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ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v torek, 10.2.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Katja Gole, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič,
Jože Kropivnik (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Dragica Mazej, Aleš Tomše,
Boštjan Delalut (SD – Socialni demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC –
Stranka Mira Cerarja), Bojan Gorza, Šemso Omerović (SDS - Slovenska
demokratska stranka) in Gregor Potočnik (NSi – Nova Slovenija – Krščanski
demokrati).
Ostali prisotni: mag. Romana Lesjak, županja, Štefan Šumah, direktor JKP LOG
d.o.o., Vlasta Kupljen, direktorica občinske uprave Ravne na Koroškem, Stanka
Vauh, direktorica Doma starejših na Fari, Romana Košutnik, ravnateljica osnovne
šole Črna na Koroškem, Saša Piano, podjetje Area Ars d.o.o., Irena Nagernik, tajnica
občinske uprave.
K točki 1
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in najprej čestitala naši
sokrajanki in častni občanki Tini Maze, ki je na svetovnem prvenstvu v ZDA že
dosegla zavidljive rezultate.
Županja je ugotovila, da so prisotni vsi svetniki, zato lahko občinski svet prične z
delom. Predlagala je naslednji dnevni red 3. redne seje:
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje občinskega sveta, ki poteka dne
10.2.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
2. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014 zbiranje bioloških odpadkov, poročata Štefan Šumah, direktor JKP LOG d.o.o.,
Ravne na Koroškem in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja;
3. Sprejem Sklepa o pristopu Občine Črna na Koroškem k organu skupne
občinske uprave in Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Mežiške doline«, poroča Vlasta Kupljen,
direktorica občinske uprave Ravne na Koroškem in Rajko Lesjak, predsednik
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in Statutarno
pravne komisije;
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4. Sprejem sklepa o prenosu socialno varstvene storitve pomoč na domu kot
socialne oskrbe na Dom starejših na Fari, soglasje k ceni storitve pomoč na
domu in sprejem sklepa o višini subvencioniranja cene storitve pomoči na
domu, poročata Stanka Vauh, direktorica Doma starejših na Fari in mag.
Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti;
5. Sprejem Sklepa o podaljšanju veljavne ekonomske cene programov vzgoje in
varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav do 30.4.2015;
poročata Romana Košutnik, ravnateljica osnovne šole Črna na Koroškem in
mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti;
6. Informacija o stanju izdelave OPN za Občino Črna na Koroškem, poročata
Saša Piano iz podjetja Area Ars d.o.o., izdelovalka OPN za občino Črna na
Koroškem in Rajko Lesjak predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja;
7. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega
sveta, z dne 8.12.2014, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
8. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2015 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018, prva
obravnava, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
9. Obravnava Odloka o prenehanju Javnega zavoda Koroško višje in
visokošolsko središče in sprejem Sklepa o začetku likvidacije Javnega zavoda
Koroško višje in visokošolsko središče, poroča Rajko Lesjak, predsednik
Statutarno pravne komisije;
10. Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero davka na
premoženje na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2015, poroča
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja;
11. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
imenovanje predstavnika Občine Črna na Koroškem v Nadzornem svetu JKP
Log d.o.o., poroča Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja;
12. Sprejem sklepa o imenovanju Sveta za invalide Občine Črna na Koroškem,
poroča mag. Romana Lesjak, županja;
13. Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov socialnega varstva 20142016 za Koroško statistično regijo, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
14. Pobude in vprašanja;
15. Razno.
Županja je svetnike pozvala k razpravi.
Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red je županja predlagala
SKLEP 1/1:
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 3. redne seje občinskega sveta,
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ki poteka dne 10.2.2015.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 2
Štefan Šumah, direktor JKP Log d.o.o. je na kratko predstavil Elaborat o oblikovanju
cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
za leto 2014 - zbiranje bioloških odpadkov. Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb
okolja in so ga že potrdili v Občinah Mežica in Prevalje. Povedal je, da je sedanja
cena 1,22 €/ prebivalca najnižja v regiji, saj so ostala tri komunalna podjetja to ceno
že lani marca dvignile na 1,38 €/prebivalca. V Občini Črna na Koroškem je 1238
prebivalcev vključenih v sistem zbiranja bioloških odpadkov, od tega jih 1210 živi v
blokih. Na celem območju, ki ga pokriva JKP Log, je vključenih okrog 11.000
prebivalcev.
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja je povedal, da se je odbor seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja
storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja – zbiranje komunalnih odpadkov in
zbiranje bioloških odpadkov, ki ga je izdelalo JKP Log d.o.o.
Odbor je potrdil ceno zbiranja bioloških odpadkov, ločeno na fiksni in variabilni del,
navedeno v tabeli. Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagano ceno
zbiranja bioloških odpadkov. Cene veljajo s 01.03.2015.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi. Ker ni bilo
razprave, je predlagala v sprejem naslednji sklep:
SKLEP 2/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaboratom o
oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja –
zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov, ki ga je izdelalo
JKP Log d.o.o. in hkrati potrjuje ceno zbiranja bioloških odpadkov, ločeno na
fiksni in variabilni del, navedene v spodnji tabeli. Cene se skladno z uredbo na
položnicah prikažejo v kg, pri čemer se upošteva normativ: 9,4 kg zbranih
komunalnih odpadkov na občana/mesec. Cene veljajo s 01.03.2015.

Vrsta storitve
Uporabnik
Zbiranje bioloških
odpadkov
cena javne infrastrukture občani, gospodarstvo
cena storitve
občani, gospodarstvo
Skupaj
*Cene so brez DDV
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
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EM

€/kg
€/kg

Predlagana cena
JKP Log

0,0000
0,1303
0,1303

K točki 3
Županja je pozdravila Vlasto Kupljen, direktorico občinske uprave Občine Ravne na
Koroškem in jo prosila za uvodna pojasnila v zvezi z organom skupne občinske
uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«.
Vlasta Kupljen je pojasnila, da sta zaenkrat članici skupne Medobčinske uprave
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem. Medobčinska uprava je pričela z delovanjem
februarja leta 2013, ko so se tam zaposlili prvi projektni vodje. Zdaj je zaposlenih 5,5
ljudi. Zaposleni so razdeljeni v dva urada: Urad za pripravo projektov Medobčinsko
redarstvo. V decembru 2013 se je zaposlil redar, ki je svoje delo pričel izvajati
januarja 2014, po zaključenem usposabljanju. V začetku je občane le opozarjal na
nepravilnosti, šele kasneje je pričel z izdajanjem glob. O delovanju medobčinskega
redarstva so izdali tudi zloženko, s katero so občane seznanili z njegovim
delovanjem. Občani so redarstvo sprejeli zelo pozitivno in se nanj obračajo s
številnimi vprašanji.
Redar deluje predvsem na področju prometne varnosti in mirujočega prometa, ljudje
pa se nanj obračajo s številnimi vprašanji tudi iz drugih področij njegove pristojnosti.
Medobčinsko upravo vodi vodja, ki je hkrati tudi direktor občinske uprave Občine
Ravne na Koroškem, tako da ne predstavlja dodatnih stroškov. Finančna sredstva za
delovanje Medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice na podlagi
medsebojnega dogovora, ki ga vsako leto sklenejo župani. Stroški za Medobčinsko
redarstvo se delijo glede na število prebivalcev, stroški za Medobčinski urad za
pripravo projektov pa se vsako leto opredelijo v kadrovskem načrtu, finančna
sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice za svoje prenesene delavce. Vsaka
občina pokrije stroške za svojega prenesenega delavca. Po enem letu pa se izstavi
zahtevek za refundacijo na Ministrstvo za notranje zadeve, ki povrne 50 % stroškov.
V Občini Ravne na Koroškem so v prvih 11 mesecih delovanja tako prihranili okrog
37.500 €. Izračun za Občino Črna na Koroškem za leto 2015 – če bi bili vključeni vse
leto, je naslednji: strošek za redarsko službo znaša 6.900 €, naslednje leto pa bi
dobili polovico tega zneska refundiranega z Ministrstva za notranje zadeve. Ta
izračun velja ob predpostavki, da se Medobčinski upravi pridruži tudi Občina Mežica.
Hkrati pa bi ob premestitvi enega zaposlenega v Urad za pripravo projektov prihranili
polovico njegove plače – s tem pa bi pokrili stroške delovanja redarstva. Pristop k
Medobčinski upravi občin Mežiške doline je za Občino Črna na Koroškem pozitiven
tako z vidika stroškov, kot tudi z vidika zagotavljanja zakonskih obveznosti v zvezi z
organizacijo redarske službe.
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja in Statutarno pravne komisije je povedal, da sta obe delovni telesi
predstavljeni Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska
uprava občin Mežiške doline obravnavali in v zvezi s tem sprejeli naslednje sklepe:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z
določili Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava
občin Mežiške doline«, ki se nanašajo na postopke organa skupne občinske uprave
in soglaša s predlogom, da občina Črna na Koroškem pristopi k medobčinski upravi.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga
občinskemu svetu, da po obravnavi odloka sprejme odlok in pristopi k Medobčinski
upravi.
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Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline« je na svoji 1. redni seji dne 22.1.2015 obravnavala Statutarno
pravna komisija in sprejela naslednje sklepe:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline« v skladu s Statutom
Občine Črna na Koroškem in ne jemlje in ne posega v pristojnosti Občine Črna na
Koroškem.
Statutarno pravna komisija se je seznanila z določili Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«, ki se
nanašajo na pristop k organu skupne občinske uprave in soglaša s predlogom, da
Občina Črna na Koroškem pristopi k Medobčinski upravi.
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu Občine Črna na Koroškem,
da po obravnavi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska
uprava občin Mežiške doline« sprejme in pristopi k Medobčinski upravi.
Statutarno pravna komisija predlaga, da občinska uprava pripravi zloženko s
pojasnili za občane v luči postopnega uvajanja redarske službe v Občini Črna na
Koroškem.
Županja se je zahvalila za uvodna pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Natalijo Lorenčič je zanimalo, kdaj se bodo pri izvajanju redarske službe po
začetnem opozarjanju pričele globe.
Vlasta Kupljen je pojasnila, da je to odvisno od dogovora in tega, kaj bo želela
Občina Črna na Koroškem. Vse bo potekalo tako, kot se bo odločila občina. Cilj
izvajanja te službe ni izrekanje glob in kaznovanje občanov.
Županja je dodala, da bo v tem primeru zadeva potekala podobno kot pri izvajanju
nalog komunalnega inšpektorja, ki je prav tako najprej občane samo opozarjal, šele
po nekem prehodnem obdobju pa pričel z izrekanjem glob.
Šemso Omerović je dejal, da pozdravlja podano iniciativo in uvajanje redarstva
predvsem na področju javnega reda in miru, vendar meni, da v Občini Črna na
Koroškem ni ustrezno urejene infrastrukture, da bi se lahko tam izvajalo redarstvo.
Prihajalo bo do veliko nesporazumov in hude krvi.
Vlasta Kupljen je pojasnila, da lahko občina sama določi, na katerih področjih bo
redar bolj poudarjeno izvajal svoje naloge.
Natalijo Lorenčič je zanimalo, kako redar vodi evidenco o tem, kolikokrat je opozoril
občane.
Vlasta Kupljen je pojasnila, da imajo za to računalniški program, dostop do podatkov
Ministrstva za notranje zadeve in vodijo evidenco za vsak listek, ki ga izdajo.
Dragica Mazej pove, da tudi sama pozdravlja to idejo in da je potrebno redarsko
službo vzpostaviti še preden bo občina zaradi neizvajanja zakonskih določil
kaznovana. Zanima jo, kako bo na področju priprave razvojnih projektov, saj mora
imeti občina pri tem tudi dejansko pomoč in vsebinsko korist ne samo 50 %
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refundirane plače.
Županja je pojasnila, da je to sigurno tudi cilj Občine Črna na Koroškem.
Vlasta Kupljen je dodala, da gre pri vzpostavitvi skupnega Urada za pripravo
projektov nedvomno tudi za doseganje sinergijskih učinkov, za krepitev
medsebojnega sodelovanja, za nudenje strokovne pomoči in oblikovanje skupnih
projektnih idej. V prihodnji finančni perspektivi bomo morali pripravljati skupne
projekte in tako bo še bolj pomembno, da občine vzpostavijo neko obliko
sodelovanja.
Štefanija Emeršič je dejala, da je redarska služba nedvomno zaželjena v vsakem
kraju, saj si ljudje želijo manj težav in urejeno bivanje v kraju.
Aleš Tomše je dejal, da se zaveda, da je potrebno to področje urediti in da je verjetno
najboljša rešitev za našo občino ta, da pristopi k že organizirani službi. Meni pa, da bi
bilo potrebno te potrebe bolj jasno definirati – do kdaj bo prehodno obdobje, saj ni
nikomur v interesu, da se izrekajo sankcije, vendar to prehodno obdobje ne more
trajati v nedogled. Občinski svet mora te zadeve jasno definirati. V primeru, da
Občina Črna na Koroškem pristopi k Medobčinski upravi, ga zanima ali se bo
redarstvo izvajalo z obstoječo redarsko zasedbo, kdaj se bo pričelo izvajati in kako
pogosto.
Županja je pojasnila, da bi Občina Črna na Koroškem pristopila k Medobčinski upravi
s 1.6.2015, prehodno obdobje bi trajalo do konca leta 2015. Prisotnost redarja pa je
določena v Načrtu varnosti, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatnem obdobju in
določa, da je redar v Občini Črna na Koroškem prisoten dvakrat po 8 ur mesečno ali
štirikrat po 4 ure. V kolikor se bo pokazala potreba po pogostejši prisotnosti, se lahko
tudi to uredi.
Vlasta Kupljen je dodala, da glede na sedaj opredeljene potrebe Občine Črna na
Koroškem in Mežica, ne bo potrebno zaposliti novega delavca in se bo redarska
služba opravljala z obstoječimi kadri.
Jože Kaker je dejal, da se govori o prenosu ljudi na Medobčinsko upravo, zniževanju
stroškov in sofinanciranju s strani države, zato ga zanima ali ima Medobčinska
uprava z državo podpisan kakšen dokument, ki bi to zagotavljal naslednjih 10 ali 20
let, da se ne bo potem že čez kakšno leto pokazalo, da ima občina s tem kar
konkretne stroške. Ali obstajajo kakšna zagotovila s strani države, da bo takšen način
sofinanciranja veljal tudi dolgoročno?
Vlasta Kupljen je dejala, da država takih zagotovil ne daje. To določa Zakon o
financiranju občin, ki ga zaenkrat niso spreminjali, kljub kriznim ukrepom. Kako dolgo
pa bo to še veljalo, pa ne moremo vedeti. Poudarila je še to, da gre za sprejem
Odloka in da občina lahko iz Medobčinske uprave izstopi kadarkoli želi, prav tako kot
bo tudi vstopila.
Ker ni bilo več razpravljavcev je županja predlagala občinskemu svetu v sprejem
naslednji
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SKLEP 3/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z določili Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline«.
SKLEP 3/2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem soglaša s pristopom Občine Črna na
Koroškem k organu skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline« s 1.6.2015.
SKLEP 3/3
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline« in za
prehodno obdobje uvajanja redarstva določa čas 6 mesecev – do 31.12.2015.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 4
Županja je pozdravila direktorico Doma starejših Na Fari na Prevaljah in jo prosila, da
poda uvodno razlago.
Stanka Vauh je povedala, da so se v skladu s smernicami vlade že v lanskem letu
pričeli pogovori o prenosu dejavnosti – neposredne socialne oskrbe na domu, s
Centra za socialno delo na Dom starejših Na Fari. V domu so se odločili, da ta izziv
sprejmejo in pričnejo z izvajanjem storitve. Pozvali so Občine Črna na Koroškem,
Mežica in Prevalje, da sprejmejo ustrezne sklepe o prenosu dejavnosti na Dom
starejših Na Fari na Prevaljah. Zaprosili so tudi za soglasje k ceni storitve in določitev
deleža v katerem bo storitev sofinancirala občina. V skladu z zakonom mora občina
zagotavljati najmanj 50 % sofinanciranja storitve. Cena storitve ostaja enaka, kot je
bila v preteklih dveh letih, to je 14,94 € /uro. V Občini Črna na Koroškem so 4
uporabniki neposredne oskrbe na domu, ki so s storitvijo zelo zadovoljni. Novi
izvajalec storitve Dom starejših Na Fari je delo pri izvajanju te storitve sprejel resno,
odgovorno in zagnano. Izdelali so zloženke, ki jih bodo razdelili vsem občanom, tako
da bodo s storitvijo, ki jo ponujajo, seznanjeni in se bodo lahko nanje obrnili, če bodo
potrebovali tovrstno pomoč.
Dragica Mazej je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti na 1. redni seji,
dne 19.1.2015 seznanil s prenosom storitve pomoči na domu kot socialne oskrbe na
domu s Centra za socialno delo Ravne na Koroškem na Dom starejših na Fari in v
zvezi s to vsebino sprejel naslednje sklepe:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o
prenosu dejavnosti neposredna oskrba na domu s Centra za socialno delo na Dom
starejših Na Fari na Prevaljah s 1.2.2015.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi ekonomsko
ceno storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2015, ki znaša 14,94 €/uro –
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enako kot v preteklem letu. Cena storitve v nedeljo je 20,92 €/uro, ob praznikih pa
22,41 €/uro.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog
izvajalca, da je subvencija občine 76,37 %, tako da ostane cena za uporabnike
nespremenjena, in sicer 3,53 €/uro. Soglasje k ceni velja od 1.2.2015.
Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo razpravljavcev, je županja
predlagala v sprejem naslednje sklepe:
SKLEP 4/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem na predlog Odbora za družbene
dejavnosti daje soglasje za prenos socialno varstvene storitve pomoč na domu
kot socialne oskrbe na domu s 1.2.2015 na Dom starejših Na Fari.
SKLEP 4/2
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti, potrdil ekonomsko
ceno za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2015, ki znaša 14,94
€/uro.
SKLEP 4/3
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil ceno
storitve za neposredno oskrbo na domu, in sicer:
delavnik
Polna cena storitve
14,94 €
Subvencija občine 76,37%
11,41€
Cena za uporabnika
3,53 €.
Soglasje k ceni velja od 1.2.2015.

nedelja140%
20,92 €
15,98 €
4,94 €

praznik 150 %
22,41 €
17,11 €
5,3 €

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
Županja se je zahvalila direktorici Doma starejših na Fari Stanki Vauh za udeležbo na
seji občinskega sveta.
K točki 5
Županja je pozdravila ravnateljico OŠ Črna na Koroškem Romano Košutnik in jo
prosila, da poda uvodna pojasnila v zvezi s potrditvijo cene za programe vzgoje in
varstva otrok v Vrtcih Črna na Koroškem in Žerjav.
Romana Košutnik je pojasnila, da je šola Odbor za družbene dejavnosti seznanila z
ekonomsko ceno programa vrtca, ki je višja, kot je sedaj veljavna cena. Odbor je
sprejel sklep, da podaljša veljavnost obstoječe cene, ki je veljala do 31.12.2014.
Ekonomska cena, izračunana po predpisani metodologiji je višja predvsem zato, ker
se bodo s 1.4. sprostila napredovanja in povišale plače zaposlenih.
Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je povedala, da je odbor
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po opravljeni razpravi sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da podaljša
obstoječo veljavno ceno programa do 30.4.2014. V mesecu aprilu 2015, pa bo
Osnovna šola Črna na Koroškem na podlagi računovodskih izkazov za prvo
tromesečje, števila vpisanih otrok v vrtec, števila oddelkov ter vseh stroškov pripravila
nov izračun ekonomske cene programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Jože Kaker je dejal, da se zdaj cena podaljšuje za 3 mesece, potem pa bo občinski
svet spet moral sprejemati novo ceno. Bolj smiselno in enostavno bi bilo ceno
oblikovati in potrditi pred pričetkom šolskega leta in bi potem veljala za eno šolsko
leto. Potem pa bi se z novim šolskim letom ta cena spet preverila in korigirala, če bi
bilo potrebno.
Županja je pojasnila, da gre za podaljšanje veljavnosti obstoječe ekonomske cene in
ne za podražitev, zato je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklepe, kot so bili
predstavljeni. Če bo potrebno, se bo potem cena spremenila, če pa to ne bo
potrebno, pa ne.
Ravnateljica OŠ Črna Romana Košutnik je dodala, da se je včasih cena sprejemala
za šolsko leto, potem pa se je morala v decembru in še kdaj vmes spreminjati zaradi
usklajevanja z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Županja je dodala, da tudi zakonska določila kar naprej uvajajo spremembe, omejitve
in določila, ki jih je potrebno upoštevati in se po njih ravnati.
Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala naslednji sklep:
SKLEP 5/1
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti podaljšal veljavno
ceno programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem
in Žerjav do 30.4.2015, in sicer:
- I. starostno obdobje – celodnevni program 390,67 €,
- II. starostno obdobje – celodnevni program 348,03 €,
- I. starostna skupina – poldnevni program
332,07 €,
- II. starostna skupina - poldnevni program
295,83 €.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 6
Županja je pozdravila Sašo Piano, pripravljavko OPN za Občino Črna na Koroškem
in jo prosila, da poda informacijo o stanju izdelave OPN.
Saša Piano je povedala, da je pri izdelavi OPN več faz, in sicer se najprej izdela
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osnutek, potem dopolnjen osnutek, nato predlog, vsaka od teh faz pa je razdeljena
na več korakov. Celoten OPN je sestavljen iz kar nekaj dokumentov, ki so razdeljeni
na formalni in neformalni del. Formalni del je potem objavljen v Uradnem listu in se
uporablja kot pravni dokument in je najvišji prostorski dokument občine. Sestavljen je
iz strateškega dela, izvedbenega dela in odloka. Poleg tega so še obvezne in
neobvezne priloge.
Priprava OPN zahteva dolgo časa in tako je v vseh občinah, ne le v Občini Črna na
Koroškem. Trenutno je OPN tik pred pripravo dopolnjenega osnutka OPN, ki bo tako
pripravljen za javno razgrnitev, ki bo predvidoma sredi marca 2015. OPN bo
predstavljen občinskemu svetu in vsem njegovim delovnim telesom. Javna razgrnitev
bo trajala 30 dni, v tem času se izvede javna razprava, kjer se še lahko podajo
pripombe.
Pred javno razgrnitvijo bo OPN pregledala še skupina za pripravo OPN in preučila,
če je dokument pripravljen v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno.
Dokument je zelo obsežen, saj zajema 42 kart, ki jih je treba 3 krat ali 4 krat natisniti,
odvisno od tega, kako se vsebine prekrivajo, zato bo razgrnitev omogočena tudi
preko spleta – programa PISO. Občani bodo tako lahko pogledali dokument doma ali
na občini preko računalnika, priloge pa bodo tudi fizično na vpogled.
Možni so tudi objektivni zapleti, zaradi katerih se lahko nadaljnje aktivnosti zavlečejo
za nekaj tednov.
Pripombe, ki so bile na OPN podane pred javno razgrnitvijo lahko preuči in vnese
sam pripravljavec, po javni razgrnitvi pa se mora občina opredeliti do vsake podane
pripombe in nanjo odgovoriti. Predlog stališča pripravi strokovni pripravljavec, občina
ga sprejme ali spremeni in potem svoje stališče objavi javno. Nato se izdela predlog
OPN, ki upošteva vsa ta stališča in se potem spet pošlje na Ministrstvo za okolje in
prostor, ki ga v 7 dneh objavi na spletu in nato občina pozove soglasje dajalce, da
podajo svoja mnenja. Za to imajo 30 dni časa. Hkrati lahko občina zaprosi za
dokončno okoljsko pozitivno mnenje.
Saša Piano svetuje, da naj občinski svetniki že v fazi javne razgrnitve pregledajo
dokument in podajo svoje pripombe, da se lahko le-te potem hkrati z drugimi
pripombami uskladijo z soglasje dajalci. Potem se dokument lektorira, objavi v
uradnem glasilu, nato pa se kompletira v treh tiskanih izvodih. Seveda pa obstaja
tudi elektronska verzija OPN.
V skladu z zastavljenim terminskim planom načrtujemo, da se bodo aktivnosti
nadaljevale takole:
- od sredine marca do sredine aprila – javna razgrnitev,
- 30 dni za pripravo in objavo stališč na podane pripombe,
- 90 dni – do oktobra 2015 - priprava predloga OPN,
- januar 2016 - občinski svet v sprejme OPN.
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja.
Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo
okolja je povedal, da je Odbor želel postaviti neka sidra do končnega sprejema OPN
in to so skupaj s pripravljavko tudi naredili.
Odbor je na svoji 1. redni seji, ki je bila 15. 1. 2015 sprejel naslednje sklepe:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s
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potekom in rokovnikom izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino
Črna na Koroškem, s pripombo glede spremembe datuma pridobitve mnenja na
predlog OPN-ja iz 45 dni na 30 dni.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja bo realizacijo
rokovnika sproti spremljal in v primeru večjih odmikov predlagal občinskemu svetu
potrebne sklepe in ukrepe.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja priporoča občinski
upravi in županji, da v okviru rokovnika poskrbi za pregledno in transparentno
razpravo v občinskih organih in v občini kot celoti.
Županja se je zahvalila za podana pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Katja Gole je dejala, da je delovna skupina za pregled OPN podala veliko pripomb,
zato jo zanima, koliko odstotkov teh pripomb je bilo upoštevanih.
Saša Piano je dejala, da težko govori o odstotkih, je pa bila upoštevana večina
podanih pripomb. Povsod tam, kjer je bilo dogovorjeno, da je to možno, so se
pripombe upoštevale.
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala v sprejem naslednje sklepe:
SKLEP 6/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s terminskim načrtom
izdelave OPN za občino Črna na Koroškem.
SKLEP 6/2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se strinja s predlaganimi sklepi
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
Županja se je Saši Piano zahvalila za sodelovanje na seji in podana pojasnila.
K točki 7
Občinski svetniki so Zapisnik 2. 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 županja predlagala
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SKLEP 7/1:
Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 2. redne seje
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 8.12.2014.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 8
Županja Občine Črna na Koroškem je predstavila osnutek Proračuna za leto 2015 in
Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2018.
Najprej je povedala, da Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2015 načrtuje
na prihodkovni strani finančna sredstva v vrednosti 5.375.354,14 €, na odhodkovni
strani pa finančna sredstva v višini 5.191.297,82 €. Razliko predstavljajo krediti, ki jih
je mesečno potrebno plačevati.
Podlaga za letošnji proračun je dohodnina v višini 525 € na prebivalca, čeprav se v
teku pogajanj z vlado kaže, da temu verjetno ne bo tako in da bodo sredstva iz
naslova dohodnine precej nižja, v prvi polovici leta 525 € na prebivalca in v drugi
polovici leta 500 € na prebivalca.
V letošnjem letu je občina že prejela dve dohodnini manj kot v preteklem letu, razlike
so zelo velike, prav tako še nismo prejeli finančne izravnave, ki je za našo občino
predvidena v višini 300.000 €. Če bo prišlo do takih znižanj, bo potrebno potem z
rebalansom znižati tudi proračun občine.
Županja je dodala, da so ogrožena tudi sredstva za izvajanje sanacijskih ukrepov v
zg. Mežiški dolini, saj ima vlada v Načrtu razvojnih programov načrtovanih 698.000 €
namesto 950.000 €, vendar smo tudi tu že ukrepali in zastavili aktivnosti za pridobitev
vseh sredstev za sanacijo.
V Proračunu so načrtovana tudi sredstva za investicije, ki jih občinam zagotavlja
država na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 125.000 €. Še pred
enim letom smo prejeli 250.000 €, zdaj pa je tudi na tem segmentu vlada znižala
sredstva. Proračun je bilo kar težko sestaviti, predvsem zato, ker so finančni viri še
vedno neznani. Dohodnina se vse od leta 2010 znižuje.
Na odhodkovni strani so načrtovane investicije v višini 1.900.000 €, za financiranje
katerih so zajeti vsi že navedeni viri. Glavni del proračuna je namenjen socialnim
transferjem, saj so tam zelo visoki stroški za šolske prevoze, sofinanciranje vrtca in
bivanja v domovih za starejše.
V kolikor sredstev ne bomo dobili v načrtovani višini, se bodo nekateri projekti iz
Načrta razvojnih programov prenesli v naslednje obdobje.
Osnutek Proračuna je bil predstavljen nosilcem list, po sprejemu na občinskem svetu
gre v javno obravnavo, predstavljen bo občanom na zborih občanov in potem sprejet
po predvidenem rokovniku – do konca meseca marca 2015.
Županja je svetnike pozvala k razpravi o predstavljen osnutku Proračuna za leto
2015.
Šemsa Omerovića je zanimalo zakaj v osnutku Proračuna niso vključena sredstva za
plačilo služnosti na področju vodovoda Topla, zakaj je postavka za razbremenilni
ventil na vodovodu, kaj sodi v stroške za črpališče Amerika in kaj pomeni varno
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vrtnarjenje in urejanje golih površin. Prav tako ga zanima, zakaj so načrtovana
sredstva za Delavski dom Žerjav.
Županja je pojasnila, da sta problematiko MHe Topla obravnavala Odbor za
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in
razvoj občine in v naslednjem tednu se bodo pogovori v zvezi s tem nadaljevali,
potem pa bo to vsebino obravnaval tudi občinski svet. Na hidrantih v Topli je voda
zagotovljena. Pri črpališču Amerika gre za minimalni strošek elektrike, saj je potrebno
črpališče še vedno vzdrževati. Varno vrtnarjenje in urejanje golih površin sta
sanacijska ukrepa iz Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zg. Mežiški dolini.
Natalija Lorenčič je dejala, da ima Občina Črna na Koroškem, glede na 3.342
prebivalcev, preveč ljudi zaposlenih v sami občinski upravi. V kadrovskem načrtu je
predvideno tudi delovno mesto pripravnika in Natalijo Lorenčič zanima ali bi se lahko
pripravništvo opravljalo volontersko. Prav tako jo je zanimala zaposlitev pravnika v
programu javnih del - ali gre tu za javni razpis ali je celotni znesek namenjen za plačo
pripravnika.
Županja je pojasnila, da gre pri izvajanju javnih del za sofinanciranje s strani Zavoda
RS za zaposlovanje. Občina sofinancira samo 15 % stroškov zaposlitve, v primeru
zaposlitve invalida ali starejše osebe pa samo 5 %. Občina že več let omogoča
brezposelnim osebam, da se vključijo v programe javnih del in s tem pridobijo
delovne izkušnje in socialno varnost vsaj za čas vključitve v program. Letos je
denarja za javna dela zmanjkalo preden je Občina Črna na Koroškem prišla na vrsto,
saj je bil kriterij za dodelitev sredstev čas oddaje prijave. Država pa je obljubila, da bo
marca zagotovila dodaten denar in tako upamo, da se bodo programi javnih del na
občini lahko izvajali tudi letos. Znesek v proračunu predstavlja celotni strošek
zaposlitve, od tega občina s svojimi sredstvi pokrije samo 15 % ali manj.
Pri zaposlenih na občinski upravi je potrebno ločiti delavce Režijskega obrata, kjer se
operativno izvajajo naloge in deluje kot majhna komunala.
Natalija Lorenčič je dejala, da je pri strošku za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest
znesek 240.000 €, pri postavki vzdrževanja občinskih cest pa 258.000 €. Razlika je
zelo majhna, glede na to, da so prioriteta verjetno občinske ceste.
Županja je pojasnila, da so v osnutku proračuna zajete tudi neporavnane obveznosti
in da so bila glede na potrebe v oktobru in novembru lanskega leta izvedena številna
dela na gozdnih cestah – zaradi poplav in naravnih nesreč, zato je ostalo okrog
100.000 € neporavnanih obveznosti iz preteklega leta. Sicer so sredstva za občinske
ceste vedno precej višja kot za gozdne ceste. Županja je še pojasnila, da občina za
obnovo gozdnih cest prejema koncesijo, ki je namenski prihodek iz državnega
proračuna za vzdrževanje gozdnih cest - okrog 100.000 €. Znesek na tej postavki je
približno uravnotežen na prihodkovni in odhodkovni strani.
Natalija Lorenčič je dejala, da v proračunu ni asfaltiranja gozdne ceste od Kovača
proti jasi – do kmetije Božič in zanima jo ali je asfaltiranje te ceste že v kakšnem
načrtu.
Županja je pojasnila, da se asfaltiranje cest v delu, kjer potekajo mimo hiš, izvaja s
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sredstvi iz sanacijskih ukrepov. Tudi letos, če bo dovolj sredstev, se bodo asfaltirali
deli cest mimo hiš. Podroben načrt gradnje in vzdrževanja gozdnih cest pa pripravi
Zavod za gozdove.
Natalija Lorenčič je še dodala, da se ji zdi v osnutku Proračuna visoka postavka za
materialne stroške na vseh področjih.
Županja je dejala, da so bila prav na tej postavki v primerjavi s preteklimi leti že
bistveno znižana sredstva, bomo pa to postavko še enkrat preučili.
Dragica Mazej je dejala, da pozdravlja vse projekte, ki se izvajajo na
medgeneracijskem področju, kot so Občina po meri invalidov, Mladim prijazna
občina, Starejšim prijazna občina, prostovoljstvu prijazna občina in podobno, zanima
pa jo katere konkretne aktivnosti se bodo v okviru teh projektov izvajale.
Zanima jo, zakaj je povečana postavka nadomestilo za neprofesionalno opravljanje
funkcije podžupana – ali gre tudi tu za prenos obveznosti iz preteklega leta.
Županja je pojasnila, da je Občina Črna na Koroškem v letu 2013 pridobila naziv
Mladim prijazna občina in v okviru tega se bodo organizirala razna predavanja,
predstavitve in izobraževanja za mlade. Letos se bo vzpostavil tudi Medgeneracijski
center in sredstva iz proračuna bodo namenjena za obnovo prostorov v centru, kjer
zdaj domuje KUD Krsnik in prostorov v Kulturnem domu, ki bodo namenjeni mladim.
Pri postavki za podžupana ne gre za povečanje ampak gre za prenos obveznosti iz
lanskega leta.
Šemso Omerović je dejal, da je v proračunu predvideno asfaltiranje ceste Mitnek Najbrževo in meni, da bi se morala namesto te ceste asfaltirati cesta tam, kjer je več
prebivalcev, na primer cesta v Ludranskem vrhu, levo od Prhanije.
Županja je dejala, da je program zaenkrat zastavljen tako, kot je, seveda pa so
potrebe za asfaltiranje cest tudi drugje in v kolikor bo občina še prejemala sredstva
za sanacijo se bodo postopno uredile tudi druge ceste.
Aleš Tomše je dejal, da se z večino podanih komentarjev strinja, bo pa podal tudi
svoje pripombe s področij, na katerih sam deluje. Ugotavlja je, da je proračun na
prihodkovni strani zelo optimistično zastavljen in upa, da nam bo uspelo realizirati
vse načrtovane aktivnosti.
Zanima ga postavka za Geopark, ki je povečana za 200 %.
Županja je pojasnila, da so tudi na tej postavki prenesene neporavnane obveznosti iz
lanskega leta. Odkar je ustanovljena Delovna skupnost Geopark Karavanke znaša
članarina občine 5.000 € na leto.
Aleša Tomšeta je zanimala postavka v posebnem delu proračuna – financiranje
političnih strank, kjer je predvideno 50 % znižanje sredstev. Zanima ga zakaj to
znižanje.
Županja je dejala, da ostanejo sredstva na tej postavki enaka kot preteklo leto, v
rebalansu je bilo predvideno več sredstev, ker niso bila vsa izplačana.
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Aleš Tomše je dejal, da želi pisni odgovor v zvezi s to postavko, in sicer: koliko
sredstev načrtovanih na tej postavki v proračunu za leto 2014 je bilo do danes
izplačanih, na osnovi česa so izvedena ta izplačila – pravna podlaga in na kak način
se izplačujejo. Prosi tudi za pripravo pregleda teh sredstev od leta 2008 do leta 2014
in pregled višine teh sredstev v ostalih občinah Mežiške doline.
Boštjan Delalut je dejal, da bi morali biti stroški na postavki vlečnice, vzdrževanje
smučišča in tekaške proge prikazani ločeno in bolj pregledno, saj zdaj ni razvidno, za
katere stroške so namenjena ta sredstva. Posebej bi se morala prikazovati predvsem
sredstva za smučišče.
Županja pojasni, da so sredstva razdeljena po kontih, kot to zahteva Zakon o
računovodskih standardih in se strinja z bolj podrobno razčlenitvijo teh sredstev.
Bojan Gorza je dejal, da je proračun korajžno zastavljen glede na stanje, kot je v
državi. Boji pa se, da bodo spet iste postavke izpadle iz proračuna. Zanima ga, kako
daleč je pritožba glede projekta, ki se je prijavil na Ukrep 322.
Županja je dejala, da odgovora na pritožbo še ni. Pripravljajo se novi razpisi, na
katere se bomo ponovno prijavili, prav tako so iz dveh virov predvidena sredstva za
obnovo ceste Vrtačnik - Visoki most in upa, da bodo ta sredstva zadostovala za
ureditev te ceste v daljšem odseku, kot so jo uničile poplave.
Natalija Lorenčič je še dodala, da je za praznično urejanje Črne namenjenih 7.000 €,
kar se ji zdi kar veliko, zanima pa jo tudi kaj je to tekoče vzdrževanje, za kar je
namenjenih 6.000 €.
Županja je povedala, da gre tu za stroške zunanjega izvajalca. Stroški na tej postavki
so precej znižani glede na pretekla leta. Letos smo veliko dela opravili sami in s
pomočjo gasilske lestve z Raven na Koroškem. Precej stvari je potrebno vsako leto
obnoviti ali dodatno nabaviti, največji strošek pa je avto dvigalo, ki ga je potrebno
najeti najprej za okrasitev in potem tudi za odstranitev lučk.
Ker ni bilo več razprave, je županja v sprejem predlagala naslednji sklep:
SKLEP 8/1
Občinski svet potrjuje osnutek Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2015 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 in ju daje v
javno obravnavo.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 9
Županja je prosila Rajka Lesjaka, predsednika Statutarno pravne komisije za uvodna
pojasnila v zvezi z likvidacijo javnega zavoda KOVIVIS.
Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije je pojasnil, da so bili svetnikom
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z gradivom posredovani naslednji dokumenti: obrazložitev te točke dnevnega reda,
Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda KOVIVIS, Odlok o prenehanju javnega
zavoda KOVIVIS, izpis sklepa Sveta javnega zavoda KOVIVIS in na zahtevo
Statutarno pravne komisije tudi Ocena finančnih in drugih posledic likvidacije, iz
katerih izhaja, da sredstva za likvidacijo ne gredo iz občinskih proračunov.
To so tudi dokumenti na katerih slonijo sklepi Statutarno pravne komisije, ki je na
svoji 1. redni seji obravnavala vse te dokumente in zahtevala tudi dodatno pojasnilo
za finančni del likvidacije javnega zavoda KOVIVIS.
Statutarno pravna komisija se je seznanila z razlogi in vzroki za prenehanje Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče in s sklepom 4/2014 Sveta Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče.
Na podlagi tega Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine
Črna na Koroškem, da sprejme Sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda Koroško
višje in visokošolsko središče in Odlok o prenehanju Javnega zavoda Koroško višje
in visokošolsko središče.
Županja se je zahvalila za uvodna pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Jožeta Kakerja je zanimalo ali res drži trditev, da občina s to likvidacijo nima
nobenega stroška.
Predsednik Statutarno pravne komisije je dejal, da to res drži.
Ker ni bilo več razprave je županja predlagala naslednja sklepa:
SKLEP 9/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Sklep o redni likvidaciji
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem
besedilu.
SKLEP 9/2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o prenehanju Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem besedilu.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 10
Županja je prosila Rajka Lesjaka, predsednika Odbora za komunalne zadeve,
urejanje prostora in varstvo okolja, da poda uvodno razlago za sprejem sklepa o
vrednosti točke za odmero davka na premoženje na območju Občine Črna na
Koroškem za leto 2015.
Rajko Lesjak je pojasnil, da gre pri tem za povišanje vrednosti točke, ki jo občina
letno uskladi s povprečnim indeksom rasti življenjskih potrebščin.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 1. redni
seji dne 15.1.2015 obravnaval predlog sklepa o vrednosti točke za odmero davka na
premoženje za leto 2015 na območju Občine Črna na Koroškem. Vrednost točke za
odmero davka na premoženje za leto 2015 na območju Občine Črna na Koroškem
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znaša 3,338 €. Odbor predlaga občinskemu svetu, da vrednost točke potrdi.
Županja se je zahvalila za pojasnila in pozvala svetnike k razpravi.
Ker ni bilo razprave je županja predlagala naslednji sklep:
SKLEP 10/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep o vrednosti točke za
odmero davka na premoženje na območju Občine Črna na Koroškem za leto
2015, ki znaša letno 3,338 €.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 11
Županja je prosila Katjo Gole, predsednico Komisije za mandatna vprašanja,volitve in
imenovanja za uvodno razlago.
Katja Gole je povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja
na zadnji seji oblikovala predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in sprejela naslednji SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu
Občine Črna na Koroškem da imenuje Svet za preventivo in vzgojo, v popolni
sestavi:
- Jože Kropivnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka,
- Dušan Vesnicer, SMC – Stranka Mira Cerarja,
- Danilo Emeršič – predstavnik civilne javnosti ,
- Mojca Dimnik –predstavnica občinske uprave,
- Andrejka Fajmut – predstavnica OŠ Črna na Koroškem in
- Tomaž Strmčnik – predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem.
Za predsednika Sveta predlaga Jožeta Kropivnika.
Na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so oblikovali tudi
predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta JKP Log d.o.o.. Komisija je
obravnavala samo eno predlagano kandidatko, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, zato
predlaga občinskemu svetu, da predlaga Tanjo Šepul za predstavnico Občine Črna
na Koroškem v Nadzornem svetu JKP Log d.o.o..
Županja je vprašala svetnike, če želijo v zvezi s predlaganimi imenovanji še kakšno
pojasnilo.
Rajko Lesjak je opozoril, da mora občinski svet predlagati Skupščini JKP Log d.o.o.,
da imenuje predstavnico Občine Črna na Koroškem v JKP Log d.o.o.
Županja je predlagala v sprejem naslednja sklepa:
SKLEP 11/1
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Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU z naslednjimi člani:
- Jože Kropivnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka,
- Dušan Vesnicer, SMC – Stranka Mira Cerarja,
- Danilo Emeršič – predstavnik civilne javnosti ,
- Mojca Dimnik –predstavnica občinske uprave,
- Andrejka Fajmut – predstavnica OŠ Črna na Koroškem in
- Tomaž Strmčnik – predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem.
Za predsednika Sveta imenuje Jožeta Kropivnika.
SKLEP 11/2:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Skupščini JKP Log d.o.o., da za
predstavnico Občine Črna na Koroškem v Nadzornem svetu JKP Log d.o.o.
imenuje Tanjo Šepul iz Ludranskega vrha 27, Črna na Koroškem, univerzitetno
diplomirano ekonomistko, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 12
Županja je pojasnila, da se je Občina Črna na Koroškem že v preteklosti odločila
postati občina po meri invalidov, prve aktivnosti so se pričele že v letu 2006. V
letošnjem letu se bo občina prijavila na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije, za
pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
V skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'', mora
županja predlagati občinskemu svetu v imenovanje člane Sveta za invalide, v
katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na
območju občine.
Svet za invalide bo spremljal in koordiniral delo pri izvrševanju aktivnosti iz
Akcijskega načrta in o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati županji in
občinskemu svetu.
Županja mag. Romana Lesjak je pripravila naslednji predlog članov Sveta za invalide
Občine Črna na Koroškem:
-

Urška Gostenčnik, predstavnica DI Mežiške doline,
Antonija Plesec, predstavnica DI Črna na Koroškem
Silva Fužir, predstavnica DU Črna na Koroškem,
Danica Ozimic, predstavnica društva Sožitja,
Branko Lepičnik, predstavnik društva Diabetikov Mežiške doline,
Stojan Rozman, predstavnik Društva paraplegikov za Koroško,
Ingrid Jančar, predstavnica RK Črna na Koroškem,
Franja Veršnik, predstavnica Karitasa Črna na Koroškem,
Jana Stopajnik, predstavnica CUDV Črna na Koroškem,
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-

Tomaž Strmčnik, predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem,
Barbara Čreslovnik, predstavnica ZD Ravne na Koroškem, Zdravstvene
postaje Črna na Koroškem.

Županja je svetnike vprašala sli želi o podanem predlogu kdo razpravljati. Ker ni bilo
razprave je predlagala naslednji sklep:
SKLEP 12/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog županje mag. Romane
Lesjak imenoval Svet za invalide v naslednji sestavi:
- Urška Gostenčnik, predstavnica DI Mežiške doline,
- Antonija Plesec, predstavnica DI Črna na Koroškem
- Silva Fužir, predstavnica DU Črna na Koroškem,
- Danica Ozimic, predstavnica društva Sožitja,
- Branko Lepičnik, predstavnik društva Diabetikov Mežiške doline,
- Stojan Rozman, predstavnik Društva paraplegikov za Koroško,
- Ingrid Jančar, predstavnica RK Črna na Koroškem,
- Franja Veršnik, predstavnica Karitasa Črna na Koroškem,
- Jana Stopajnik, predstavnica CUDV Črna na Koroškem
- Tomaž Strmčnik, predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem,
- Barbara Čreslovnik, predstavnica ZD Ravne na Koroškem, Zdravstvene
postaje Črna na Koroškem.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 13
Županja je povedala, da so župani občin dobili nalogo, da občinske svete seznanijo z
povzetkom regijskih izvedbenih načrtov socialnega varstva 2014-2016, ki so
pripravljeni v skladu z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje 2013 – 2020
Regijski izvedbeni načrt za Koroško statistično regijo opredeljuje prioritete na
socialnem področju, ki izhajajo iz specifičnih okoliščin v naših lokalnih oziroma
regijskem okolju.
Županja je povedala, da je s tem izvedbenim načrtom seznanila Odbor za družbene
dejavnosti, zdaj pa s tem seznanja tudi občinske svetnike. Županja je svetnike
pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave predlagala v sprejem naslednji
SKLEP 13/1
Občinski svet se je seznanil s povzetkom Regijskih izvedbenih načrtov
socialnega varstva 2014 - 2016 za Koroško statistično regijo.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
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K točki 14
Županja je povedala, da je občinska uprava prejela pobude in vprašanja svetnika
Šemse Omerovića in ga prosila, da jih predstavi.
Šemso Omerović je uvodoma povedal, da je po njegovem mnenju obveščenost
svetnic in svetnikov, s tem pa tudi volivk in volivcev, na zelo nizki ravni. Prav zaradi
tega razloga se je odločil županji posredovati naslednja vprašanja:
1. Kdaj boste imeli osebo, zadolženo za stike z javnostmi (piar)?
2. Kdaj bo na internetni strani občine Črna na Koroškem, možno podati javno
pobudo ali vprašanje ter v zvezi tega dobiti javni odgovor?
3. Večji del občanov Črna na Koroškem ne uporablja kabelske televizije in ne more
pogledati seje občinskega sveta. Kdaj si bo možno ogledati seje občinskega sveta
na internetu?
4. Kdo urejuje Facebook profil občine, oz. kdo je odgovoren za objave in brisanje
motečih objav?
5. Občinske seje sveta so posnete tudi preko video kamere, slika je zadovoljiva, zvok
je pa nesprejemljiv in kot tak v večini primerov nerazločen z veliko odmevanja in
šumenja. Sprašuje kdaj bo urejeno ozvočenje in snemanje tako kot je to urejeno v
drugih občinah?
6. Ali na občini vodite ločeno evidenco stroškov in prilivov za naslednje ustanove:
Kulturni dom Črna na koroškem, žičnica in smučišče Črna na Koroškem, hotel
Krnes, nogometni klub Peca in gradovi Kralja Matjaža. Če je odgovor DA, prosi za
sintetični pregled evidence odlivov in prilivov v posameznih mesecih naštetih
ustanov za leta 2012,2013 in 2014. Želel bi podatke o stroških osnovnega
vzdrževanja, investiranja in drugih izdatkov ter kaki so bili prilivi po posameznih
postavkah. Odgovor pod točko 6 prosi v pisni obliki.
Županja je na podana vprašanja svetnika odgovorila naslednje:
1. V prvem delu svetnik Omerović posplošeno ugotavlja, da so svetniki in svetnice ter
občanke in občani neoobveščeni. Mnenje županje je obratno, meni, da skupaj z
občinsko upravo naredi vse, da so ljudje seznanjeni z našim delom in obveščeni o
vseh dogodkih, ki se odvijajo v naši občini. Na spletni strani in drugih socialnih
omrežjih dnevno objavljamo in s tem poskrbimo za ustrezno informiranost naših
občanov. Prav tako se ljudje dnevno obračajo na županjo in na zaposlene na
občinski upravi. Na spletni strani so objavljeni tudi vsi kontakti zaposlenih na
občini, poseben obrazec pa imamo tudi za vprašanja, mnenja in predloge, česar
se občani tudi poslužujejo, tako, da jim ni potrebno osebno hoditi na občino.
2. Osebe zadolžene za stike z javnostmi ne bomo imeli nikoli, saj z javnostjo
komunicira županja sama oz. zaposleni vsak s svojega delovnega področja in
naša ocena je, da je ta komunikacija dobra.
3. Na internetni strani občine je že zdaj možno dati pobudo, na katero vselej
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4.

5.

6.
7.

odgovorimo, ni pa javno objavljena. Imamo pa na vsaki seji občinskega sveta
točko dnevnega reda, vprašanja in pobude, ki jih lahko člani občinskega sveta
javno podajo in dobijo nanje tudi javni odgovor.
Seje občinskega sveta so javne, posnetek seje si je možno ogledati na kabelski
televiziji, o možnosti prenosa sej na internetu pa bomo pridobili vse potrebne
informacije tako tehnične kot tudi stroškovne.
FB profil občine ureja zaposlena v Turistični pisarni. FB profil je namenjen
informiranju o dogodkih. Objav ne brišemo, tudi žaljivih ne, saj več povedo o
tistemu, ki jih piše kot pa o tistem, ki so mu namenjene, čeprav bi si nekatere
predvolilne in povolilne objave zaslužile prijavo in obravnavo pristojnih institucij.
Vprašanje v zvezi z zvokom na internem kabelskem kanalu bo posredovala
Društvu za razvoj kabelske televizije s prošnjo, da to uredijo.
Odgovor na šesto vprašanje v zvezi z evidenco stroškov bo dobil svetnik pisno,
tako kot je zahteval.

Šemso Omerović je predstavil tudi dve pobudi, in sicer:
1. Predlaga županji mag. Romani Lesjak, da v tem mandatu pozove vse predsednike
vaških odborov, da se udeležujejo sej občinskega sveta in prav tako predlaga
predsednikom vaških odborov, da pozovejo svetnike na sestanke vaških odborov.
Enako predlaga tudi za Krajevno skupnost Žerjav. Enako pobudo daje vsem
predsednikom odborov - da po elektronski pošti obvestijo vse svetnike o datumu
sklicane seje odbora, da se jih lahko le-ti udeležijo.
2. Predlaga županji, da zaradi vse bolj pereče socialne problematike v občini,
občinskemu svetu predlaga njegovo pobudo o simboličnem svetniškem delu, 1€
(en euro) na sejo, vključujoč tudi tretjo sejo občinskega sveta. Po njegovem
mnenju je za svetnike to mali prispevek, tistim, ki nujno potrebujejo pomoč, pa
velika socialna rešitev. Verjame v solidarnost svetnikov in tudi županjino
naklonjenost k tej ideji.
Županja se je svetniku zahvalila za podani pobudi in odgovorila naslednje:
1. Tako Vaške skupnosti kot Krajevna skupnost so pri svojem delu avtonomne in
predsedniki so tisti, ki se odločajo, koga bodo povabili na sejo. Enako velja za
predsednike odborov. Sama je v vaških skupnostih zelo pogosto, z vsemi
predsedniki sodeluje na formalen in neformalen način. Tudi naprej bo ohranila
enak način dela.
2. Občina Črna na Koroškem zelo velik del proračuna namenja socialnim
transferjem, kar lahko svetniki sami razberejo iz proračuna. To je videti iz vseh
dosedanjih in tudi iz letošnjega proračuna. Prav tako skupaj s Centrom za socialno
delo, Rdečim križem in Karitas v občini rešujemo vse socialne stiske naših
občanov.
Prejemki svetnikov so plačilo za njihovo delo in so opredeljeni v pravilniku, ki se
lahko spreminja po enakem postopku kot je bil sprejet. So pa svetniki že večkrat
namenjali sejnine za reševanje konkretnih socialnih problemov.
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Županja je svetnika Šemso Omerovića vprašala ali je zadovoljen s podanimi odgovori
na svoja vprašanja in pobudi. Šemso Omerović je dejal, da je zadovoljen in se za
odgovore zahvaljuje.
K točki 15
Županja je svetnike vprašala ali želi kdo razpravljati pod točko razno.
Jože Kropivnik je člane občinskega sveta in vse občane povabil na predavanje s
področja prometne varnosti, ki ga bo v sredo, 25.2.2015 v Kulturnem domu v Črni na
Koroškem izvedla Policijska postaja Ravne na Koroškem.
Županja se je zahvalila za povabilo.
Boštjana Delaluta je zanimalo kdaj je predvidena seja Odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo in razvoj podeželja.
Županja je povedala, da bo seja sklicana v roku 10 dni, ko bo v obravnavi Osnutek
proračuna za leto 2015.
Ker ni bilo več vprašanj pod točko razno, se je županja vsem svetnicam in svetnikom
zahvalila za sodelovanje in ob 19.50 uri zaključila sejo.

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