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Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
e-mail:   obcina@crna.si 

 

 
Datum: 09.02.2009 
Številka: 0320-0015/2007 
 
 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV  
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  

ki je bila 18.12. 2008 ob 17.00 uri, v prostorih sejne sobe občine Črna na Koroškem 
 

 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje občinskega sveta, z dne 18.12.2008, poroča 
Janez Švab, župan; 

2. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z 
dne 18.11.2008 in 2. izredne seje občinskega sveta z dne 01.12.2008, poroča Janez 
Švab, župan; 

3. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi cene programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2009, poročata Jožefa 
Ovnič ravnateljica osnovne šole Črna na Koroškem in Rajko Lesjak predsednik 
odbora za družbene dejavnosti; 

4. Obravnava in sprejem soglasja k ceni storitve za leto 2009– izvajanje pomoči družini 
na domu, poročata Sonja Tiršek, direktorica Centra za socialno delo Ravne na 
Koroškem in Rajko Lesjak predsednik odbora  za družbene dejavnosti; 

5. Obravnava in sprejem predloga sklepa o določitvi točke za uporabo nadomestila za 
stavno zemljišče za leto 2009, poročata Rozalija Proje, knjigovodja in Marjan Žagar, 
predsednik odbora za komunalne zadeva, urejanje prostora in varstvo okolja; 

6. Obravnava in sprejem povišanje točke za davek na premoženje, poročata Rozalija 
Proje, knjigovodja in Marjan Žagar predsednik odbora za komunalne zadeva, urejanje 
prostora in varstvo okolja; 

7. Potrditev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata svetniku, Francu Kebru, 
poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja; 

8. Potrditev odstopne izjave člana v odboru za komunalne zadeva, urejanje prostora in 
varstvo okolja, poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja; 

9. Imenovanje nadomestnega člana v odbor za komunalne zadeva, urejanje prostora in 
varstvo okolja, poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja; 

10. Potrditev še ne potrjenih sklepov odbora za komunalne zadeva, urejanje prostora in 
varstvo okolja, Marjan Žagar, predsednik odbora; 

11. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Črna na Koroškem v obdobju 
januar-marec 2009, poroča Janez Švab, župan; 
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12. Poročilo o prodaji hotela Klub Krnes, poroča Robi Kurnik, predsednik komisije za 
prodajo hotela; 

13. Pobude in vprašanja; 
14. Razno 

 
SKLEP 1/1 
 
Občinski svet je potrdil dnevni red za 12. redno sejo občinskega sveta za dne 18.12.2008. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 2/1 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep o določitvi cen 
programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za 
leto 2009 za povprečno letno rast cen za leto 2009, ki glasi: 
 
Oskrbnina v dnevnem (6-9 urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je: 
 
I.  starostna skupina (od 1 do 3 let)                                349,30  €             
II. starostna skupina (od 3 do 6 let)                                314,80  €             
 
Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je: 
 
I.  starostna skupina (od 1 do 3 let)                                281,22  €             
II. starostna skupina (od 3 do 6 let)                                229,90  €             
 
Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je: 
 
I.  starostna skupina (od 1 do 3 let)                               262,82  €            
II. starostna skupina (od 3 do 6 let)                               211,50  €            
 

 

Dnevni strošek prehrane v ceni je                      
a) malica                                                                          0,67  €                                                    
b) kosilo                                                                           0,92  €                  
 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 3/1 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep, da izda 
soglasje k ceni storitve za leto 2009– izvajanje pomoči družini na domu in sicer: 
Cena za neposredno socialno oskrbo na domu znaša: 

1. Polna cena 14,90 € 
2. 54,10 % subvencija občine 8,06 € 
3. Subvencija ZZZZ  3,45 € 
4. Cena za uporabnika 3,39 € 

REALIZIRANO 
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SKLEP 3/2 
 
Občinski svet je potrdil Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 11. redne 
seje občinskega sveta z dne 18. 11. 2008 in 2. izredne seje občinskega sveta z dne 
01.12.2008 . 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 5/1 
 
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeva, urejanje prostora in varstvo 
okolja sprejel sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2009, katera znaša 
0,004239 €. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 6/1 
 
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeva, urejanje prostora in varstvo 
okolja sprejel sklep o vrednosti točke na premoženje v višini 3,00 € za leto 2009. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 7/1 
 
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sprejel ugotovitveni sklep, da je prenehal mandat svetniku Francu Keber iz stranke 
DeSUS. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 8/1 
 
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sprejel ugotovitveni sklep, da Franc Nagernik odstopa od funkcije člana v odboru za 
komunalne zadeva, urejanje prostora in varstvo okolja. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 9/1 
 
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za 
nadomestnega člana v odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
za preostanek mandata imenoval Osojnik Petra. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP ŠT. 10/1 
 
Občinski svet se je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja seznanil s problemom Telček Mira z dostopom do njegove še nedograjene 
hiše in predlaga, da se dostop uredi v okviru sanacije Igrčevega potoka, ki je po 
zagotovilih predstavnika VGP Drava predvidena v letu 2009. 
V TEKU REALIZACIJE 
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SKLEP ŠT. 10/2 
 
Občinski svet je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja sprejel sklep, da se problem parkiranja pred stanovanjskimi bloki Center 21a, b, 
c, d celovito reši v okviru občinskega prostorskega načrta. 
V TEKU REALIZACIJE 
 
SKLEP ŠT. 10/3 
 
Občinski svet se je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja seznanil s prošnjo stanovalcev blokov Rudarjevo 20, 26, 28… za kritje 
stroškov za 2 m3 macesnovih desk in predlaga županu, da zadevo reši v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev. 
V TEKU REALIZACIJE 
 
SKLEP ŠT. 10/4 
 
Občinski svet je potrdil sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, da se zemljišče parc. št. 248/9 k. o. Črna, ki je v lasti občine Črna na Koroškem 
zamenja z zemljiščem parc. št. 250/4 k. o. Črna v lasti Romane in Karla Markovč, 
Center 119, Črna na Koroškem in nalaga občinski upravi, da uredi vse postopke za 
zamenjavo v skladu z zakonom. 
V TEKU REALIZACIJE 
 
SKLEP ŠT. 10/5 
 
Občinski svet se je na predlog odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja seznanil s predlogom za rešitev problematike z zemljišči Kotnik Milene, 
Mušenik 15a, Črna na Koroškem in nalaga strokovnim službam, da skličejo sestanek, na 
katerem bi se lahko dogovorili o razrešitvi problematike. 
V TEKU REALIZACIJE 
 
SKLEP 11/1 
 
Občinski svet se je  seznanil s sklepom o začasnem financiranju občine Črna na 
Koroškem. 
REALIZIRANO 
 
SKLEP 12/1 
 
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pripravi pogoje za najem hotela Krnes. S 
pogoji najema se seznani Odbor za gospodarstvo. 
V TEKU REALIZACIJE 
 
 
 
                                                                                                                    Župan občine Črna: 
 
                                                                                                                         Janez ŠVAB 
 


