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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: 7.7.2016                                                                                                                                     
Številka: 0320-00013/2014 -2 

 
Z A P I S N I K 

11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v sredo, 6.7.2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, Jože Kropivnik 
(Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag. Dragica Mazej, Boštjan Delalut (SD – 
Socialni demokrati),  Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC), Bojan Gorza, Šemso 
Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka). 
Opravičeno odsotni: Katja Gole (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Gregor 
Potočnik (NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati).  
Ostali odsotni:  Aleš Tomše (SD – Socialni demokrati) 
 
Ostali prisotni: mag. Romana Lesjak, županja, Brigita Rajšter, direktorica 
Koroškega pokrajinskega muzeja, mag. Jelka Klemenc, vodja Medobčinskega 
inšpektorata Koroške, Stanka Vauh, direktorica Doma starejših Na Fari Prevalje, 
Metka Naveršnik, državna revizorka, Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna, 
Martina Laznik, finančnica in Irena Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

K točki 1 
 
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih 
10  svetnikov, dva sta svojo odsotnost opravičila. Občinski svet je sklepčen in lahko 
prične z delom. Predlagala je naslednji dnevni red 11. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 
6.7.2016, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, poročata Brigita Rajšter, 
direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja in Rajko Lesjak, predsednik 
Statutarno pravne komisije; 

3. Obravnava in sprejem poročila o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za 

leto 2015, poročata mag. Jelka Klemenc, vodja Medobčinskega inšpektorata 

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

prostora in varstvo okolja;  

4. Obravnava in sprejem poročila o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške 

doline za leto 2015, poročata Irena Došen, vodja Medobčinskega redarstva in 
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Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja;  

5. Soglasje k ceni storitve in določitev višine subvencioniranja cene storitev 
neposredne socialne oskrbe na domu, poročata Stanka Vauh, direktorica 
Doma starejših Na Fari Prevalje in mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora 
za družbene dejavnosti; 

6. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi cene programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok  v  Vrtcu kralja Matjaža Črna in Žerjav za šolsko leto 
2016/2017, poročata Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na Koroškem in 
mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti; 

7. Informacija o  podružnični šoli Javorje in sprejem sklepa o začasnem 
prenehanju delovanja POŠ Javorje; poročata Romana Košutnik, ravnateljica 
OŠ Črna na Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za 
družbene dejavnosti; 

8. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta, z dne 4.5.2016 in 
Poročilo o realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

9. Obravnava in potrditev predloga Komisije za nagrade in priznanja o podelitvi 
občinske nagrade in priznanj za leto 2016, poroča Peter Raztočnik, predsednik 
Komisije za nagrade in priznanja občine; 

10. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o proračunu za leto 2016 

(rebalans), poročata mag. Romana Lesjak, županja in Martina Laznik, 

finančnica; 

11. Obravnava in potrditev Dokumentov identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP): 
- Obnova in širitev knjižnice Črna na Koroškem 
- Outdoor park Črna na Koroškem 
poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko Lesjak, predsednik 
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

12. Obravnava in sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni 
ravni,  
poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko Lesjak, predsednik 
Statutarno pravne komisije; 
 

13. Pobude in vprašanja; 

14. Razno. 

 
Ker na predlagani dnevni red ni pripomb, županja predlaga naslednji sklep: 
 

SKLEP 1/1: 
 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 11. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 6.7.2016. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
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K točki 2 
 
Županja je pozdravila Brigito Rajšter, direktorico Korošega pokrajinskega muzeja 
Slovenj Gradec in jo prosila za uvodna pojasnila. 
 
Brigita Rajšter je povedala, da v Koroškem pokrajinskem muzeju od novembra 2015 
pripravljajo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi (UL RS 62/12, v 
nadaljevanju odlok). Pri pripravi sprememb sta s predlogi aktivno sodelovali in se 
dogovarjali strokovni službi Občine Ravne na Koroškem in Mestne občine Slovenj 
Gradec.  
 
V Koroškem pokrajinskem muzeju posodabljajo Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v jz Koroški pokrajinski muzej, sprememba odloka bo 
vplivala na spremembo sistemizacije delovnih mest v zavodu. 
 
V teku procedure je Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi jz 
Koroški pokrajinski muzej (v nadaljevanju Predlog odloka) na svojih  8. in 9.  redni 
seji dne 16. 12. 2015 in 26. 2. 2016 obravnaval Svet javnega zavoda Koroški 
pokrajinski muzej in sprejel sklep, da se je seznanil s predlaganima spremembo in 
dopolnitvijo Predloga odloka in ga sprejel kot primernega za nadaljnjo obravnavo na 
občinskih svetih občin ustanoviteljic muzeja.  
Predlog odloka so že obravnavali in sprejeli občinski sveti sedmih občin 
ustanoviteljic. 
 
Občina Ravne na Koroškem želi vodenje druge največje enote Muzeja Ravne na 
Koroškem urediti na tak način, da ima v primeru, če pomočnik direktorja ni imenovan, 
Muzej Ravne vodjo, ki usmerja dela v tej enoti. 
Zato so predlagali in na Občinskem svetu tudi potrdili spremembo in dopolnitev 
Odloka o ustanovitvi jz Koroški pokrajinski muzej tako, da se 4. člen odloka dopolnili 
s četrtim odstavkov, ki se glasi: 
 »(4) Muzej Ravne na Koroškem ima vodjo enote, ki je hkrati tudi pomočnik direktorja 
zavoda. Vodjo imenuje direktor zavoda izmed zaposlenih v enoti. Vodja nadzira, 
usmerja ter vodi projektne in programske dejavnosti v enoti.« 

Hkrati pa se v odloku črta drugi stavek prvega odstavka 16. člena, ki se glasi: 
»Pomočnik direktorja je praviloma tudi vodja ene izmed enot v muzeju.« 
 
Brigita Rajšter je poudarila, da sprememba odloka nima finančnih posledic za nobeno 
občino ustanoviteljico. 
Statutarno pravna komisija, ki se je s predlogom sprememb seznanila, je prosila, da 
podrobneje predstavijo vlogo vodje enote. Od leta 2012 sta se muzeju na Ravnah in 
v Slovenj Gradcu pridužili še enoti v Dravogradu in Radljah ob Dravi. Prav zaradi te 
situacije, ko več kot leto dni ni bil imenovan pomočnik direktorja, so na Ravnah želeli, 
da je v takem primeru imenovan vodja enote, ki opravlja zahtevnejše administrativno 
upravne naloge, naloge v zvezi z vsemi delovnimi procesi. V tem trenutku pa je že 
imenovan pomočnik direktorja, ki je prevzel vse naloge glede vodenja in organiziranja 
dela v enoti na Ravnah na Koroškem. 
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Županja je dala besedo še predsedniku Staturtarno pravne komisije Rajku Lesjaku, ki 
je povedal, da je direktorica že v uvodu podala pojasnila, ki jih je zahtevala komisija 
in dejal, da je Statutarno pravna komisija na 4. redni seji sprejela naslednje sklepe:  
SKLEP 6/1: 
Statutarno pravna komisija  je obravnavala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej in načeloma ne nasprotuje 

predlaganim spremembam in dopolnitvam. 

SKLEP 6/2 
Statutarno pravna komisija predlaga, da predlagatelj seznani občinski svet z notranjo 

organizacijo Koroškega pokrajinskega muzeja s poudarkom na vlogi vodje enote. 

SKLEP 6/3 
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da ob argumentirani 

predstavitvi predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Koroški pokrajinski muzej in po opravljeni razpravi, predlagani odlok sprejme. 

SKLEP 6/4 
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da predlog Odloka o 

spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski 

muzej obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Jože Kaker je vprašal, kdo je pomočnik direktorice v enoti Ravne na Koroškem? 
 
Brigita Rajšter je odgovorila, da je to kolega Roman Haber, zaposlen v enoti Ravne. 
 
Jožeta Kakerja je zanimalo, zakaj se niso odločili za imenovanje dolgoletne vodje dr. 
Karle Oder. 
 
Brigita Rajšter je povedala, da je Karlo Oder razrešila s te funkcije, ker z njenim 
delom vodenja enote ni bila zadovoljna, želela je razčistiti odnos med direktorico in 
vodjo enote na Ravnah. Kolegica je zelo dobra strokovnjakinja in odlična strokovna 
delavka, kar pa se tiče samega vodenja, je direktorica menila, da je potrebno 
nekatere naloge drugače opravljati. 
 
Dragica Mazej je dejala, da je pobuda s strani Občine Ravne nastala verjetno takrat, 
ko je bila razrešena dr. Karla Oder in na Ravnah ni bilo vodje enote. 
 
Ker ni bilo več vprašanj in razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
SKLEP 2/1: 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. 

 

Glasovanje: vsi ZA. 
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K točki 3 
 
Županja je prosila mag. Jelko Klemenc, vodjo Medobčinskega inšpektorata Koroške, 
da predstavi poročilo inšpektorata za leto 2015. 
 
Jelka Klemenc je povedala, da je Poročilo enako kot prejšnja leta. Še vedno so na 
inšpektoratu zaposleni 3 inšpektorji in tudi vsi ostali splošni podatki ostajajo enaki. V 
poročilu je podrobneje predstavila pravne postopke, ki jih izvajajo. 
Ključ financiranja ostaja enak kot so ga v začetku dogovorili župani koroških občin. 
Na posvetu medobčinskih inšpektoratov so bile dane pobude, da bi spodbujali 
občine, da se bolj povezujejo v skupnih upravah, ker je od tega odvisno tudi 
sofinanciranje države.  Glede na to, da je v naši skupni upravi združenih veliko občin, 
pri financiranju ne bi smeli imeti težav. 
 
Področja dela ostajajo enaka kot pretekla leta. Največ dela so imeli na cestah, zaradi 
varnosti, na drugem mestu so odpadki, število obravnav je približno enko kot pretekla 
leta.  
Cilji Medobčinskega inšpektorata so postavljeni na podlagi vizije razvoja koroških 
občin in se vklapljajo v zagotavljanje visoke kakovosti življenja zlasti v okoljskem in 
bivalnem pogledu. Torej, da čim hitreje, čim bolj učinkovito in za zavezanca  z naj 
bolj ugodnimi ukrepi dosežejo rešitev problema oz. zagotovijo spoštovanje predpisov.  
 
V Občini Črna na Koroškem je bilo približno enako število primerov, odstopanja so le 
pri cestah. Na nobenem področju ni posebnih problemov. V  letu 2015 se je 
obravnavalo 24 novih zadev na področju inšpekcijskega nadzora 16 in 8 na področju 
prekrškov. 21 zadev je zaključenih, 3 pa rešujejo še v letu 2016. 
Pohvaliti je potrebno Občino, s katero so v preteklem letu dobro sodelovali pri 
noveliranju odlokov. 
 
Županja se je Jelki Klemenc zahvalila za poročilo in  prosila Rajka Lesjaka, 
predsednika Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja, da 
predstavi stališče odbora. 
 
Rajko Lesjak je povedal, da se je odbor s poročilom seznanil na  redni seji in sprejel 
naslednji sklep: 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in 
sprejel Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2015 in predlaga 
občinskemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. 
 
Županja je pozvala svetnike k razpravi. 
 
Natalija Lorenčič je vprašala, kako je z nepravilnim parkiranjem. 
 
Jelka Klemenc je pojasnila, da je to področje v pristojnosti redarske službe. 
 
Šemso Omerović je dejal, da med letom dobijo na inšpektorat javne in anonimne 
prijave in zanima ga ali tudi prijavitelja obvestijo o svojih ukrepih. 
 
Jelka Klemenc je pojasnila, da prijavitelj ni stranka v postoku, če izrecno zahteva, ga 
o ukrepih tudi obvestijo. 
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Jože Kaker je dejal, da se od lanskega leta naprej v večjem številu pojavljajo velike 
deponije lesa ob občinskih cestah. Zanima ga, koliko so inšpektorji  to preverjali z 
vidika dopustnosti - ali je les sploh lahko naložen ob teh cesta in z vidika varnosti - če 
je les naložen varno. 
 
Jelka Klemenc je pojasnila, da v primeru gozdnih cest inšpektorat ni pristojen, za 
občinske ceste pa je.  Že v letošnjem letu sta bila izpeljana dva postopka v zvezi z 
deponijami lesa. Zakon določa, da je za vsako delo ob občinski cesti potrebno 
pridobiti soglasje občine. Najprej preverijo ali imajo subjekti soglasje, če ga nimajo, si 
ga morajo pridobiti in občina pri tem tudi postavi svoje pogoje. V teh postopkih potem 
tudi ustrezno ukrepajo, saj gre za prekrškovni postopek, v katerem se  izrečejo kazni. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, se je županja je zahvalila za pojasnila in predlagala v 
sprejem naslednji sklep 
 
SKLEP 3/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s Poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2015 in ga sprejema.  
 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 4 
 
Ker so se pristojni za predstavitev poročila o izvajanju redarstva  opravičili, je poročilo 
na kratko predstavila županja. 
Županja je dejala, da je v lanskem letu Občina Črna na Koroškem pristopila k 
izvajanju skupnega redarstva in redar je nekaj časa izvajal svoje naloge, potem pa je 
bil dlje časa v bolniški. V času, ko je deloval, je kršitelje lej opozarjal, saj so bili prvi 
meseci njegove prisotnosti opredeljeni kot prehodno obdobje, v katerem glob ni 
izrekal. V občini Črna je bilo v letu 2015 zabeleženih 54 prekrškov, največ s področja 
cestno prometnih prekrškov. 
Podrobno poročilo, ki ga je pripravilo Medobčinsko redarstvo, je v gradivu, 
posebnosti v naši občini ni bilo, tudi izrečenih glob ne. 
 
Rajko Lesjak je predstavil sklepe Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja, ki je poročilo obravnaval na 11. redni seji, 14.6.2016. Odbor je 
poročilo sprejel in predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Šemso Omerović je dejal, da je mimo eno leto izvajanja redarske službe, v poročilu 
pa je zapisano, da je izrekal samo opozorila. Zanima ga od kdaj naprej bo pričel 
izrekati globe. 
 
Županja je pojasnila, da je bil redar v bolniški skoraj polovico leta in bo takoj, ko bo 
začel nemoteno delovati tudi pričel z izrekanjem glob za storjene prekrške.  
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep 
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SKLEP 4/1 
 
 

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

Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2015 in ga sprejema. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 5 
 
Županja je prosila Stanko Vauh, direktorico Doma starejših Na Fari, za vodna 
pojasnila. 
 
Stanka Vauh se je zahvalila za besedo in dejala, da je z njo tudi državna notranja 
revizorka Metka Naveršnik, ki je na voljo za vsa morebitna vprašanja svetnikov. 
Pojasnila je, da Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cene socialno varstvenih 
storitev v 12. členu določa način izračuna stroškov storitve pomoč na domu – 
socialna oskrba na domu, ki so sestavljeni iz stroškov strokovne priprave v zvezi s 
sklenitvijo dogovora, stroškov vodenja in koordiniranja, stroškov za neposredno 
izvajanje storitev na domu uporabnikov. 
Dom starejših Na Fari Prevalje je v letu 2015 naročil notranjo revizijo na področju 
izvajanja dejavnosti »pomoči družini na domu«. Ugotovljeno je bilo, da izračunana 
cena ni v skladu s predpisano metodologijo, zato je bilo vodstvu doma s strani 
revizorke naloženo, da pripravi novo kalkulacijo, katera bo vsebovala tudi stroške iz 
prve alineje 12. člena pravilnika. Slednje financira občina  in sicer na način, da je le-
ta vključena v ceno. Prav tako je bilo poslovanje doma na področju izvajanja 
dejavnosti »pomoč na domu« v letu 2015 negativno. Vzrok negativnega poslovanja 
je v stroških prevoza zaposlenih ter stroških amortizacije novega avtomobila, 
katerega dom uporablja izključno za izvajanje dejavnosti »pomoč na domu«. Dom 
starejših Na Fari Prevalje je na podlagi priporočil revizorke pripravil nove kalkulacije. 
V letu 2016 (stanje marec) je storitev »pomoč družini na domu«  koristilo 7 občanov 
iz naše občine. Ta podatek je bil tudi podlaga za izračun nove cene. 
V občini Črna na Koroškem je bilo v letu 2015 opravljenih 1427 ur efektivnega dela 
pri uporabnikih. 
Nova predlagana cena storitve znaša 17,18 €/uro, vzrok zanjo je povišanje plač 
zaposlenih zaradi napredovanj ter spremembe plačne lestvice v letu 2016, uporablja 
se od 1.7.2016 dalje. 
 
Županja se je zahvalila za pojasnila in prosila Dragico Mazej predsednico Odbora za 
družbene dejavnosti, da predstavi sklepe odbora. 
Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 7. redni seji 
dne 15.6.2016 seznanil s predlagano novo ceno in pojasnilom, da cena ni bila 
pravilno izračunana, in sprejel naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi za neposredno 
socialno oskrbo na domu  v letu 2016, katera znaša:  
Cena storitve na praznik in nedeljo znaša: 

- polna cena storitve znaša 17,18 €/uro 
- strošek občine znaša 13,35 €/uro  
- cena za uporabnika znaša 3,83 €/uro. 
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Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da odstotek subvencij 
občine ostane enak in znaša 76,37 % od polne cene za uporabnika. 
 
Županja je pozvala svetnike k razpravi. 
 
Jože Kaker je dejal,da iz povedanega izhaja, da so stroške do sedaj zaračunavali 
pravilno, vendar na dveh različnih postavkah. zdaj pa je potrebno to samo uskladiti. 
Povišanje cene pa je samo zaradi povečanja plač izvajalcev storitev.  
Zanimalo ga je še ali je kdo od teh, ki opravljajo pomoč na domu za Črnjane, tudi 
Črnjan. 
 
Stanka Vauh je dejala, da med izvajalci ni Črnjanov, Dom starejših na Fari je ob 
prevzemu dejavnosti prevzel 3 izvajalke, ki so vse iz Mežice. 
 
Županja je dodala, da je vseh 7 naših oskrbovancev zelo zadovoljnih s storitvijo in s 
pomočjo, ki se jim nudi. 
 
Jože Kakerja je zanimalo, kakšen je trend na tem področju ali bo v prihodnjih letih 
oskrbovancev več. 
Stanka Vauh je dejala, da je potreb sigurno več, problem pa je cena storitve in to, da 
lahko imajo največ 20 ur pomoči na teden. Vsekakor pa zagotovijo pomoč na domu 
vsem, ki jo potrebujejo in želijo in nihče nanjo ne čaka. 
 
Ker ni bilo več vprašanj je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
SKLEP 5/1 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem potrjuje cene storitve za neposredno 

socialno oskrbo na domu v letu 2016, katera znaša: 

 delavnik nedelja praznik 

Polna cena storitve 17,18 €/uro   20,93 €/uro 21,68 €/uro 

Cena za  občino 13,35 €/uro   16,22 €/uro 16,79 €/uro 

Cena za uporabnika   3,83 €/uro     4,71 €/uro    4,89 €/uro 

 
Subvencija občine znaša 76,37% od polne cene za uporabnika. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, uporablja pa se od 1.7.2016.                                                                                    
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 6 
 
Županja je pozdravila  ravnateljico OŠ Črna Romano Košutnik in jo prosila za uvodna 
pojasnila. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da bo pred samo ceno predstavila še tri druge sklepe, ki 
vplivajo na to, da je cena takšna, kot jo predlaga. To je določitev delovnega oz. 
poslovnega časa vrtca, odobritev uporabe fleksibilnega normativa – povečanje 
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oddelka za dva otroka, kar so že upoštevali pri oblikovanju skupin in sklep o znižanju 
normativa za skupno v kateri je otrok s posebnimi potrebami. 
 
Cena, ki jo predlagajo je predstavljena v gradivu, in znaša: 
- I. starostno obdobje – celodnevni program 485,65 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program 390,83 €, 
- poldnevni programa za I. starostno obdobje 412,80€ 
- poldnevni program za II. starostno obdobje 332,21 € 
- kombiniran oddelek- 394,52  €. 
 
Normativ je 75 otrok, vpisanih je 69, normativ se zniža še za enega otroka v skupini, 
kjer je otrok s posebnimi potrebami, tako da ostane še 5 prostih mest, ki so vsa v 
vrtcu Žerjav. 
 
Županja se je zahvalila ravnateljici Romani Košutnik in prosila Dragico Mazej 
predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da predstavi sklepe odbora. 
Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti tudi to tematiko 
obravnaval na svoji 7. redni seji dne in sprejel naslednje sklepe: 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi ceno programov 
vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu kralja Matjaža Črna na 
Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2016/2017: 
- I. starostno obdobje – celodnevni program 485,65 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program 390,83 €, 
- poldnevni programa za I. starostno obdobje 412,80€ 
- poldnevni program za II. starostno obdobje 332,21 € 
- kombiniran oddelek- 394,52 € 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni programa je 0,92€: 
- malica- 0,45€ 
- kosilo – 0,47€. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se 
vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavljajo sredstva po posameznih 
namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje 
cene programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje 
predšolske vzgoje. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da  potrdi odpiralni čas 
Vrtca kralja Matjaža Črna na Koroškem, ki traja 5 dni v tednu od 5.30 do 16.00 ure v 
enoti Črna na Koroškem in od 5.30 do 15.00 ure v enoti Žerjav. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da v skladu s Pravilnikom 
o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje odobri, da se najvišje število 
otrok v vseh petih oddelkih Vrtca kralja Matjaža Črna na Koroškem lahko poveča za 
največ 2 otroka – fleksibilni normativ. 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi oblikovanje 
oddelka z znižanim normativom za 1 otroka v skupini, kjer je vključen otrok s 
posebnimi potrebami. Stroške zaradi oblikovanja oddelka in strokovnega delavca za 
dodatno pomoč krije občina ustanoviteljica. 
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Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. 
 
Ker ni bilo vprašanj, je županja predlagala naslednje sklepe: 
 
 
SKLEP 6/1: 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil ceno 
programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu kralja Matjaža Črna na 
Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2016/2017: 
- I. starostno obdobje – celodnevni program 485,65 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program 390,83 €, 
- poldnevni programa za I. starostno obdobje 412,80€ 
- poldnevni program za II. starostno obdobje 332,21 € 
- kombiniran oddelek- 394,52 € 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni programa je 0,92€: 
- malica- 0,45€ 
- kosilo – 0,47€ 
 
SKLEP 6/2 : 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep, da se 
vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavljajo sredstva po 
posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 
elementi za oblikovanje cene programov in so opredeljeni v občinskem 
finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje. 
 
SKLEP 6/3 : 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil odpiralni 
čas Vrtca kralja Matjaža Črna na Koroškem, ki traja 5 dni v tednu od 5.30 do 
16.00 ure v enoti Črna na Koroškem in od 5.30 do 15.00 ure v enoti Žerjav. 
 
SKLEP 6/4 : 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti v skladu s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
odobril,da se najvišje število otrok v vseh petih oddelkih Vrtca kralja Matjaža 
Črna na Koroškem lahko poveča za največ 2 otroka – fleksibilni normativ. 
 
SKLEP 6/5 : 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil oblikovanje 
oddelka z znižanim normativom za 1 otroka v skupini, kjer je vključen otrok s 
posebnimi potrebami. Stroške zaradi oblikovanja oddelka in strokovnega 
delavca za dodatno pomoč krije občina ustanoviteljica. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
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K točki 7 
 
Županja je prosila ravnateljico OŠ Črna Romano Košutnik za uvodna pojasnila. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da je  v tem šolskem letu, ki se je pravkar končalo, POŠ 
Javorje obiskovalo 6 otrok, od tega bi se eden v novem šolskem letu prešolal na 
matično šolo. Za naslednje šolsko leto so planirali oddelek s 5 učenci.  
Trenutno so za šolsko leto 2016/2017 na POŠ Javorje ostali vpisani le 3 učenci in na 
osnovi tega ugotavljajo, da ni zakonskih pogojev za izvajanje pouka na POŠ Javorju. 
Normativ za obmejna področja je 5 učencev. Prav tako pa je iz aplikacije Sokol 
razvidno, da se v prihodnjih letih število otrok v Javorju ne bo povečalo.  
 
Županja se je ravnateljici zahvalila  za pojasnila in prosila Dragico Mazej, 
predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da predstavi sklepe odbora. 
 
Dragica Mazej je dejala, da je občinski svet na prejšnji seji potrdil oblikovane oddelke 
OŠ Črna, med katerimi je bil tudi oddelek na POŠ Javorje. V dobrem mesecu dni so 
se stvari spremenile, tako da je moral odbor še enkrat obravnavati to tematiko in je 
na osnovi prejetih informacij in pojasnil sprejel naslednji sklep: 
 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z informacijo ravnateljice OŠ Črna na 
Koroškem o vpisu otrok v POŠ Javorje in določili Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Url. RS št. 16/98, 
82/03, 61/05), zato predlaga občinskemu svetu da sprejme sklep, da s šolskim letom 
2016/17 začasno preneha delovati podružnična osnovna šola Javorje, ki je del 
matične šole Črna na Koroškem. 
 
Županja je predstavila mnenje VS Magdalena, kjer so bila  po opravljeni razpravi 
glede POŠ Javorje oblikovana naslednja stališča: 
 
Vaška skupnost Javorje se je seznanila z informacijo ravnateljice  o številu vpisanih 
otrok v POŠ Javorje za šolsko leto 2016/2017, s stališči staršev otrok, ki so v 
šolskem letu 2015/2016 obiskovali POŠ Javorje, s stališči županje in sprejetimi sklepi 
Odbora za družbene dejavnosti, svoje mnenje pa so izrazili tudi nekateri krajani, 
prisotni na sestanku Vaške skupnosti. 
 
Končna ugotovitev oziroma mnenje Vaške skupnosti Magdalena je, da v POŠ Javorje 
za šolsko leto 2016/2017 ni toliko vpisanih otrok, da bi njihovo število zadostovalo 
zakonsko določenim pogojem za izvajanje pouka na podružničnih šolah. Tudi v 
prihodnjih letih v Javorju ne bo dovolj otrok, da bi POŠ Javorje lahko ostala. Krajani 
to dejstvo obžalujejo, hkrati pa priznavajo in razumejo pravico in dolžnost staršev, da 
se sami odločijo v katero šolo bodo vpisali svoje otroke.  
 
Krajani  Vaške skupnosti Magdalena  se nesporno strinjajo z dejstvom, da je bilo 
dosedanje delo z otroki na POŠ Javorje zelo dobro in da so otroci iz Javorja pridobili 
zelo kvalitetna znanja in podlage za nadaljnje uspešno izobraževanje, hkrati pa 
ugotavljajo, da mladi starši danes razmišljajo drugače kot včasih in želijo svoje otroke 
vpisati na matično šolo. 
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Krajani  Vaške skupnosti Magdalena  obžalujejo dejstvo, da bo POŠ Javorje začasno 
prenehala delovati in si bodo skupaj z občino Črna na Koroškem in Vaškim odborom 
prizadevali, da se objekt še naprej vzdržuje, da se v njem izvajajo različne aktivnosti 
in da bo šola še vedno kraj, kjer se bodo krajani združevali, povezovali in družili. 
 
Županja je prosila svetnike za razpravo v zvezi s sklepom, ki ga predlaga Odbor za 
družbene dejavnosti. 
 
Jože Kaker je vprašal, kaj se bo spremenilo glede kadra na šoli in na kakšen način 
bo občina ohranila to zgradbo v Javorju. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da bodo v šoli na podlagi sklepa, ki ga bo sprejel občinski 
svet,  pričeli z ugotavljanjem poslovnih viškov, tako pri razrednih učiteljih kot na 
delovnem mestu gospodinjec. Vsaj ena oseba bo zanesljivo izgubila zaposlitev. Na 
POŠ Javorje sta vezani dve delovni mesti, in sicer: razredna učiteljica in 0,5 
zaposlitve gospodinjca – kombinacija kuharica in čistilka.  
Ker bo en oddelek manj se zniža tudi delovna obveza celotni administraciji, 
računalnikarju in nekaterim učiteljem. Tudi pri teh osebah bodo sklepali pogodbe  
nižjih delovnih obvezah. 
 
Jože Kaker je vprašal, kaj to pomeni za občinski proračun: 
 
Županja je pojasnila, da to nima vpliva na občinski proračun, ker bi oddelek, ki smo 
ga za prihodnje šolsko leto načrtovali na POŠ Javorje, v celoti financiralo Ministrstvo 
za šolstvo. 
 
Šemso Omerović je dejal da je Odbor za družbene dejavnosti v preteklem mandatu 
že obravnaval  tematiko POŠ Javorje. Takrat je bilo volilno leto in občina je nekako 
pristala na to, da šola ostane, čeprav tudi takrat ni bilo izpolnjenih zakonskih pogojev. 
Zanima ga koliko je bil v preteklih 3 letih oškodovan občinski proračun, koliko je bilo 
zagotoviti sredstev iz proračuna, ker jih ni prispevalo ministrstvo. 
 
Županja je dejala, da ne moremo govoriti o tem, da je bil proračun oškodovan, ampak 
je bila zavestno sprejeta odločitev, da se na POŠ Javorje omogoči kombiniran pouk. 
Zakonski pogoji za obstoj podružnice so bili izpolnjeni, občina je sofinancirala samo 
izvajanje kombiniranega pouka in je za to prispevala okrog 17.000 €. Ta sredstva bi 
tudi še naprej z veseljem zagotavljali, v kolikor bi bilo dovolj otrok, da bi šola lahko 
ostala. 
 
Rajko Lesjak je dejal, da je bil pred nekaj dnevi na proslavi ob obletnici 
Prostovoljnega gasilskega društva Črna, kjer so odlično nastopali učenci POŠ 
Javorje in prešinilo ga je, da bo moral na prihodnji seji na osnovi dejstev odgovorno 
sprejeti sklep, s katerim bo žal POŠ Javorje začasno prenehala delovati. Težko je 
sprejeti tak sklep vendar so okoliščine žal pač takšne in če otrok ni, je potrebno 
odgovorno sprejeti sklep, ki ga predlaga Odbor za družbene dejavnosti.  Ugotovimo 
lahko samo dejstva, ki kažejo, da ni pogojev, da bi podružnica v Javorju še lahko 
ostala. Občinski svet se ne sme vmešavati v pravice staršev in strokovne odločitve 
glede dela in organizacije šolske dejavnosti. Zahvaliti se je potrebno vsem, ki so 
skozi zgodovino to podružnično šolo obdržali in s tem tudi obdržali življenje v vaški 
skupnosti. 
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Žal je na to generacijo svetnikov padla naloga, da sprejema sklep o prenehanju 
delovanja  POŠ Javorje. 
Rajko Lesjak dodaja, da mu je zaradi tega zelo žal, vendar mora ravnati odgovorno in 
sprejeti tak sklep, ne pa zaradi politične všečnosti glasovati proti takemu sklepu. 
 
Natalija Lorenčič je dejala, da torej glede na pojasnila ravnateljice potem brez službe 
ostane samo ena učiteljica, ostalim pa se samo znižajo delovne ure. 
 
Ravnateljica je dejala, da se ta zahtevni postopek izpelje v skladu z zakonskimi 
določili, ki opredeljujejo kriterije za ugotavljanje poslovnih viškov in ga bo izpeljala 
odvetniška družba. O tem, kdo konkretno bo ostal brez službe, v tem trenutku ne 
more govoriti. Vsekakor pa je oseba, ki je trenutno zaposlena na POŠ Javorje v 
skupini  iz katere se bo opredeljeval poslovni višek. Vsekakor pa ena oseba v profilu 
razredni profesor, ostane brez službe. 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep 
 
 

SKLEP 7/1 
 

Občinski svet se je seznanil z informacijo o  podružnični šoli Javorje in 

sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja POŠ Javorje. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 8 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 10. 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. Ker ni bilo pripomb je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 8/1: 

 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 10. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 4.5.2016.  

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
 
K točki 9 
 
Županja je prosila Petra Raztočnika, predsednika Komisije za nagrade in priznanja, 
da predstavi predlog Komisije za nagrade in priznanje  občine. 
 
Peter Raztočnik je povedal, da je Komisija za nagrade in priznanja  v začetku aprila 
objavila Razpis za podelitev priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem za leto 
2016. Do določenega roka je bilo na občinsko upravo oddanih 17  prijav, ki jih je 
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Komisija za nagrade in priznanja obravnavala na 3. redni seji dne 31.5.2016 in 
pripravila predlog o podelitvi priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem za leto 
2016, in sicer Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se 
priznanja podelijo: 
 
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog KS Žerjav podeli: 
    ZORANU MIČIĆU, Žerjav 23, Črna na Koroškem, za več kot 15  letno    
    aktivno in  ustvarjalno delo v Čebelarskem društvu Žerjav. 
 

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog KD Franc Piko, MePZ 
župnije Črna, DPD Svoboda in MePZ Markovič Kristl MATO podeli: 
BERTI SIMETINGER, Sp. Javorje 7b, Črna na Koroškem, za več kot 30 letno  
sodelovanje v dveh črnjanskih pevskih zborih in predano ter vztrajno delovanje na 
kulturnem področju. 
 

2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Društva upokojencev Črna 
na Koroškem podeli: 
 

    JOŽI KROPIVNIK, Podpeca 102, Črna na Koroškem, za dolgoletno  
    aktivno  vsestransko delovanje v Društvu upokojencev Črna in PGD  
    Črna  ter njeno  nesebično pomoč  in vodenje skupine  prostovoljcev. 
 

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Zveze kulturnih društev  
Črna podeli: 
DRAGU MILOŠEVIĆU, Rudarjevo  26, Črna na Koroškem, za več kot 30 letno 
delovanje na kulturnem področju in 20 letno izvirno, predano in srčno upodabljanje 
lika kralja Matjaža ter z njim promocijo Črne in njenih znamenitosti. 
 

3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Nestrankarske liste Rajka 
Lesjaka podeli  
MARKU KARLU BERLOŽNIKU, Žerjav 75, Črna na Koroškem, za več kot 50-letno 
vidno delovanje na družbeno političnem področju. Predvsem pa zato, ker je bil 
Marko Karel Berložnik kronist, kar je postalo način njegovega življenja, 
razmišljanja in komuniciranja v izrečeni in zapisani besedi.  
 

4. Nagrada Občine Črna na Koroškem se na predlog Nestrankarske liste Rajka 
Lesjaka ter Marte in Alojza Repanška podeli: 
NIKOLI STRAHINIĆU, dr. dent. med.,  Center 147, Črna na Koroškem. 
V štirih desetletjih dela v krajevni zobni ambulanti je dr. Nikola Strahinić postal del 
življenja v Črni. S skrbjo za zdravje krajanov je občutno vplival na osnovno počutje 
celotne populacije krajanov in se je s svojim skrbnim poklicnim delom trajno 
zapisal v življenje mnogih prebivalcev našega kraja.  
 

5. Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se spominske 
plakete Občine Črna na Koroškem podelijo: 

- PGD ČRNA za 130 let delovanja 

- PIHALNEMU ORKESTRU RUDNIKA MEŽICA – ČRNA  za 115 let delovanja 

- GRS KOROŠKE za 70 let delovanja 

- LD POGOREVC za 70 let delovanja 

- GLASBENI ŠOLI RAVNE za  60 let delovanja 
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- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja. 

- DRUŠTVU LJUBITELJEV GLASBE FAUŠ DUR za 10 let delovanja 

- CVETLIČARNI PUŠLC – TJAŠA VRČKOVNIK s.p. za 10 let poslovanja. 

 
Podrobne obrazložitve predlogov za nagrado in priznanja občine so shranjene in 
odložene v arhivu občinske uprave. 
 
Županja je dala predlog v obravnavo. 
 
Šemso Omerović je dejal, da ni proti nobenemu predlaganemu kandidatu, je pa 
ugotovil, da je pred dvema letoma sam predlagal dr. Nikolo Strahinića za zlati grb, 
dobil pa je priznanje občine. Zdaj po dveh letih, pa je predlagan za nagrado občine. 
Letos je spet predlagal občana, ki je sodeloval pri 59 kmečkih povorkah in več let pri 
prikazovanju izdelovanja oglja, bil aktiven v  vaški skupnosti in se posvečal svojemu 
hobiju, res pa je, da ni vidno deloval na političnem področju v občini. Verjame, da so 
si tudi drugi zaslužili nagrade, vendar si je tudi ta človek zaslužil kakšno od njih.  
Šemso Omerović ugotavlja, da pri podelitvi nagrad občine ni važno, kdo je predlagan, 
ampak kdo ga je predlagal. 
 
Peter Raztočnik je pojasnil, da Komisija za nagrade in priznanja odloča na podlagi 
kriterijev iz Pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet in so dostopni vsem. Vsi občani, 
politične stranke, društva in organizacije imajo pravico predlagati kandidate iz svoje 
sredine. 
 
Županja je dodala, da so iz vsake sredine  nedvomno predlagani ljudje, ki si ta 
priznanja ali nagrado zaslužijo, vendar je število nagrad omejeno in vsi predlagani 
kandidati jih ne morejo prejeti. Lahko pa se predlogi tudi ponovijo in kandidati, ki  
prvo leto niso prejeli nagrade ali priznanja, lahko le-to prejmejo v prihodnjem letu. 
 
Šemso Omerović je dodal, da ni govoril o tem, da komisija ni pravilno delala in da 
predlagatelji niso upoštevali pravilnika. Ugotovil pa je, da je nekdo po dveh letih, ko je 
že dobil priznanje, spet prejemnik nagrade. Človek, ki ga je sam predlagal, pa ni dobil 
priznanja. Vseeno bo glasoval za predlog komisije, ki pa je po njegovem  mnenju 
gledala na to, kdo je predlagal prejemnike in ne kdo so predlagani kandidati. 
 
Županja je dodala, da dr. Nikola Strahinić zaključuje svojo poklicno pot in si 
nedvomno, tako kot tudi nekateri zdravniki pred njim, zasluži posebno nagrado 
občine kot priznanje za njegovo dolgoletno delo v kraju in za njegov pomemben 
prispevek k zdravju občanov. 
 
Štefanija Emeršič je dejala, da vsi vemo, katerega občana omenja Šemso Omerović 
in dejala, da se je temu gospodu Turistično društvo vedno zahvalilo za njegov 
prispevek, tako kot tudi vsem drugim aktivnim članom društva. Meni, da se priznanja 
korektno podeljujejo, vendar je vsako leto predlogov več in tisti, ki so predlagani 
prvič, ga ne dobijo vedno že prvo leto ampak jih je potrebno predlagati večkrat. 
 
Rajo Lesjak je dejal, da se ne bo opravičeval občinskemu svetu, zakaj neka lista 
nekoga predlaga za priznanje ali nagrado. Predlagajo ga, ker menijo, da si nekdo to 
zasluži. Komisija za nagrade in priznanja pa mora potem preveriti ali predlagani 
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kandidat ustreza kriterijem, ki so določeni v Pravilniku in pripraviti predlog za občinski 
svet. Zdi se mu povsem nepotrebno iz tega delati politiko. 
 
 

SKLEP 9/1 
Občinski svet  na predlog KS Žerjav  podeli bronasti grb Občine Črna na 
Koroškem: 

ZORANU MIČIĆU, Žerjav 23, Črna na Koroškem.  
 
Občinski svet  na predlog KD Franc Piko, MePZ župnije Črna, DPD Svoboda in 
MePZ Markovič Kristl MATO podeli bronasti grb Občine Črna na Koroškem: 

BERTI SIMETINGER, Sp. Javorje 7b, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 9/2 
Občinski svet na predlog Društva upokojencev Črna podeli srebrni grb Občine 
Črna na Koroškem: 

JOŽI KROPIVNIK, Podpeca 102, Črna na Koroškem. 
 
Občinski svet na predlog Zveze kulturnih društev Črna podeli srebrni grb 
Občine Črna na Koroškem: 

DRAGU MILOŠEVIĆU, Rudarjevo  26, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 9/3 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podeli zlati grb 
Občine Črna na Koroškem: 

MARKU KARLU BERLOŽNIKU, Žerjav 75, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 9/4 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka ter Marte in Alojza 
Repanška podeli nagrado Občine Črna na Koroškem: 

NIKOLI STRAHINIĆU, dr. dent. med.  
  

SKLEP 9/5 
Občinski svet  podeli spominske plakete Občine Črna na Koroškem:  

- PGD ČRNA za 130 let delovanja 

- PIHALNEMU ORKESTRU RUDNIKA MEŽICA – ČRNA za 115 let delovanja 

- GRS KOROŠKE za 70 let delovanja 

- LD POGOREVC za 70 let delovanja 

- GLASBENI ŠOLI RAVNE za  60 let delovanja 

- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja 

- DRUŠTVU LJUBITELJEV GLASBE FAUŠ DUR za 10 let delovanja 

- CVETLIČARNI PUŠLC – TJAŠA VRČKOVNIK s.p. za 10 let poslovanja. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
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K točki 10 
 
Županja je pojasnila, da je predlagan rebalans proračuna pripravljen zato, ker od 
države še nismo prejeli pogodbe za sofinanciranje izgradnje Čistilne naprave, kar je 
bilo predvideno v proračunu za leto 2016. Zaradi tega je bilo potrebno drugače 
razporediti sredstva, prejeta na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin. 
Pogodbo za čistilno napravo naj bi dobili šele septembra in tako teh sredstev ne bo 
možno porabiti v letu 2016.  
V Odloku o rebalansu je dodan nov člen glede upravljanja dolga občine,  ki omogoča, 
da bi se lahko občina zadolžila do višine 990.000 €. Kar pomeni, da bi občina lahko 
odplačala obstoječe kredite in se za to zadolžila z bistveno ugodnejšo obrestno 
mero, saj so bile obrestne mere v preteklosti bistveno višje. 
V rebalansu je dodan sklep o zadolževanju za leti 2016 in 2017, ki ga je občinski svet 
sprejel na prejšnji seji. 
Skupaj so se prihodki znižali za 3,6 %, ker so se znižali načrtovana sredstva iz 
državnega proračuna in sredstva EU. 
Odhodki so se povišali za 0,1 %, pokrili se bodo z najetim kreditom iz državnega 
proračuna. 
Z rebalansom dodajamo to novo zadolžitev v višini 187.000 €, ki je namenjena za 
financiranje projektov: 

- Obnova lokalne ceste v Bistro 
- Montaža pokritih tribun ob nogometnem igrišču 
- Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča 
- Izgradnja atletska steze. 

Tem sredstvom so dodana sredstva, ki so bila prerazporejena iz postavke za 
izgradnjo čistilne naprave, tako da bi lahko te investicije čim bolj dokončali. 
Dodala so se sredstva za zapiranje odlagališča Lokovica, v višini nespornega deleža. 
 
Eno proračunsko postavko smo razdelili na dva dela – na de proračunski postavki, 
višina sredstev ostane enaka: Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča in 
Montaža pokritih tribun. 
 
Prestavi se financiranje projektov Naravna in kulturna doživetja Karavanke in Vizija 
Pohorje, ki se bosta izvajala v prihodnjem letu.  
Dodala se je proračunska postavka Medgeneracijski center, ki se ureja v prostorih v 
centru Črne in bo odprt v času turističnega tedna. 
Dodali smo dve novi postavki oz. projekta: Outdoor park Črna na Koroškem in 
Obnova knjižnice. Dodala se je postavka za vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev, 
ki je doslej nismo imeli v proračunu. 
Znižali so se stroški javnih del, ker smo zaposlili udeležence iz kategorije invalidov, 
prav tako pa udeleženci ne bodo vključeni vseh 12 mesecev. 
Glede štirih projektov, ki so vključeni v dogovor regije zdaj kaže, da bo šel v 
neposredno financiranje samo projekt Izgradnja čistilne naprave, za ostale pa si 
bomo še naprej prizadevali, da bodo v prihodnje pridobili finančna sredstva. 
Glede na pogodbene zneske in realizacijo sta se uskladili postavki Ureditev zunanjih 
površin pri Kulturnem domu in Izgradnja tekaškega poligona. 
V OŠ so bila dodatno namenjena sredstva za nakup opreme in toplotne črpalke, prav 
tako se je povišala postavka za urejanje vodotoka Igrčevo. 
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Pomemben podatek, ki v rebalansu še ni predviden, je pokritje škode, ki je nastala v 
zadnjem neurju v Heleni, kjer sta dve cesti zelo poškodovani. Uradne ocene škode 
še nimamo, ocenjujemo pa, da je zelo visoka in smo jo že prijavili Uradu za zaščito in 
reševanje. 
Tudi v Javorju smo morali zaradi usipa na dveh delih dodatno utrditi cesto s piloti. Za 
reševanje Dretnikovega plazu pa smo že dobili nalogo, da pričnemo s postopki. 
 
Županja je prosila še Martino Laznik, finančnico, da poda nekaj dodatnih pojasnil  
rebalansa proračuna. 
Martina Laznik je dejala, da je v proračunu za sanacijo Dretnikovega plazu 
predvidenih 350.000 € in pričakujemo, da bomo prejeli 250.000 € državnih sredstev. 
Glede kreditov pa je pojasnila, da je zdaj v rebalans vključena višina kreditiranja, ki je 
bila potrjena na prejšnji seji. Kredit je brezobresten, namenjen za izvedbo štirih 
projektov in morda nam tega sploh ne bo treba vrniti. 
 
V Odloku je dodan nov 11. člen na podlagi katerega bomo lahko dobili soglasje za 
upravljanje z dolgovi občine. Pridobili smo že ponudbe bank, v katerih so bistveno 
bolj ugodne obrestne mere, kot so obstoječe, zato bomo s temi postopki nadaljevali. 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi. 
 
Dragica Mazej je dejala, da vidimo, da je proračun živa stvar, ki se dnevno spreminja 
in mora občinska uprava odreagirati tako, da se čim manj sredstev izgubi. Na veliko 
vprašanj je že dobila odgovor v pojasnilih, ki jih je podala županja, pogreša le  
podrobnejšo razlago za razdelitev ene proračunske postavke na dve, ki je v 
obrazložitvah ni našla, prav tako pa bi želela bolj podrobno razlago za projekt 
Izgradnja atletske steze. 
 
Županja je pojasnila, da se je proračunska postavka, kjer sta bili skupaj zajeti 
montaža pokrite tribune in izgradnja pomožnega nogometnega igrišča, razdelila zato, 
ker lahko pri izboru izvajalca pri eni investiciji izpeljemo samo postopek zbiranja 
ponudb, pri drugi pa bo potreben postopek javnega  naročanja.  
Pri atletski stezi pa je finančna vrednost obnove zelo velika in ravno zato, da ne bi 
predolgo opravljali del na stadionu in motili športnikov, na kar je na prejšnji seji 
opozoril tudi svetnik Boštjan Delalut, so se na to postavko prerazporedila finančna 
sredstva, ki so bila prej namenjena za izgradnjo čistilne naprave, tako da se bo lahko 
investicija izvedla čim večjem delu. 
 
Ker ni bilo več razprave je županja  predlagala v sprejem naslednji sklep: 
  
SKLEP 10/1 
 

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2016. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
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K točki 11  
 

Županja je dala besedo Ireni Nagernik, tajnici občinske uprave, da poda  uvodno 

obrazložitev. 

Irena Nagernik je povedala, da je občinska uprava skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. št. 60/2006 in 54/2010) pripravila Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta – DIIP za dva projekta.  
Prvi DIIP je pripravljen za projekt »OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE ČRNA NA 
KOROŠKEM«. 
Glavni razlog za izvedbo obravnavane investicijske namere so premajhni in 
nefunkcionalni obstoječi prostori knjižnice,  velika energetska potratnost objekta, 
dotrajanost komunalnih in električnih napeljav, stopnišča in strehe, nedostopnost za 
starejše, invalide in mamice z vozički in dotrajanost nekaterih delov objekta,  kot so 
napušči, streha, hidroizolacija, podi, sanitarije, električne in strojne inštalacije ter 
stavbno pohištvo in oprema. 
Glavni namen in cilj obnove krajevne enote knjižnice je zagotoviti kvalitetne pogoje – 
s  sodobno urejenimi ter opremljenimi prostori  za izvajanje najširše knjižnične 
dejavnosti, zagotoviti varen dostop do knjižničnih prostorov tudi za gibalno ovirane 
osebe, ter ohranjati in povečevati članstvo v krajevni knjižnici.  
Investitor namerava v prostorih knjižnice izvesti  vzdrževalna in sanacijska  dela (vse 
vrste napeljav in opreme, vmesnih in končnih tlakov), porušiti določene dele na 
fasadah (neustrezna notranja stopnišča, sekundarne škarpe, razširiti odprtine 
fasadnega pohištva), rekonstruirati sanitarije in vstopno avlo ter dograditi zunanje 
dostopno stopnišče v nadzemni etaži ter urediti vse zunanje dostope (klančine, 
stopnišča, dostopi) brez arhitekturnih ovir. Istočasno se bo stavba energetsko 
sanirala. 
  
Drugi DIIP je izdelan za projekt »OUTDOOR PARK ČRNA NA KOROŠKEM« 
Za razvoj turizma predstavljajo atraktivni in edinstveni turistični produkti neprecenljivo  
konkurenčno prednost. Občina Črna na Koroškem je skupaj s partnerji iz Slovenije in 
sosednje Avstrije oblikovala skupen projekt z nazivom: „NARAVNI IGRALNI 
PROSTOR PECA – NatureGame“, v okviru katerega bodo razvite nove vsebine, 
vzpostavljene nove točke in postavljena nova infrastruktura za izvajanje športnih in 
doživljajskih aktivnosti na območju Geoparka Karavanke. Zgrajena bo mreža „točk 
doživetja“ namenjenih spoznavanju geoloških in naravnih posebnost območja,  
spodbujanju pozitivnega odnosa do narave z možnostjo atraktivnega športnega 
udejstvovanja. 
Cilj investitorja je izgradnja športno adrenalinskega parka, ki bo izjemnega pomena 
za celotno območje Geoparka Karavanke, prav tako pa tudi za celotno regijo in 
državo. Realizacija zastavljenega projekta, ki je nadaljevanje uspešno 
vzpostavljenega Geoparka Karavanke, bo dala kraju še dodano prepoznavnost in bo 
v kraj privabila obiskovalce od blizu in daleč. 
Območje, na katerem je predvidena ureditve športnega – outdoor parka, obsega 
južno pobočje Obistovih skal.  
V okviru projekta bo zgrajena naslednja infrastruktura: 
- ferata – zahtevna plezalna pot 
- zip line – spust po jeklenici 
- flow trail – kolesarska proga 
- razgledna ploščad 
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- zaščita objektov pod parkom. 
 
 
Županja je prosila še Rajka Lesjaka, predsednika Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja, da predstavi stališča odbora. 

 

Rajko Lesjak je povedal, da so sklepi odbora priloženi v gradivu, odbor je pozdravil 

obe ideji, še zlasti idejo o vzpostavitvi Outdoor parka in predlaga občinskemu svetu, 

da oba DIIPa sprejme. 

 

Županja je prosila še Jožeta Kakerja, predsednika Odbora za gospodarstvo in razvoj 

občine da predstavi stališča tega odbora. 

 

Jože Kaker je dejal, da je tudi Odbor za gospodarstvo obravnaval oba dokumenta, ki 

se bolj ali manj vključujeta v celovito Strategijo razvoja turizma Občine Črna, ki se 

postopno pripravlja. Oba dokumenta sta primerna in potrebna in odbor je na svoji seji 

oba DIIPa potrdil in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.  

 

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

 
Ker ni bilo razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 
 
 
SKLEP 11/1 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP)za projekta: 

-  Obnova in širitev knjižnice Črna na Koroškem 
-  Outdoor park Črna na Koroškem, 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 12 
 
Županja je prosila Ireno Nagernik, tajnico občinske uprave, da poda uvodne 
obrazložitve. 
Irena Nagernik je povedala, da so predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov 
na lokalni ravni pripravili na Skupnosti občin Slovenije in ga posredovali vsem 
občinam v Sloveniji v sprejem. 
Namen Kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih 
predstavnikov oblasti pri opravljanju njihovih dolžnosti in seznaniti državljane s 
standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih 
predstavnikov. 
Predloženi kodeks se na nanaša na izvoljene predstavnike lokalnih skupnosti, ki 
opravljajo mandat lokalnih oblasti, ki jim je bil podeljen s splošnimi volitvami. 
Izvoljeni predstavniki oblasti morajo svojo funkcijo opravljati vestno, odprto, 
odgovarjati za svoje odločitve, spoštovati pooblastila in posebne pravice ostalih 
politično izvoljenih predstavnikov ter javnih uslužbencev in ravnati v skladu z 
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zakonom, saj je  njihovo delovanje pri opravljanju javnih funkcij namenjeno 
zadovoljevanju javnega interesa. 
Pri opravljanju svoje funkcije izvoljeni predstavnik oblasti ne sme drugega političnega 
predstavnika ali javnega uslužbenca spodbujati jih kršenju načel, ki so vsebovana v 
tem dokumentu ali mu pri tem pomagati. 
V predloženem kodeksu so posebej urejena še področja volilne kampanje, prepovedi 
favoriziranja, izvajanja pooblastil v svojo korist, doslednega izvajanja določil v zvezi s 
konfliktom interesov, nezdružljivosti opravljanja funkcij, izvajanja diskrecijskih pravic, 
prepovedi korupcije in spoštovanja proračunske in finančne discipline. 
 
Županja je prosila Rajka Lesjaka, predsednika Statutarno pravne komisije, da 
predstavi sklepe komisije. 
 
Rajko Lesjak je povedal, da je Statutarno pravna komisija kodeks obravnavala na 
treh sejah, in sicer najprej na 2. redni seji dne 23.11.2015, ko je predlog kodeksa 
sprejela in ga dala v javno razpravo. Ker v času javne razprave ni prejela nobenih 
predlogov in dopolnitev, je na 3. redni seji dne 14.4.2016 sprejela ta kodeks in potem 
še na dopisni seji potrdila čistopis kodeksa in predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme. 
Statutarno pravna komisija je sprejela naslednje sklepe: 
Statutarno pravna komisija  je obravnavala in sprejela Etični kodeks izvoljenih 
predstavnikov na lokalni ravni in ga daje v javno razpravo. Komisija predlaga, da se 
javna razprava zaključi konec meseca januarja 2016, hkrati pa poziva  politične 
stranke in nestrankarske liste, da do tega datuma podajo svoje pripombe in predloge 
na ta kodeks. 
 
 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da na Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov 
na lokalni ravni v času javne razprave ni bilo podanih vsebinskih pripomb in 
dopolnitev. 
 
Statutarno pravna komisija predlaga in priporoča občinskemu svetu, da Kodeks 
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni po razpravi sprejme. 
 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave je v sprejem predlagala 
naslednja sklepa: 
 
SKLEP 12/1 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 
K točki 13 
 

Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude. 
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K točki 14 
 
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 
Štefanija Emeršič je vse svetnike  povabila na prireditve v okviru 61. koroškega 
turističnega tedna, ki bo v avgustu. Turistično društvo bo skupaj z občino in drugimi 
društvi ter izvajalci pripravilo pester program dogodkov, med katerimi bo nedvomno 
vsak lahko našel kaj zanimivega zase.  
 
Županja se je zahvalila našemu slikarju Leandru Fužirju,  ki je občini podaril nekaj 
svojih slik – tudi tisto, ki jo je županja podarila akademiku Boris Pahorju na srečanju 
pod Najevsko lipo, ki je bil nad njo navdušen, prav tako pa tudi nad našim lepim 
krajem. Akademik Pahor je nedvomno zelo popestril in obogatil srečanje pod 
Najevsko lipo saj je pri svojih 102 letih še aktiven, kritičen,  poln idej in nasvetov, 
kako izboljšati svet in družbo. Gospoda Pahor je bil navdušen nad našim lepim 
krajem in nad samim dogodkom in je dejal, da ga je potrebno ohranjati še naprej. 
 
Županja se je zahvalila tudi svetniku Jožetu Kropivniku, ki je opravil zelo odgovorno 
delo, ko je gospoda Borisa Pahorja varno pripeljal iz Trsta v Črno, na prireditev pod 
Najevsko lipo in potem spet nazaj domov. 
 
Županja je vse zaželela dolgo, vroče poletje in sproščeno druženje s svojimi 
družinami in ob 19.35 uri zaključila 11. redno sejo občinskega sveta. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala:          
 

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


