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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: 19.12.2019                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 - 16 

 
 

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

ki je bila v SREDO, 18. 12. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črna na 

Koroškem. 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Marina Leskovec, Mojca Petrič, Alojz Zmrzlikar, 
Tara Simetinger (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag.Dragica Mazej, mag. Petra 
Kunc, Aleš Tomše, Mitja Pranjič, (SD – Socialni demokrati), Bojan Gorza ( od druge 
točke naprej), Valentina Kokošinek, mag. (SDS - Slovenska demokratska stranka) in 
Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna). 
 
Opravičeni: Jože Kropivnik, mag.,  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Simon Klavž, član NO občine, Mojca 
Dimnik, višja svetovalka za komunalno in cestno dejavnost in Irena Nagernik, tajnica 
občinske uprave. 
 

 
K točki 1 

 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je občinski 

svet sklepčen, saj  je prisotnih 12  svetnikov, eden je svojo odsotnost opravičil. 

 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 8. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 

18.12.2019, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev Zapisnika 7. redne seje občinskega 

sveta, z dne 29.10.2019, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem 

za leto 2020 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023, prva 

obravnava, poročata Eva Praprotnik, finančnica in  mag. Romana Lesjak, 

županja; 

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Črna na Koroškem, prva in druga obravnava, 

poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka in  Rajko Lesjak, predsednik Odbora 
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za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

5. Seznanitev z Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje komunalne 

odpadne vode in Čiščenje komunalne odpadne vode, poročata Mojca Dimnik, 

višja svetovalka in  Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja; 

6. Sprejem Sklepa o izvzemu iz javnega dobra za del zemljišča parc. št. 965/2 

k.o. 908 – Javorje, poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka in  Rajko Lesjak, 

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

7. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem 

za leto 2019, poroča Darja Kordež, predsednica Nadzornega odbora; 

8. Seznanitev občinskega sveta s Sklepom o začasnem financiranju 

proračunskih porabnikov v obdobju januar - marec 2020, poroča mag. 

Romana Lesjak, županja 

9. Pobude in vprašanja; 

10. Razno. 

 

Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 1/1: 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 8. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 18.12.2019. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 2 

 
Občinski svetniki so Zapisnik 7. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli 

skupaj z vabilom.  

 

Županja je svetnike vprašala, če imajo kakšno pripombo na oba dokumenta. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 7. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 29.10.2019. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
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K točki 3 

 
Županja je predstavila osnutek Odloka o proračunu občine za leto 2020. Proračun je 
v višini 7 milijonov €, saj so vanj vključena sredstva za izgradnjo čistilne naprave, ki 
so prenesena iz leta 2019. Povprečnina je za 10 € na osebo višja, kar pomeni okrog 
40.000 € več prihodkov. So pa socialni transferji in transferji nepridobitnim 
organizacijam še vedno visoki, tako da se sredstva  iz povprečnine komaj  zadoščajo 
za njihovo pokritje. 
V letu 2020 bo občina pridobila še 600.000 € za izvajanje sanacijskih ukrepov. Večji 
projekti oz. aktivnosti, ki se bodo poleg največjega – Izgradnja čistilne naprave, 
izvajali v letu 2020 so: BANAP – čezmejni projekt v sodelovanju z avstrijskimi 
partnerji in ZVND, sanacijski ukrepi, rekonstrukcije cest, kjer je občina soinvestitor, 
projekt Povezani za vse generacije, Tematske poti – grofovska in vodna pot, prenova 
in širitev knjižnice, projektna dokumentacija za kegljišče, oprema za smučišče, drugi 
del rekonstrukcije javne razsvetljave za smučišče, Obnova garderobnih prostorov 
telovadnice in Postavitev balvanske plezalne stene, ki smo ju prijavili na javni razpis 
Fundacije za šport, nakup Hoblove hiše, sanacija mostu Pravhart, sanacija plazu v 
Bistri, vodovod Žerjav – zadnja faza. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Mitja Pranjič je dejal, da je proračun najpomembnejši dokument, ki ga sprejema 
občinski svet, zato je pomembno, da so sredstva razporejena tako, da omogočajo 
kvalitetno bivanje občanov in so enakomerno razporejena med vse občane. 
Pomembno je, da se prične izgradnja čistilne naprave, da se ob tem uredi 
kanalizacija, enako tudi vodovod v Žerjavu in da se pospeši izgradnja optičnega 
omrežja. Prav tako je potrebno podeliti koncesijo za ceste, da se čim prej prične 
obnova teh cest. Vzdrževati je treba tudi preostale makadamske ceste, ki so 
pomembne za občane na podeželju. Svetniki  SD bodo podali konkretne predloge na 
odborih. 
 
Rajko Lesjak je dejal, da bo nestrankarska lista osnutek vsekakor podprla, saj je v 
danih pogojih dovolj dober in ambiciozen, ko gre za investicije v ceste, komunalo, 
turizem, šport, kulturo, izobraževanje, socialo. Vse prej naštete investicije so zelo 
pomembne. Tudi sam bi si želel nekaj več sredstev za vzdrževanje makadamskih 
cest, vendar so sredstva razporejena v skladu z danimi možnosti. Tudi člani 
nestrankarske liste bodo na odborih še podali kakšen predlog ali mnenje, v glavnem 
pa je osnutek že pripravljen in bodo zanj tudi glasovali. 
 
Bojan Gorza se strinja s podanimi mnenji predhodnikov, v osnutku proračuna so 
zajeti dobri projekti, zanima pa ga, kdaj bodo spremembe na telekomunikacijskem 
področju občutili tudi na podeželju. Osnutek proračuna je dober zato ga bosta 
svetnika SDS tudi podprla. 
 

Županja je pojasnila, da je za izgradnjo optičnega omrežja v centru že interes več 
investitorjev, glede izgradnje na podeželju pa je pripravljen Načrt razvoja 
širokopasovnega omrežja, s katerim bomo kandidirali na državnem razpisu. 
 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednji sklep: 
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SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet potrjuje osnutek Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem 

za leto 2020 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 in ju daje v 

javno obravnavo. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 4 

 

Županja je prosila Mojco Dimnik, da poda uvodna pojasnila k Odloku o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje občine Črna na Koroške, ki je osnova za izračun 

višine komunalnega prispevka, ki temelji na neto tlorisni površini objekta, ki se 

priključuje in velikosti zemljiške parcele, na kateri je objekt zgrajen oz. se bo zgradil. 

 

V letošnjem letu je občina zgradila nove odcepe vodovoda in komunalne kanalizacije 

na katero se v skladu z določili obstoječega odloka morajo priklopiti vsi obstoječi ali 

predvideni objekti, katerih lastniki tako postanejo zavezanci za plačilo komunalnega 

prispevka. 

Ker so velikosti teh površin pri zavezancih zelo različne in zaradi tega bi zavezanci za 

isti priključek plačali bistveno različno ceno, je pripravljalec odloka pripravil 

spremembo odloka, ki bo prinašala znižanje komunalnega prispevka za približno 60 

%. 
 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 

Ker vprašanj ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 4/1: 

 

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah programa 

opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje občine Črna na Koroškem. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 5 

 

Mojca Dimnik je predstavila elaborate, ki so osnova za oblikovanje cen storitev  

obveznih občinskih javnih gospodarskih služb. 
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Na podlagi izdelanih elaboratov je ugotovljeno, da razlika med potrjeno ceno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju pri nobeni od storitev ne presega deset odstotkov, zato se 
cena storitev ne spreminja. 
 

Rajko Lesjak je predstavil sklepe Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Marjan Kodrun je dejal, da bo z veseljem glasoval ZA predlagane cene, saj je vesel, 

da se cene ne dvigajo in ostanejo enake kot v lanskem letu. 

 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 5/1: 

 

Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaborati o 

oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne 

službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje 

komunalne odpadne vode za leto 2019. Na podlagi izdelanih elaboratov za 

storitev oskrbe s pitno vodo, čiščenje komunalne odpadne vode in odvajanje 

komunalne odpadne vode za leto 2019, cene, tako fiksni kot variabilni del, 

ostanejo nespremenjene. Enako velja tudi za subvencijo pri čiščenju 

komunalne odpadne vode.  

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 6 

 

Mojca Dimnik je pojasnila, da je zaradi ureditve zemljiško – pravnih zadev (odmera 
odseka lokalne ceste v Javorju), občinska uprava, na podlagi Zakona o urejanju 
prostora in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem, sprožila postopek izvzema 
iz javnega dobra za del zemljišča s parc. št.  965/2 k.o. 908 - Javorje.  
 

Rajko Lesjak je predstavil sklep Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja. 

 

Županja je svetnike pozvala k razpravi. 

 

Marjan Kodrun je dejal, naj občinska uprava pred izvedbo teh zemljiško knjižnih 

postopkov o tem obvesti Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 

okolja ter občinski svet. 

 

Ker ni bilo razprave, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
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SKLEP 6/1: 

 

Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme sklep o izvzemu iz javnega 

dobra za zemljišče parc. št. 965/2 k.o. 908 - Javorje. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 

 
K točki 7 

 
Županja je dala besedo predstavniku Nadzornega odbora občine, da predstavi 
poročilo o delu v letu 2019. 
Simon Klavž je opravičil predsednico Nadzornega odbora, ki se zaradi bolezni ne 
more udeležiti seje in predstavil poročilo, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z 
vabilom. 
Poudaril je, da se je NO v letu 2019 sestal na 6 sejah in opravil vse načrtovane 
nadzore iz plana dela, ki so ga zastavili na prvi seji. 
 
Županja vprašala svetnike ali ima kdo vprašanja v zvezi s podanim poročilom. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:  
 
 
SKLEP 7/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s Poročilom o delu 

Nadzornega odbora  Občine Črna na Koroškem za leto 2019. 

 

Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 

K točki 8 
 
Županja je člane občinskega sveta seznanila s sprejemom sklepa o začasnem 
financiranju občine v obdobju januar – marec 2020 in predlagala naslednji sklep: 
 
SKLEP 8/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s sklepom županje o 

začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar-marec 

2020. 

 
Glasovanje: Vseh 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 9 
 
Županja je povedala, da svetniki na občinsko upravo niso naslovili pobud ali 
vprašanj. 
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K točki 10 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. Ker ni bilo razprave je 
županja vsem svetnikom zaželela vesele praznične dni in vse dobro v letu 2020. 
 
Seja je bila zaključena ob uri 17.45 uri. 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


