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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: 18.1.2019                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2018 -4 

 
Z A P I S N I K 

2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v četrtek, 17.1.2019 ob 17. uri v poročni sobi Občine Črna na 

Koroškem 
 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Marina Leskovec, Mojca Petrič, Jože Kropivnik, 
mag., Alojz Zmrzlikar, Tara Simetinger- od 4. točke  naprej (Nestrankarska lista Rajka 
Lesjaka), mag.Dragica Mazej, mag. Petra Kunc, Mitja Pranjič, Aleš Tomše (SD – 
Socialni demokrati), Bojan Gorza, Valentina Kokošinek, mag. (SDS - Slovenska 
demokratska stranka) in Marjan Kodrun (Lista Marjana Kodruna). 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak 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 ob začetku seje prisotnih 12 svetnikov. 

 
Županja je predlagala naslednji dnevni red 2. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne 
17.1.2019, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega 

sveta, z dne 6.12.2018, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, z dne 6.12.2018, poroča 

mag. Romana Lesjak, županja; 

4. Potrditev mandata nadomestni članici občinskega sveta z Nestrankarske liste 

Rajka Lesjaka, poroča Irena Nagernik, tajnica Občinske volilne komisije; 

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

za leto 2019 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022, prva 

obravnava, poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

6. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in imenovanje 

predstavnikov Občine Črna na Koroškem v svetih javnih zavodov, poroča Jože 

Kropivnik, mag., predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

7. Pobude in vprašanja; 

8. Razno. 

 

              

                   



2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 
2 

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

SKLEP 1/1: 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 2. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 17.1.2019. 

 
Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 2 
 

Občinski svetniki so Zapisnik 1. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli 

skupaj z vabilom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k obema 

dokumentoma. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 2/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 1. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 6.12.2018. 

 
Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
 
K točki 3 
 

Občinski svetniki so Zapisnik 1. izredne seje prejeli skupaj z vabilom.  

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k 

zapisniku. 

 

Ker pripomb ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet je potrdil Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta Občine Črna 

na Koroškem z dne 6.12.2018. 

 
Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
 
K točki 4 
 
Irena Nagernik, tajnica OVK je svetnike seznanila s postopki in sklepi Občinske 
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volilne komisije v zvezi z imenovanjem  nadomestne članice občinskega sveta z 
nestrankarske liste Rajka Lesjaka. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker razprave ni bilo, je predlagala naslednji 
sklep: 
 
SKLEP 4/1: 
 
Občinski svet, na predlog Občinske volilne komisije, podeli mandat članice 

občinskega sveta, za mandatno obdobje 2018 – 2022, Tari Simetinger z 

Nestrankarske liste Rajka Lesjaka.  

 

Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo  ZA. 
          

Županja je novi svetnici Tari Simetinger čestitala in ji zaželela uspešno delo v 
občinskem svetu Občine Črna na Koroškem. 
 
Tara Simetinger od te točke dnevnega reda naprej sodeluje na seji občinskega sveta. 
 
K točki 5 

 
Županja mag. Romana Lesjak je predstavila osnutek proračuna Občine Črna na 

Koroškem za leto 2019.  

Poudarila je, da je proračun visok, saj je vanj vključena večja investicija – izgradnja 

čistilne naprave, ki se bo predvidoma pričela v letošnjem letu. Nekoliko se je povišala 

tudi glavarina, vendar pa ti prihodki vseeno ne bodo dovolj za financiranje vseh 

izvirnih nalog občine, saj so se zaradi usklajevanja plač v javnem sektorju povečali 

stroški javnih zavodov in cene storitev na področju varstva otrok, sociale in drugih 

dejavnosti. Sredstva za sofinanciranje investicij in drugih projektov bomo še vedno 

pridobivali s kandidiranjem na nacionalnih in mednarodnih  javnih razpisih. 

 
Županja je pozvala svetnike, da podajo svoje predloge in vprašanja. 
 
Razpravljali so: 
 
Mitja Pranjič, ki je dejal, da je v proračunu veliko investicij in projektov, ki prispevajo k 
izboljšanju kvalitete bivalnega okolja občanov. Podpira vzpostavitev javno zasebnega 
partnerstva za vzdrževanje cest. Zanima ga, kdaj se bo obnovila cesta od Faktorja do 
odcepa za Bistro. 
Županja je odgovorila, da gre za državno cesto, za katero se že pripravlja projekt in 
upamo, da se bo obnova pričela že v letošnjem letu. 
 
Mitja Pranjič predlaga, da se preuči možnost za izdelavo projekta za razvoj 
nočitvenih kapacitet in da se za to pridobijo tudi finančna sredstva. Prav tako je treba 
razmišljati o aktiviranju hotela. Predlaga, da bi se uredilo postajališče za avtodome 
oz. kamp, tako da bi se tudi s tem povečale možnosti za nočitve. 
 
Županja je dejala, da so taka razmišljanja na mestu in da bi bilo zelo dobrodošlo, da 
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bi se v te aktivnosti vključil tudi kak zasebnik in pričel z izvajanjem te dejavnosti. 
 
Rajko Lesjak je dejal, da se strinja s predlogi predhodnega razpravljavca in da je 
denar, ki se v proračunu namenja za projekte in investicije dobro razporejen. Tudi 
sam meni, da bo vzpostavitev Outdoor parka spodbudila potrebe po nočitvah in ostali 
turistični ponudbi, tudi prostor za kamp se bo sigurno našel. 
Čistilna naprava je velik finančni zalogaj, z njeno izgradnjo pa bomo poskrbeli tudi za 
prihodnje generacije. 
Glede koncesije za vzdrževanje cest so podlage vzpostavljene, postopek  je 
potrebno samo še dokončno izpeljati. 
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka bo osnutek proračuna podprla in se konstruktivno 
vključila v javno razpravo. 
 
Mag. Dragica Mazej je dejala, da imamo v občini veliko turističnega potenciala, 
potrebno pa bi bilo zadeve sestaviti v en celovit paket in jih ponuditi kot skupni 
produkt. Sam proračun je visok in upa da bo tudi realiziran. Zanima jo, ali so vanj 
vključene tudi odprte postavke iz leta 2018. 
 
Županja je pojasnila, da so v osnutku proračuna zajete tudi vse odprte postavke 
občine. 
 
Marjan Kodrun je dejal, da je potrebno nekaj narediti glede prostorskega plana, saj 
zdaj gradnja na kmetijskih zemljiščih ni možna. 
Županja je pojasnila, da so v teku še usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, ki je 
zavrnilo kar veliko podanih pobud s strani občanov, potrebno je dopolniti 
Okoljevarstveno poročilo, dopolniti mnenja Kmetijske svetovalne službe  in nato 
dokončno uskladiti stališča še z Ministrstvom za okolje in prostor. 
 
Marina Leskovec je dejala, da je v osnutku proračuna ogromno dobrih projektov s 
področja turizma, problem pa so nočitvene kapacitete. Morda bi poskušali spodbuditi 
zasebnike, da bi ponudili svoje kapacitete. 
 
Bojan Gorza je dejal, da bo SDS podprla osnutek proračuna in na odborih podala še 
kak predlog. Veseli se tega, da se bo uredilo vzdrževanje cest in telekomunikacijskih 
storitev v okolici Črne. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
SKLEP 5/1 
 
Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na 

Koroškem za leto 2019 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 in 

ju daje v javno obravnavo. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

K točki 6 
 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Kropivnik, 
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mag. je predstavil predlog komisije za imenovanje članov delovnih teles občinskega 

sveta. 

 

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe in ker pripomb ni bilo, je 

v sprejem predlagala naslednje sklepe: 

 

SKLEP 6/1:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN 
RAZVOJ OBČINE z naslednjimi člani: 

- Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 

- Alojz Zmrzlikar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Gvido Jančar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati, 

- Bojan Pustoslemšek, SD – Socialni demokrati, 

- Boštjan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Valentina Kokošinek, mag., SDS – Slovenska demokratska stranka. 

 

Za predsednico odbora imenuje  Marino Leskovec. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

SKLEP 6/2:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje ODBOR ZA KOMUNALNE ZADEVE, 
UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA z naslednjimi člani: 

- Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Alojz Zmrzlikar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Tatjana Keber, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mag. Petra Kunc, SD – Socialni demokrati, 

- Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati, 

- Bojan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Marjan Kodrun, Lista Marjana Kodruna. 

 

Za predsednika odbora imenuje Rajka Lesjaka. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/3:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
z naslednjimi člani: 

- Jože Kropivnik, mag., Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Tara Simetinger, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Dr. Tomaž Simetinger, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 
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- Mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati, 

- Jasmina Kevp, SD – Socialni demokrati, 

- Bojan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Nataša Brumen, Lista Marjana Kodruna. 

 

Za predsednika odbora imenuje Jožeta Kropivnika, mag. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/4:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje ODBOR ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA z naslednjimi člani: 

- Mojca Petrič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mag. Mateja Modrej, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati, 

- Bojan Gorza, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Martin Cigale, Lista Marjana Kodruna. 

 
Za predsednika odbora imenuje Bojana Gorzo. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/5:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje NADZORNI ODBOR z naslednjimi 
člani: 

- Darija Kordež, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Andreja Grobelšek, SDS – Slovenska demokratska stranka, 

- Simon Klavž, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

 
SKLEP 6/6:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO z 
naslednjimi člani: 

- Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Petra Štumberger, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati, 

- Andreja Kligl Grobelnik, SD – Socialni demokrati. 

 

Za predsednika komisije imenuje Mitjo Pranjiča. 
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Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

SKLEP 6/7:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO z 
naslednjimi člani: 

- Rebeka Stakne, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – PREDSEDNICA 

KOMISIJE 

- Petra Štumberger, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – NAMESTNICA 

PREDSEDNICE, 

- Luka Kropivnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – ČLAN, 

- Veronika Kališnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka – NAMESTNICA 

ČLANA, 

- Urška Stopar, SD – Socialni demokrati – ČLANICA 

- Barbara Zmrzlikar, SD – Socialni demokrati – NAMESTNICA ČLANICE 

- Matjaž Burjak, SD – Socialni demokrati – ČLAN,  

- Mirica Lunder, SDS – Slovenska demokratska stranka – NAMESTNICA 

ČLANA. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

SKLEP 6/8:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje SVET ZA VARSTVO JAVNIH DOBRIN 
z naslednjimi člani: 

- Tara Simetinger, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Milena Javornik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mag. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati. 

 

Za predsednico imenuje Taro Simetinger. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 

 
SKLEP 6/9:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje 2 člana SVETA ZA PREVENTIVO IN 
VZGOJO V CESTNEM PROMETU: 

- Jože Kropivnik, mag. , Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 
- Mitja Pranjič, SD – Socialni demokrati. 

 

Za predsednika sveta imenuje Mitjo Pranjiča. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
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SKLEP 6/10:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje naslednje člane SVETA ZAVODA OŠ 
ČRNA NA KOROŠKEM, za mandatno obdobje 2018 - 2022: 

- Jože Kropivnik, mag., Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Alojz Zmrzlikar, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Polona Libnik, SD – Socialni demokrati. 

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/11:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje naslednja člana SVETA ZAVODA 
KOK DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM, za mandatno obdobje 
2018 - 2022: 

- Mojca Petrič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, 

- Mag. Petra Kunc, SD – Socialni demokrati. 

 
SKLEP 6/12:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje naslednjega člana SKUPŠČINE JKP 
LOG d.o.o., za mandatno obdobje 2018 - 2022: 

- Jože Kropivnik, mag., Nestrankarska lista Rajka Lesjaka. 

 

Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/13:  
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje naslednjo članico NADZORNEGA 
SVETA JKP LOG d.o.o., za mandatno obdobje 2018 - 2022: 

- Marina Leskovec, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
SKLEP 6/14:  
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, sprejme sklep, da se mandati predstavnikom 

občinskega sveta v preostalih organih javnih zavodov, javnih podjetij ter 

skladov, v katera so bili imenovani, iztečejo s potekom mandata tem organom.  

 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 

 
K točki 7 
 
Na občinsko upravo je vprašanja v zvezi z gostinsko ponudbo na  prireditvi 27. 
gradovi kralja Matjaža naslovil svetnik Aleš Tomše. 
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Županja je podala naslednji odgovor: 
Občina je v lanskem letu, ko gradovi potem zaradi neugodnih vremenskih razmer 
niso bili izvedeni, objavila javno zbiranje ponudb na katero je prispela le ena ponudba  
podjetja Miprom. S ponudnikom so stekli pogovori in zadeve so bile dogovorjene, 
tako da se je v letošnjem letu sodelovanje samo nadaljevalo tam, kjer se je lani 
zaradi neizvedene prireditve, zaključilo. Gre za sodelovanje pri organizaciji prireditve, 
ne le za gostinsko ponudbo.  
 
Aleš Tomše se je zahvalil za pojasnila, z odgovorom pa ni zadovoljen. Če je bil 
ponudnik izbran lani, ne more biti izvajalec gostinske ponudbe na letošnji prireditvi. 
Okoliščine so zelo spremenjene, zdaj ko je prireditev v Črni, škoda je da niso bili 
pozvani k sodelovanju gostinci iz kraja. 
 
Županja je dodala, da interesa ni izkazal noben gostinec iz Črne. Gre za 
soorganizacijo prireditve, ne le za gostinsko ponudbo. Ni naloga občine, da hodi do 
gostincev in jih poziva k sodelovanju. Noben gostinec iz Črne ni prišel in izrazil 
interesa za sodelovanje. Prireditev je treba izvesti s skupnimi močmi in sodelovati v 
dobrem in slabem. Letos je tudi velika priložnost za domače gostince, da bodo lahko 
ponudili svoje storitve, saj bo prireditev v samem kraju. Ob vsaki prireditvi damo 
priložnost tudi domačim gostincem. 
 
Aleš Tomše je dejal, da se strinja s tem, da mora sodelujoči gostinec tudi prispevati 
svoj vložek  k prireditvi in upa, da bo to takšno sodelovanje tudi predstavljeno po 
prireditvi. 
 
 
K točki 8 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
Marjan Kodrun je dejal, da tudi on v preteklih letih ni bil nikoli pozvan, da bi izvajal 
prevoze na prireditev Gradovi kralja Matjaža. 
Zanima ga ali ima občina inventurno komisijo, ki popiše osnovna sredstva. 
 
Županja je pojasnila, da občina seveda ima inventurno komisijo, ki jo mora imeti po 
zakonu o računovodstvu. Inventurno poročilo je del zaključnega računa občine. 
 
Ker ni bilo več  razprave, se je županja vsem svetnikom zahvalila za sodelovanje in  
ob 18.20 uri zaključila sejo. 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 
 


