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ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v četrtek, 10.11.2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Peter Raztočnik, Katja Gole, Jože Kropivnik
(Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica Mazej, Boštjan
Delalut (SD – Socialni demokrati), Natalija Lorenčič (SMC), Bojan Gorza, Šemso
Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik (NSi – Nova
Slovenija – Krščanski demokrati)
Opravičeno odsotni: Jože Kaker (SMC) in Štefanija Emeršič (Nestrankarska lista
Rajka Lesjaka).
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Petra Oserban, predsednica NO,
Polona Obretan, svetovalka za okolje, prostor in stanovanjske zadeve in Irena
Nagernik, tajnica občinske uprave.
K točki 1
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih
11 svetnikov, dva pa sta svojo odsotnost opravičila. Občinski svet je sklepčen in
lahko prične z delom. Predlagala je naslednji dnevni red 1. redne seje:
1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne
10.11.2016, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
2. Seznanitev s poročilom NO Občine Črna na Koroškem o opravljenem nadzoru
investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna« in opravljenem
nadzoru »Pregled vseh kreditnih pogodb, ki so povezane z zadolževanjem in
stanjem zadolženosti Občine Črna na Koroškem«, poroča Petra Oserban,
predsednica NO;
3. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta, z dne 6.7.2016 in
Poročilo o realizaciji sklepov, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
4. Sprejem sklepa o izvzemu iz javnega dobra zemljišče parc. št. 1039/1 k.o. 902
– Podpeca, poročata Polona Obretan, svertovalka za okolje, prostor in
stanovanjske zadeve in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja;
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5. Obravnava osnutka Statuta Občine Črna na Koroškem, poročata Irena
Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko Lesjak, predsednik Statutarno
pravne komisije;
6. Obravnava osnutka Poslovnika občinskega sveta, poročata Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave in Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne
komisije;
7. Sprejem sklepa o vključitvi Občine Črna na Koroškem v Medgeneracijsko
društvo in seznanitev s predlogom Statuta Medgeneracijskega društva Črna
na Koroškem, poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko
Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije;
8. Informacija o spremembi organiziranosti komunalne dejavnosti na Ravnah in
seznanitev z dopisom zaposlenih podjetja JKP Log d.o.o., Ravne na
Koroškem, poročata županja mag.
Romana Lesjak in Rajko Lesjak,
predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja;
9. Obravnava in sprejem predloga sklepov o vpisu pravice do pitne vode v
Ustavo RS, poročata Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko Lesjak,
predsednik Statutarno pravne komisije;
10. Pobude in vprašanja;
11. Razno.
Ker na predlagani dnevni red ni pripomb, županja predlaga naslednji sklep:
SKLEP 1/1:
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 12. redne seje občinskega sveta,
ki poteka dne 10.11.2016.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 2
Županja je pozdravila Petro Oserban, predsednico Nadzornega odbora in jo prosila,
da predstavi poročili o opravljenem nadzoru.
Petra Oserban je povedala, da je Nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta občine Črna na
Koroškem, 42. člena Poslovnika Nadzornega odbora in na podlagi programa dela za
leto 2016 na 7. redni seji 2016 opravil nadzor nad izvedbo projekta Ureditev zunanjih
površin in okolice Kulturnega doma Črna. NO ni ugotovil kršitev pri izvedbi te
investicije. Ugotovitev No je, da je investicija primerno vodena in da obstaja vsa
potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročanja voden in izpeljan
ustrezno. Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila
o nadzoru ni podala ugovora.
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Na 8. redni seji 22.9.2016 je Nadzorni odbor opravil drugi nadzor, in sicer je pregledal
vse kreditne pogodbe, ki so povezane z zadolževanjem in stanjem zadolženosti
občine Črna na Koroškem. V okviru ciljev, namena in obsega zadolževanja NO ni
ugotovil kršitev v zvezi z zadolževanjem in ugotavlja, da je bilo najemanje kreditov v
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov s področja
zadolževanja občin. Občina je v letu 2016 pričela tudi postopek upravljanja z
dolgom, kjer je določene kreditne obveznosti konvertirala, kjer je bilo merilo izbora
najugodnejša obrestna mera, ki je trenutno na trgu, To pa ima za posledico
zmanjšanje stroškov bremena proračuna iz naslova plačila obresti v letu 2016.
Mnenje NO je, da je stanje dolga kreditnih pogodb v skladu s prikazanim in da je vsa
dokumentacija, ki je potrebna v zvezi z zadolževanjem vodena v skladu s predpisi in
postopki, ki so potrebni pri zadolževanju občin.
Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru
ni podala ugovora.
Obe poročili sta bili svetnikom predloženi v celoti, tako da so se lahko z njima
podrobneje seznanili.
Županja se je predsednici NO zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi o
obeh poročilih NO.
Aleš Tomše je dejal, da je bil zelo zadovoljen, ko smo uspeli dobiti novi predsednico
NO in prepričan je bil, da bo to omogočilo, da bo NO delal kot je treba in mu dalo nov
zagon. Zelo zadovoljen je, da svetniki končno obravnavajo kakšno poročilo NO na
seji občinskega sveta in da je prisotna tudi predsednica, da poročilo predstavi.
Žalosti ga to, da ga je predsednica NO medtem obvestila, da odstopa z mesta
predsednice NO, ker meni, da je NO dobro zastavil svoje delo. Tudi v aktih, ki jih bo
svet obravnaval v nadaljevanju, se kaže želja, da se nadzornemu odboru vloga in
pristojnosti zmanjšajo in to ga žalosti. Glede na ta dejstva lista SD ne bo več podala
svojih predlogov za člana NO, ker pri taki vlogi, kot se želi, da NO deluje, ne bodo
sodelovali. Če NO ne more delovati na tak način, potem svojega predloga ne bodo
več podali.
Rajko Lesjak je dejal, da ni v pristojnosti člana občinskega sveta, da komentira
poročilo NO, saj je to izvirna pristojnost NO. Je pa prijetno presenečen, saj je
poročilo dobro, strokovno dobro pripravljeno in je vanj vloženega veliko dela. Z
veseljem ga je v celoti in natančno prebral. Čeprav je že dolgo časa svetnik,
takšnega poročila o posameznih področjih finančnega poslovanja še ni imel
priložnosti prebrati. Debate, ki jo je izpostavil Aleš Tomše, ne pozna, iz prebranega je
sklepal, da NO dobro deluje in da je dobro zastavil delo za naprej. Nestrankarska
lista Rajka Lesjaka bo predlagani sklep podprla.
Ker ni bilo več vprašanj in razprave je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:
SKLEP 2/1:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s poročili NO Občine
Črna na Koroškem o nadzoru investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice
KD Črna« in nadzoru oz. »Pregledu vseh kreditnih pogodb, ki so povezane z
zadolževanjem in stanjem zadolženosti Občine Črna na Koroškem«.
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Glasovanje: vsi ZA.
K točki 3
Občinski svetniki so Zapisnik 11. 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 3/1:
Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 11. redne seje
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 6.7.2016.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 4
Županja je dala besedo Poloni Obretan, svetovalki za okolje, prostor in stanovanjske
zadeve, ki je pojasnila, da je občinska uprava zaradi rekonstrukcije ceste v Podpeci
(Mitnek – Najbrževo), na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem, sprožila postopek izvzema iz javnega dobra za
del zemljišča s parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca. Del zemljišča s parc. št. 1039/1
k.o. 902 - Podpeca, v naravi predstavlja delno cesto, delno pot. Za predmetni del
zemljišča, ki je v zemljiški vpisano kot javno dobro, je potrebno opraviti geodetsko
izmero. Prenos se opravi na Občino Črna na Koroškem.
Rajko Lesjak je povedal, da je Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja na redni seji predlog obravnaval in predlaga občinskemu svetu izvzem
dela zemljišča s parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca iz javnega dobra ter prenos na
Občino Črna na Koroškem.
Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo razpravljavcev, je predlagala v
sprejem naslednji sklep:
SKLEP 4/1
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme sklep o izvzemu iz javnega
dobra za del zemljišča parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
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K točki 5
Županja je dala besedo Ireni Nagernik, tajnici občinske uprave, da poda uvodna
pojasnila.
Irena Nagernik je povedala, da je bil veljavni Statut Občine Črna na Koroškem
sprejel v letu 2006, z dopolnitvami v letih 2007 in 2012.
Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je v maju 2016
opravila pregled splošnih aktov občine in po pregledu predlagala oz. zahtevala
uskladitev z aktualnimi spremembami nadrejene zakonodaje.
Občinska uprava je zaradi potrebe po preglednosti akta in nujnosti vnosa številnih
sprememb, pripravila osnutek novega Statuta, v katerem je upoštevala vsa navodila
Službe za lokalno samoupravo.
Osnutek Statuta je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in županja je prosila
Rajka Lesjaka, predsednika Statutarno pravne komisije, da predstavi njihova stališča
in sklepe.
Rajko Lesjak je povedal, da je bilo Statut potrebno uskladiti z aktualno zakonodajo in
že sedaj bi morali nekatera določila porabljati na osnovi zakona in ne na osnovi
Statuta, saj je zakon višji akt od statuta. Poudarja, da zaradi porabljenega časa za
obravnavo Statuta, ne bomo pridobili novih cest, infrastrukture, vode, parkov ali cest,
saj ta akt ne prinaša ureditve neke infrastrukture in razvoja kraja, je pa predpogoj za
demokratično in pravno obnašanje občinskega sveta, občinske uprave, županje in
vseh drugih organov občine.
Statutarno pravna komisija se je s spremembami Statuta prvič srečala na 4. redni
seji, dne 21.6.2016 in sprejela naslednje sklepe:
SKLEP 5/1:
Statutarno pravna komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami Statuta
Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska uprava na podlagi opozorila –
strokovne pomoči Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo z dne
27.5.2016.
SKLEP 5/2
Statutarno pravna komisija pričenja javno razpravo o spremembah in dopolnitvah
Statuta Občine Črna na Koroškem.
SKLEP 5/3
Statutarno pravna komisija poziva politične stranke, nestrankarske liste in
zainteresirano javnost, da posredujejo pripombe in predloge na spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Črna na Koroškem oz. se vključijo v javno razpravo za
spremembo statuta. Pripombe in predlogi naj se posredujejo na občinsko upravo oz.
Statutarno pravni komisiji do 20. septembra 2016.
Po prejetih in upoštevanih predlogih iz javne razprave, je Statutarno pravna komisija
dopolnjeni osnutek akta ponovno obravnavala na svoji 5. redni seji dne 24.10.2016
in sprejela naslednje sklepe:
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SKLEP 3/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da na Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska uprava na podlagi opozorila in
priporočil Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, v času
javne razprave ni bilo bistvenih pripomb.
SKLEP 3/2:
Statutarno pravna komisija je sprejela osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da prične postopek
spreminjanja predlaganih sprememb in dopolnitev oz. še drugih možnih popravkov
Statuta.
SKLEP 3/3:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se zaradi potrebe po preglednosti akta in
nujnosti vnosa številnih sprememb, v nadaljnji obravnavi Spremembe in dopolnitve
Statuta preimenujejo v Osnutek Statuta Občine Črna na Koroškem.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi o osnutku Statuta.
Boštjana Delaluta zanima, zakaj je prišlo do združitve VS Zg. Javorje in VS
Magdalena, glede na to, da so v preteklost prebivalci želeli razdelitev v dve vaški
skupnosti in zakaj so v novo VS Javorje vključene samo nekatere hišne številke iz
Sp. Javorja.
Županja je pojasnila, da je združitev dveh vaških skupnosti v VS Javorje pobuda
prebivalcev Javorja, saj je občinska uprav večkrat poskušala sklicati VS Zg. Javorje,
pa se prebivalci niso odzvali na vabilo. Prebivalci Javorja so izrazili mnenje, da dve
VS nista potrebni, saj lahko vsi skupaj delujejo v eni VS, tako kot je to pri drugih
naseljih v občini.
Vključene hišne številke se bodo še enkrat preverile.
Dragica Mazej je povedala, da je bil res že zadnji čas, da se gre v te spremembe
najvišjega akta občine. Prebrala je tudi priporočila Ministrstva za javno upravo.
Ugotavlja, da se nekatere pristojnosti močno krčijo, in sicer pristojnosti občinskega
sveta, več pristojnosti pa dobiva župan. Tako je na primer pri imenovanju podžupana.
Še enkrat je pogledala Odlok o spremembi proračuna, kjer so svetniki potrdili
določilo, da župan potrjuje investicijsko dokumentacijo. To je spet poseg v pristojnost
občinskega sveta, zato se ji poraja vprašanje ali je sploh še smotrno, da obstaja
občinski svet. Zmanjšujejo se tudi pristojnost NO.
Županja je povedala, da je imenovanje podžupana že dolgo v pristojnosti župana, kar
izhaja iz Zakona o lokalni samoupravi. Poudarila je, da so v osnutek Statuta vnesene
samo pripombe, ki so jih posredovali z Ministrstva za javno upravo. Ta akt nikomur
ne jemlje nobene pristojnosti ampak jih jasno razmejuje v skladu z določili Zakona o
lokalni samoupravi, po napotilih Ministrstva za javno upravo.
Ker ni bilo več vprašanj je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:
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SKLEP 5/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme osnutek Statuta Občine Črna
na Koroškem in ga daje v nadaljnjo obravnavo.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 6
Županja je prosila Ireno Nagernik, da poda uvodna pojasnila.
Irena Nagernik je povedala, da enako, kot je povedala za Statut, velja tudi za
Poslovnik občinskega sveta. Tudi veljavni Poslovnik Občinskega sveta je bil sprejet v
letu 2006.
Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je v maju 2016
opravila tudi pregled Poslovnika občinskega sveta in po pregledu predlagala oz.
zahtevala uskladitev z aktualnimi spremembami nadrejene zakonodaje.
Občinska uprava je tudi v tem primeru, zaradi potrebe po preglednosti akta in
nujnosti vnosa številnih sprememb, pripravila osnutek novega Poslovnika. Le-ta je bil
pripravljen tako, da je upošteval vsa navodila Službe za lokalno samoupravo. Tako
pripravljen akt je prvič obravnavala Statutarno pravna komisija, ki je menila, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo in ga je dala v javno razpravo.
Županja je prosila še predsednika Statutarno pravne komisije Rajka Lesjaka, da
predstavi sklepe komisije
Rajko Lesjak je povedal, da Poslovnik deli usodo Statuta, s tem, da le-ta ureja samo
delovanje in sklic občinskega sveta. Prav tako je pripravljen na podlagi priporočil
Ministrstva za javno upravo, kar pa ne pomeni, da svetniki ne smejo vanj vključiti
svojih predlogov za delovanje, ki pa morajo biti v skladu z aktualno zakonodajo.
Poslovnik je Statutarno pravna komisija obravnavala hkrati s Statutom in sprejela
naslednje sklepe:
Sklepi sprejeti na 4. redni seji Statutarno pravne komisije dne 21.6.2016:
SKLEP 6/1:
Statutarno pravna komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami
Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska
uprava na podlagi opozorila – strokovne pomoči Ministrstva za javno upravo, Službe
za lokalno samoupravo z dne 27.5.2016.
SKLEP 6/2
Statutarno pravna komisija pričenja javno razpravo o spremembah in dopolnitvah
Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem.
SKLEP 6/3
Statutarno pravna komisija poziva politične stranke, nestrankarske liste in
zainteresirano javnost, da posredujejo pripombe in predloge na spremembe in
dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem oz. se vključijo v
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javno razpravo za spremembo poslovnika. Pripombe in predlogi naj se posredujejo
na občinsko upravo oz. Statutarno pravni komisiji do 20. septembra 2016.
Po opravljeni javni razpravi, je Statutarno pravna komisija dopolnjeni osnutek akta
ponovno obravnavala na svoji 5. redni seji dne 24.10.2016 in sprejela naslednje
sklepe:
SKLEP 4/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da na Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska uprava na
podlagi opozorila in priporočil Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno
upravo, v času javne razprave ni bilo bistvenih pripomb.
SKLEP 4/2:
Statutarno pravna komisija je sprejela osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da
prične postopek spreminjanja predlaganih sprememb in dopolnitev oz. še drugih
možnih popravkov Poslovnika.
SKLEP 4/3:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se zaradi potrebe po preglednosti akta in
nujnosti vnosa številnih sprememb, v nadaljnji obravnavi Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Občinskega sveta preimenujejo v Osnutek Poslovnika Občinskega sveta
Občine Črna na Koroškem.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Aleš Tomše je dejal, da se strinja s tem, da mora biti Poslovnik v skladu z aktualno
zakonodajo, seveda pa je to akt, ki predpisuje delo organa, katerega člani so
svetniki. Glede na to, da je predlog pripravila občinska uprava, bi morala z njim
olajšati delo občinskemu svetu.
Zanima ga 16. člen Poslovnika, kjer je predlagana sprememba, in sicer, da lahko
svetniki vlagajo pobude in predloge 3 dni pred sejo občinskega sveta. Zanima ga
zakaj ta sprememba.
Irena Nagernik je odgovorila, da je predlagana sprememba zato, da ima občinska
uprava več odzivnega časa za pripravo odgovorov.
Aleš Tomše predlaga, da ostane rok za posredovanje pobud in predlogov 2 dni pred
sejo občinskega sveta, saj je v tretji alineji 16. člena določeno, da lahko občinska
uprava odgovore posreduje tudi na prihodnji seji, v kolikor gre za pripravo
obsežnejšega odgovora.
Aleša Tomšeta zanima določilo v 109. členu, kjer piše, da se poročilo o izvajanju
sklepov poda ustno. Predlaga, da se zapiše, da se poročilo poda pisno.
V 53. členu naj se zapiše pravilno ime programa kabelske TV. V tretji alineji naj se
natančneje opredeli, za kateri posnetek gre.
Zanima ga, zakaj se posnetki sej izbrišejo in v kakšnem času.
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Irena Nagernik je pojasnila, da je bil ta člen pripravljen natančno po navodilih
Ministrstva za javno upravo, zaradi upoštevanja zakonodaje s področja varovanja
osebnih podatkov.
Aleš Tomše je povedal, da svetniška skupina SD predlaga, da se prvi dve alineji 53.
člena zapišeta tako:
(1) Potek seje občinskega sveta se snema, tako da se zagotovi video in zvočni
posnetek.
(2) Video posnetek seje se, razen v delu, v katerem je bila javnost izključena, objavi v
roku 14 dni od seje občinskega sveta na lokalnem programu KDS Črna in na spletni
strani občine Črna.
Županja je povedala, da se bo predlog svetniške skupine SD posredoval v presojo
Ministrstvu za javno upravo.
Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednji sklep:
SKLEP 6/1:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme osnutek Poslovnika
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem in ga daje v nadaljnjo obravnavo.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 7
Županja je prosila Ireno Nagernik, da poda uvodna pojasnila.
Irena Nagernik je povedala, da smo v Črni na Koroškem na osnovi prepoznanih
potreb, sproženih pobud, izraženih želja in v skladu s sodobnimi usmeritvami že
avgusta letos v centru Črne uredili, opremili in odprli prostore za medgeneracijsko
druženje. Prostor smo poimenovali PLAC in v dobrih dveh mesecih, od kar se v njem
izvajajo aktivnosti, se je zelo dobro prijel med Črnjani - tako tistimi, ki želijo kakšno
aktivnost voditi, izvajati predstaviti, kot tudi med tistimi, ki želijo na teh dogodkih samo
sodelovati.
Koordinacijo aktivnosti v Placu je prevzela Občina Črna oz. TIC, izvedbene aktivnosti
pa predvsem mladi iz Črne.
Glede na to, da želimo delovanje v Medgeneracijskem centru PLAC tudi formalizirati,
pridobiti različne vrste sofinanciranja, se povezati z drugimi centri, se določenih
aktivnosti lotiti tudi pod okriljem stroke, je potrebno postaviti tudi formalne okvirje
delovanja Medgeneracijskega centra in formalnega nosilca vseh teh aktivnosti.
Občina Črna na Koroškem je zato skupaj z Društvom upokojencev Črna, Domom
starejših in Mladinskim športnim kulturnim društvom Žerjav zastavila aktivnosti za
ustanovitev Medgeneracijskega društva Črna na Koroškem. Pri delovanju društva gre
predvsem za koncept prostovoljstva, seveda pa tudi za sodelovanje različnih
inštitucij in izvajanje določenih strokovnih nalog.
Celotni dokument so svetniki prejeli z gradivom, tako da so se lahko z njim
podrobneje seznanili.
Rajko Lesjak je povedal, da je Statut Medgeneracijskega društva na svoji 5. redni
seji, dne 24.10.2016, pregledala Statutarno pravna komisija, čeprav ni obvezana
dajati mnenja o tem Statutu, saj ta akt sprejema Ustanovni zbor društva in ga
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pregleda upravni organ na Upravni enoti ob registraciji društva. Statutarno pravna
komisija je prejela naslednja sklepa:
SKLEP 5/1
Statutarno pravna komisija se je seznanila s Statutom Medgeneracijskega društva
Črna na Koroškem in na akt nima bistvenih pripomb.
Statutarno pravna komisija priporoča, da se v 17. in 31. členu Statuta pri trajanju
mandatov zapiše 5 let, in ne pa »praviloma 5 let« ter da se med akte društva v 45.
členu doda Disciplinski pravilnik.
SKLEP 5/2
Statutarno pravna komisija predlaga občinski upravi, da pripravi ustrezen predlog
sklepa o ustanovitvi oz. vključitvi Občine Črna na Koroškem v Medgeneracijsko
društvo in predlog sklepa o seznanitvi občinskega sveta s Statutom
Medgeneracijskega društva in ju posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Dragica Mazej je dejala, da pozdravlja, da je občina ustanovni član društva, ne vidi
pa razloga, da se občina seznanja s Statutom Medgeneracijskega društva, saj ga
sprejema Ustanovni občni zbor in bo pripombe nanj smiselno podati, ko bo društvo
formalno ustanovljeno.
Rajko Lesjak je pojasnil, da je Satutarno pravna komisija Statut pregledala na osnovi
vodila, da če občina vstopa v neko organizacijo oz. društvo, je prav, da pozna
pravila igre, program, cilje, namene in interese tega društva.
Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep
SKLEP 7/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep, da se Občina Črna na
Koroškem kot ustanovna članica vključi v Medgeneracijsko društvo Črna na
Koroškem.
SKLEP 7/2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s predlogom Statuta
Medgeneracijskega društva Črna na Koroškem.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 8
Županja je povedala, da je občinski svet Občine Ravne na Koroškem na seji 12.
oktobra 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi JKP Ravne. S sprejemom tega odloka niso
izstopili iz skupnega podjetja JKP Log, v katerem je tudi Občina Črna na Koroškem
soustanoviteljica v 14 % deležu. V okviru tega podjetja se za našo občino izvajata
javni služni zbiranje in odvoz odpadkov in pogrebna dejavnost, za izvajanje ostalih
javnih gospodarskih služb pa je bil že leta 1995 ustanovljen režijski obrat.
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Župan Občine Ravne na Koroškem je povedal, da s 1.1.2017 namerava občina
prevzeti prvo gospodarski javni službi – oskrba s pitno vodo in čistilna narava, ki je
tudi razlog za ustanovitev novega podjetja. Čistilna naprava prinaša namreč veliko
prihodkov, s katerimi želi občina sama razpolagati.
Hkrati bodo prevzeli tudi 10 zaposlenih iz podjetja JKP Log. V starem podjetju
zaenkrat ostaja še ravnanje z odpadki.
Po nekem terminskem planu je potrebno odločiti, kaj se bo zgodilo z JKP Log, saj bo
to zanje pomenilo precej manj prihodkov, skupne službe pa ostanejo enake. Del
stroškov, ki jih sedaj nosi Občina Ravne na Koroškem, bo potem odpadel na
preostale 3 občine. Občina Črna na Koroškem je imela v JKP Log na dejavnosti
zbiranja in odvoza odpadkov ves čas negativni rezultat. Ravnanje z odpadki je že
prevzelo podjetje KOCEROD, ki bo v roku enega leta prevzelo tudi zbiranje in odvoz
odpadkov. Te spremembe z vidika izvajanja javnih gospodarskih služb za našo
občino ne predstavljajo večjega problema, pomenijo pa problem za JKP Log, saj je to
podjetje kljub vsemu opravljalo pomembno delo in zaposlovalo 81 delavcev.
Predloga nadaljnjih odločitev, ki jih bodo sprejemali, Občina Ravne na Koroškem še
ni posredovala, so pa mnenja, da bodo v novem podjetju s svojimi sredstvi
samostojno ravnali, hkrati pa občanom nudili boljše storitve.
Svoja stališča in zaskrbljenost so v pismu, ki so ga poslali tudi svetnikom, izrazili tudi
zaposleni v JKP Log, ki jih predvsem skrb to, ali se bodo postopki vodili v skladu z
Zakonom o delovnih razmerjih in se bodo pri tem upoštevale tudi njihove kolektivne
pogodbe.
Županja je dejala, da je tudi naloga Občine Črna na Koroškem, čeprav izvaja v okviru
skupnega podjetja samo dve dejavnosti in ima tam samo 2 zaposlena, da prisluhne
zaposlenim in se seznani s problematiko, da bomo lahko potem lahko izvedli ukrepe,
ki bodo najbolj ugodni za našo občino in morda v določenem delu ohranili obstoječe
podjetje. O nadaljnjih aktivnostih bodo svetniki sproti seznanjeni.
Županja je prosila Rajka Lesjaka, da predstavi sklepe Odbora za komunalne zadeve,
urejanje prostora in varstvo okolja.
Rajko Lesjak je dejal, da je želel, da se člani odbora in občinskega sveta iz prve roke
seznanijo s to problematiko, ne pa da za to izvedo iz sredstev javnega obveščanja,
zato je predlagal, da se ta točka uvrsti na dnevni red.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je imel ob obravnavi
te problematike na svoji 12. redni seji, dne 17.10.2016, na voljo dva dokumenta, in
sicer: Sprememba organiziranosti komunalne dejavnosti v občini Ravne na
Koroškem in Protestno pismo zaposlenih, ki so ga prejeli tudi svetniki. Sprejeti so bili
naslednji sklepi:
SKLEP 6/1
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z
dokumentom Občine Ravne na Koroškem, ki zadeva spremembo organiziranosti
komunalne dejavnosti na Ravnah. Hkrati se je odbor seznanil s protestnim pismom
zaposlenih v JKP Log d.o.o. Ravne na Koroškem.
SKLEP 6/2
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ustanavljanja
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komunalnega podjetja v posameznih občinah ne more komentirati, lahko samo
obžaluje, da se vsa ta volja, energija, znanje in izkušnje niso usmerile v celovito
organizacijo sedanjega skupnega podjetja JKP Log d.o.o.. Odbor pričakuje, da se
bodo vsi nadaljnji postopki vodili v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja
JKP Log d.o.o. in družbeno pogodbo ter Sklepom o ustanovitvi skupnega organa
občin za izvajanje ustanoviteljskih pravic. Nadalje odbor priporoča pristojnim
(direktor, nadzorni svet, svet ustanoviteljev), da pričnejo s pogovori in vzpostavijo
dialog z zaposlenimi delavci, z njihovimi predstavniki (svet delavcev in sindikat).
Posebno pozornost je potrebno nameniti reševanju socialno, ekonomskih in
delovnopravnih vprašanj oz. posledic, ki bodo zadevale zaposlene delavce. Odbor
pričakuje, da se bodo tudi v tem prehodnem obdobju vsi pristojni organi odgovorno in
kompetentno zavzeli za vodenje JKP Log in o problemih obveščali ustanovitelje in
zaposlene v JKP Log d.o.o.. Odbor pričakuje, da bo JKP Log d.o.o. tudi v tem
obdobju vestno in odgovorno opravljal vso svojo dejavnost, ki jo je opravljal za
posamezne občane.
SKLEP 6/3
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga županji, da
po potrebi oz. oceni dogajanja v razreševanje problema vključi tudi občinski svet
občine Črna na Koroškem.
SKLEP 6/4
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da se
sklepe odbora pošlje svetu ustanoviteljev, nadzornemu svetu JKP Log d.o.o., svetu
delavcev, sindikatu JKP Log, Občini Ravne na Koroškem.
Županja je pozvala svetnike k razpravi.
Šemso Omerovića zanima ali je župan Občine Ravne na Koroškem kdaj izrazil
nestrinjanje z delovanjem tega podjetja, tako da so nastali razlogi za izstop njihove
občine iz skupnega podjetja. Sprašuje se ali jih je vodil samo interes po zaslužku ali
pa v tem podjetju res ni nekaj prav.
Vsekakor pa je sam za to, da se v skladu z zakonom poskrbi za delavce in da se
razdružimo tako, da ne bo nihče oškodovan.
Ker ni bilo več vprašanj je županja predlagala v sprejem naslednji sklep:
SKLEP 8/1
Občinski svet Občine črna na Koroškem potrjuje sklepe Odbora za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja, ki so bili sprejeti na 12. redni seji
dne 17.10.2016, in sicer:
Sklep št. 6/1
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil
z dokumentom Občine Ravne na Koroškem, ki zadeva spremembo
organiziranosti komunalne dejavnosti na Ravnah. Hkrati se je odbor seznanil s
protestnim pismom zaposlenih v JKP Log d.o.o. Ravne na Koroškem.
Sklep št. 6/2
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ustanavljanja
komunalnega podjetja v posameznih občinah ne more komentirati, lahko samo
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obžaluje, da se vsa ta volja, energija, znanje in izkušnje niso usmerile v
celovito organizacijo sedanjega skupnega podjetja JKP Log d.o.o.. Odbor
pričakuje, da se bodo vsi nadaljnji postopki vodili v skladu z Odlokom o
ustanovitvi javnega podjetja JKP Log d.o.o. in družbeno pogodbo ter Sklepom
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvajanje ustanoviteljskih pravic.
Nadalje odbor priporoča pristojnim (direktor, nadzorni svet, svet
ustanoviteljev), da pričnejo s pogovori in vzpostavijo dialog z zaposlenimi
delavci, z njihovimi predstavniki (svet delavcev in sindikat). Posebno
pozornost je potrebno nameniti reševanju socialno, ekonomskih in
delovnopravnih vprašanj oz. posledic, ki bodo zadevale zaposlene delavce.
Odbor pričakuje, da se bodo tudi v tem prehodnem obdobju vsi pristojni organi
odgovorno in kompetentno zavzeli za vodenje JKP Log in o problemih
obveščali ustanovitelje in zaposlene v JKP Log d.o.o.. Odbor pričakuje, da bo
JKP Log d.o.o. tudi v tem obdobju vestno in odgovorno opravljal vso svojo
dejavnost, ki jo je opravljal za posamezne občane.
Sklep št. 6/3
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga
županji, da po potrebi oz. oceni dogajanja v razreševanje problema vključi tudi
občinski svet občine Črna na Koroškem.
Sklep št. 6/4
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da
se sklepe odbora pošlje svetu ustanoviteljev, nadzornemu svetu JKP Log
d.o.o., svetu delavcev, sindikatu JKP Log, Občini Ravne na Koroškem.
SKLEP 8/2
Občinski svet Občine črna na Koroškem se je seznanil z informacijo o spremembi
organiziranosti komunalne dejavnosti na Ravnah in z dopisom zaposlenih
podjetja JKP Log d.o.o. in od Občine Ravne na Koroškem pričakuje zakonito
ravnanje v skladu z veljavnim Odlokom o ustanovitvi JKP Log.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 9
Županja je dala besedo Ireni Nagernik, da predstavi predlog sklepa o vpisu pravice
do pitne vode v Ustavo RS.
Irena Nagernik je povedala, da je Državni zbor na 21. redni seji dne 12.7.2016 ob
obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo ustave RS z osnutkom
zakona (UZ70) sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike
Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtuljiva pravica do pitne vode. Poslanke in
poslanci so predlagali amandmaje, zaradi katerih se je predlagala dopolnitev
osnovnega 70. člena Ustave RS, z novim 70.a členom, ki pa je bistveno drugačen od
prvotnega predloga sprememb.
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Do amandmajev iz 21. seje Državnega zbora se občine niso imele možnosti
opredeliti, ker niso bile vabljene niti na sejo Državnega zbora niti na sejo Ustavne
komisije Državnega zbora. Prav tako vabila niso prejela združenja SOS, ZMOS in
ZOS.
Zaradi tega so navedene organizacije na občine naslovile pobudo, da na občinskih
svetih obravnavajo aktualni predlog usmeritev Ustavne komisije za vpis pravice do
pitne vode v Ustavo RS in da v zvezi s tem sprejmejo ustrezne sklepe in stališča.
Rajko Lesjak je dejal, da je Statutarno pravna komisija je predlog sklepa s stališčem
obravnavala na 5. redni seji, dne 24.10.2016 in so to podporo razumeli kot neko
politično akcijo slovenskih občin. Prav je, da se pridružimo vsem ostalim občinam, ki
so tak sklep že sprejele. Upajmo, da se bo ta predlog tudi upošteval. Statutarno
pravna komisija je sprejela naslednji sklep:
SKLEP 6/1
Statutarno pravna komisija se je seznanila z obvestilom in predlogom sklepov, ki so
ga pripravile SOS, ZOS in ZMOS.
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep s stališčem
o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS v predlaganem besedilu.
Županja je svetnike pozvala k razpravi.
Šemso Omerović je dejal, da je očitno, da ima država namen, da bi ustanovila
podjetje, ki bi upravljalo z vodnimi viri po vsej državi. Država se je izkazala kot slab
gospodar na številnih področjih in temu se moramo občine upreti z vsemi sredstvi, da
to ostane tako kot je zdaj.
Bojan Gorza je dejal, da gre za zelo občutljivo temo in to, kar sedaj misli država
narediti z vodo, je zelo zaskrbljujoče. Manjši odjemalci niso nikjer omenjeni, srečujejo
se s številnimi problemi in stroški, na koncu bodo pa morali državi še plačevati za to.
Občine morajo temu predlogu vlade ostro nasprotovati.
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala sklep
SKLEP 9/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem podpira vpis neodtuljive pravice do
pitne vode v Ustavo RS, prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni
viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri
služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za
oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico
do javnega vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da
upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine
zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim programom
oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali
samooskrbo občani zagotovijo še naprej.
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Občinski svet Občine Črna na Koroškem razume predlog, da bi odslej oskrbo
gospodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da
naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje
prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim, kot
poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem glede na sprejeto stališče k točki 2 na
21. seji Državnega zbora opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo
Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja
koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj
dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem zahteva, da Državni zbor v vse
postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtuljive
pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 10
Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude.
K točki 11
Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno.
Natalijo Lorenčič zanima kaj bo z Matevževo hišo – spet bo padel sneg in bo
nevarno, da kaj pade na cesto.
Županja je pojasnila, da je v zvezi s tem že večkrat posredovala inšpekcija in
lastnikom izdala odločbo, da morajo poskrbeti za varnost. Stavba ima 4 lastnike, ki
se še niso odločili za prodajo ali adaptacijo. Županja se je Nataliji Lorenčič zahvalila
za pobudo in zagotovila, da bo občinska uprava v zvezi s tem ustrezno ukrepala.
Zanima jo še stavba v kateri sta prodajalna 3K in studi OOH – v obeh zamaka voda.
To je resen problem in zanima jo, ali se bo kaj naredilo na tem.
Županja, pojasni, da se pravkar izvaja postopek cenitve za prostore studia OOH in ko
bodo opredeljena lastniška razmerja, se bo pristopilo k sanaciji strehe.
Natalijo Lorenčič zanima, kako se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s pločnikom
proti Javorju, saj so se meritve že izvajale. Dodala je, da bi bil pločnik potreben do
mosta v Javorje. Zanima pa jo tudi, kakšni so rezultati meritev plazu.
Županja je pojasnila, da se bo hkrati z izgradnjo pločnika saniral tudi plaz Mrdavšič,
predstavniki Direkcije za ceste so bili seznanjeni s potrebami, opravljene so meritve
in zdaj se pripravljajo projekti.
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To, do kod se bo zgradil pločnik, ni v občinski pristojnosti, to potrebo mora
prepoznati Direkcija za ceste. Za varnost bo poskrbljeno že, če bo pločnik do
drugega mosta.
Meritve plazu so pokazale, da ni velike nevarnosti za prebivalce, kar je najbolj
pomembno. Veseli smo lahko, da se bo plaz sploh saniral, glede na to, da ne
predstavlja velike nevarnosti.
Županja se je vsem zahvalila za sodelovanje na seji in ob 18.25 uri zaključila 12.
redno sejo občinskega sveta.

Zapisala:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

mag. Romana Lesjak,
županja
Občine Črna na Koroškem
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