  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja zadolži občinsko 
upravo, da pristopi k izdelavi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in 
naprav javnega in zasebnih vodovodov, in pripravi Program ukrepov za 
zmanjševanje vodnih izgub, Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na 
javnem vodovodu in Sanacijski program vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir.   
 
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.  
 
Jožeta Kakerja je zanimalo ali je občinska uprava pri pripravi tega odloka sodelovala 
s kompetentno pravno službo, da bi se tako izognili dodatnim komplikacijam in 
stroškom. 
 
Županja je pojasnila, da je občinska uprava odlok pripravila sama, ga bo pa v okviru 
javne razprave dala v pregled pravnim strokovnjakom. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 11/1 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z osnutkom sprememb 
in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna na 
Koroškem in ga daje v javno obravnavo.  
 
Občinski svet potrjuje sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja, ki  zadolži občinsko upravo, da pristopi k izdelavi Pravilnika o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega in zasebnih vodovodov, 
in pripravi Program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub, Program ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu in Sanacijski program 
vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir.   
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 12 
 
Županja je prosila Mojco Dimnik, višjo svetovalko za komunalno cestno dejavnost za 
uvodno razlago. 
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Mojca Dimnik je povedala, da Zakon o varstvu okolja v 149. členu določa obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi je tudi »odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«. Vlada je na podlagi predmetnega 
zakona sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode, ki je začela veljati 01.01.2012 in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je začela 
veljati 01.01.2013.  
Občina ima nalogo, da zagotovi izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode skladno s podzakonskimi predpisi. 
Trenutno je v veljavi Odlok o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in o 
upravljanju kanalizacijskih storitev, ki je bil sprejet leta 1996. 
 

Mojca Dimnik je na kratko predstavila osnutek odloka, s katerim se izvajanje te javne 
službe usklajuje z državno uredbo, ki krovno ureja področje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in uredbo o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb. Osnutek so svetniki prejeli z gradivom. 
 
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja je povedal, da je Odbor tudi ta osnutek Odloka obravnaval na 3. redni seji  in 
sprejel naslednja sklepa: 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je sprejel osnutek 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev in ga daje v obravnavo in v končni sprejem občinskemu svetu. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga županji in 
občinski upravi, da posebno točko dnevnega reda namenimo uresničevanju 60. člena 
tega osnutka oz. skupnim čistilnim napravam.   
 
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Mag. Dragica Mazej je dejala, da v občini še vedno ne zaračunavamo odvajanja 
padavinske odpadne vode, zanima jo, kdaj se bo s tem pričelo in na kakšen način. 
 
Županja je pojasnila, da zaenkrat odvajanja padavinske vode še ne zaračunavamo, 
čeprav bi po zakonu to morali. Za to je potrebno najprej pridobiti podatke o površinah 
streh in potem izdelati testni izračun, da vidimo kaj to pomeni za uporabnike. Ko bodo 
podatki zbrani, bo predlog za obračunavanje te storitve najprej predstavljen 
matičnemu odboru in potem tudi občinskemu svetu. 
 
Mojca Dimnik je dodala, da potem to storitev plačujejo samo tisti uporabniki, ki imajo 
meteorne vode speljane v javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 12/1 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z osnutkom Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev in ga daje v javno obravnavo.  
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Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 13 
 
Županja je prosila Katjo Gole, predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, da predstavi predlog sklepa. 
 
Katja Gole je povedala, da je komisija na 4. redni seji obravnavala dvoje kadrovskih 
vprašanj. Ker je ugasnil mandat člana Odbora za komunalne zadeve, urejanje 
prostora in varstvo okolja, je komisija v skladu s sprejetim sklepom na prejšnji seji 
občinskega sveta izpeljala postopek za imenovanje novega člana. Podan je bil samo 
predlog SD in v skladu s tem je komisija sprejela naslednji sklep: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 

da za člana Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja za 

preostanek mandatnega obdobja 2014-2018 imenuje Mitjo Pranjiča, Rudarjevo 6, 

Črna na Koroškem. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni nihče želel razpravljati je predlagala 

naslednji sklep: 

 
SKLEP 13/1 
 
Občinski svet, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, za člana  Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja, za preostanek mandatnega obdobja 2014 – 2018, imenuje Mitjo 

Pranjiča, Rudarjevo 6, Črna na Koroškem. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 14 
 

Županja je prosila Katjo Gole, predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, da predstavi predlog sklepa. 
 
Katja Gole je povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na 4. redni seji dne 8.4.2015 sprejela naslednji sklep: 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
Občine Črna na Koroškem, da za člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ravne 
na Koroškem imenuje Danijelo Herzog, Center 29, Črna na Koroškem. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni nihče želel razpravljati je predlagala 

naslednji sklep: 

 
SKLEP 14/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
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vprašanja, volitve in imenovanja, za člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem imenuje Danijelo Herzog, Center 29, Črna na Koroškem. 
 

Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnica se je VZDRŽALA. 

 
K točki 15 
 
Županja je pojasnila, da 7. člen Odloka o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem 

določa, da glasilo Črjanske cajtnge ureja Uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni 

urednik ter trije člani uredništva.  

Odgovornega urednika in člane uredništva imenuje občinski svet na predlog župana. 
Mandatna doba odgovornega urednika in uredništva traja do izteka mandata  
občinskega sveta.  

Županja predlaga občinskemu svetu, da imenuje naslednje člane Uredniškega 

odbora Črjanskih cajtng: 

- Irena Greiner – odgovorna urednica, 

- Gvido Jančar – član uredništva, 

- Mag. Barbara Jelen – članica uredništva, 

- Terezija Napečnik - članica uredništva. 
 

Županja je svetnike prosila za potrditev naslednjega sklepa. 

 
SKLEP 15/1 
 

Občinski svet, na predlog županje, imenuje naslednje člane Uredniškega 

odbora Črjanskih cajtng: 

- Irena Greiner – odgovorna urednica, 

- Gvido Jančar – član uredništva, 

- Mag. Barbara Jelen – članica uredništva, 

- Terezija Napečnik - članica uredništva. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 16 
 
Županja je povedala, da je bila v petek zvečer po elektronski pošti podana pobuda 
svetnika Šemse Omerovića in ga prosila, da jo predstavi. 
Šemso Omerović je prebral svojo pobudo, v kateri pravi, da ni dobil zadovoljivega 
odgovora na vprašanja, ki jih je zastavil občinski upravi v zvezi z evidenco stroškov in 
prilivov na nekaterih proračunskih postavkah, da je bil odgovor, ki ga je prejel 
nepopoln in žaljiv, ter da ni imel možnosti pozvati svetnike, da se izrečejo o možnosti  
razprave  v zvezi z zastavljenim vprašanjem.  
Županjo Občine Črna na Koroškem mag. Romano Lesjak sprašuje tudi kdaj in na 
kateri seji Občinskega sveta je bilo dovoljeno in  potrjeno, da je osvetlitev stadiona 
NK Peca  lahko vezana na isti priključek kot elektrika za smučišče Črna, kot je bilo 
omenjeno na prejšnji seji občinskega sveta. Prosi  za izpis sklepa. 
Tretje vprašanje, ki ga je navedel v elektronskem sporočilu pa umika. 
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Županja je odgovorila, da je svetniku Omeroviću na 3. redni seji ustno odgovorila na 
postavljena vprašanja pod številkami od 1 do 5. Odgovor na 6. vprašanje pa je prejel 
v pisni obliki, skupaj s sintetičnim pregledom stroškov, ki ga je želel in je bil v skladu s 
Poslovnikom poslan tudi vsem občinskim svetnikom. Svetnik Omerović na seji 
občinskega sveta svetnikov ni pozval, da se izrečejo o možnosti  razprave v zvezi z 
zastavljenim vprašanjem, ampak je na vprašanje ali je zadovoljen z odgovorom, 
odgovoril pritrdilno. Tako je bila ta točka dnevnega reda zaključena skupaj s 3. in  4. 
redno sejo občinskega sveta. 
 
V zvezi z novim vprašanjem, kam je vezana razsvetljava stadiona pa županja 
odgovarja, da sta tako razsvetljava stadiona kot javna razsvetljava proti vlečnici 
vezani na isto priključno mesto kot smučišče  in da zaradi reflektorjev ni bilo potrebno 
povečati priključne moči. Priklop na to odjemno mesto je samo tehnična izvedba, za 
katero ni potreben sklep občinskega sveta, ampak je to samo posledica sprejetega 
proračuna in Načrta razvojnih programov za leto 2007. 
V zvezi z računom za električno energijo je županja pojasnila, da je račun pregledal 
predsednik Nadzornega odbora in ugotovil, da se obračun nanaša na delovanje 
vlečnice, da se znesek ujema s stanjem v sintetičnem pregledu stroškov in da je bil 
knjižen v mesecu aprilu, ker je bila takrat valuta in je bil račun takrat tudi poravnan. 
 
Glede na to, da se vedno izpostavljajo klubi, je županja povedala še to, da je občina 
vedno podpirala tako šport kot kulturo in da plačujemo stroške vseh objektov, ki so 
vezani na športno in kulturno infrastrukturo – za telovadnico, kegljišče, Kulturni dom, 
smučišče, nogometno igrišče. Iz teh naslovov pač ni nekih prihodkov, občina samo 
izvaja svoje izvirne naloge za katere je tudi ustanovljena. Glede na to, da imajo vsi 
klubi težave pri iskanju funkcionarjev - prostovoljcev, ki bi opravljali kakšno delo za 
klube, županja poziva še koga, da bi se pridružil kakšnemu klubu in opravil toliko ur 
prostovoljnega dela kot tisti, ki v klubih že delajo. Hkrati pa je dejala še to, da so se 
nekateri funkcionarji in tudi igralci že naveličali nenehnih vprašanj v zvezi s klubom, s 
temi vprašanji niso najbolj zadovoljni, saj se želi z njimi izraziti nekaj drugega. 
Županja je svetnika Omerovića vprašala ali je z odgovorom zadovoljen. 
 
Šemso Omerović je dejal, da ni bil zadovoljen, to pa zaradi tega, ker na 6. vprašanje 
ni dobil pisnega odgovora ampak je dobil poniževalni odgovor, da naj se obrne na 
klub, kjer bo dobil podatke o finančnem poslovanju. Dejal je, da ni nasprotnik športa, 
ker je postavil vprašanja o porabi denarja, ampak je želel kot novi svetnik  bolj realno 
sodelovati pri pripravi proračuna in preračunati ali sta nogometni klub in žičnica, s 
tistimi stroški, ki bi bili prikazani, še rentabilna, da lahko rečemo ali bomo še vztrajali 
pri financiranju teh stroškov. V bodoče želi na svoje vprašanje o sintetičnem pregledu 
stroškov dobiti ta sintetični pregled stroškov, za katerega se točno ve kaj je to, ne pa 
da je bil zaradi svojega neznanja izigran. Dejal je, da je odgovor, ki ga je dobil, 
zadovoljiv.  
Glede drugega vprašanja v zvezi z elektriko pa pravi, da naj gre elektrika za 
nogometni klub, samo da se ve, da je na postavki tudi strošek za nogometni klub. Da 
občina iz proračuna toliko financira. Tudi s tem odgovorom je zadovoljen. 
 
Županja je svetnika Omerovića opozorila, da  naj ne uporablja besed o izigravanju, 
saj ne gre za nobeno izigravanje, občina Črna na Koroškem ima Nadzorni odbor, ki 
lahko vse postavke kadarkoli pregleda, poslovanje občine je transparentno, imamo 
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redne revizije poslovanja. Nobenega razloga ni za njegova sumničenja. Županja ga 
je še enkrat vprašala ali je z odgovori zadovoljen. 
 
Šemso Omerović je dejal, da je zadovoljen. 
 
K točki 17 
 
Aleš Tomše je dejal, da je bila do sedaj praksa, da so vsi svetniki na seji  dobili pisno 
vprašanje, ki ga je postavil svetnik, zato da so si ga lahko prebrali. 
 
Županja je dejala, da se v skladu s Poslovnikom občinskega sveta vsem svetnikom 
posreduje pisni odgovor na pobudo ali vprašanje, v kolikor je bil v taki obliki tudi 
zahtevan. 
 
Županja je svetnike vprašala ali želi kdo razpravljati pod točko razno. 
 
Boštjan Delalut je dejal, da stanovalci bloka na Bognarjevi ridi predlagajo, da se jih 
pred košnjo trave okoli njihovega bloka prej obvesti, da lahko odmaknejo svoje 
avtomobile, tako, da bi se košnja hitreje izvedla. 
 
Županja se je zahvalila za  pobudo in dodala, da so stanovalci tudi njo že seznanili s 
tem in bodo delavci režijskega obrata v bodoče to upoštevali. Bolj problem je to, da bi 
funkcionalna zemljišča ob blokih morali urejati posamezni etažni lastniki stanovanj, 
vendar to izvajajo delavci režijskega obrata, saj želimo, da je naša občina čim bolj 
urejena. 
 
 
Ker ni bilo več vprašanj pod točko razno, se je županja vsem svetnicam in svetnikom 
zahvalila za sodelovanje, jim zaželela prijeten preostanek večera in ob 19.25 uri 
zaključila 5. redno sejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:          
 

Irena Nagernik,       mag. Romana Lesjak, 
tajnica občinske uprave       županja 
               Občine Črna na Koroškem 
 


