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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: 12.4.2017                                                                                                                                     
Številka: 0320-00002/2017-2 

 
Z A P I S N I K 

15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v SREDO, 12.4.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 

 
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, mag. Jože Kropivnik, Peter Raztočnik, Katja Gole, 
Štefanija Emeršič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše, mag. Dragica 
Mazej, Boštjan Delalut (SD – Socialni demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič 
(SMC), Bojan Gorza, Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), 
Gregor Potočnik (NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati) 
 
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Irena Došen, vodja Medobčinskega 
redarstva, Dalja Pečovnik, kandidatka za direktorico CUDV Črna, Simon Klavž, 
finančnik in Irena Nagernik, tajnica občinske uprave. 
 

K točki 1 
 

Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so prisotni 

vsi svetniki. 
 

Županja je predlagala naslednji dnevni red 15. redne seje: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 
12.4.2017, poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Obravnava in sprejem poročila o delu Medobčinskega redarstva občin 

Mežiške doline za leto 2016, poročata Irena Došen, vodja Medobčinskega 

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

prostora in varstvo okolja;  

3. Predstavitev kandidatke in oblikovanje mnenja k imenovanju direktorice CUDV 

Črna na Koroškem, poroča Katja Gole,  predsednica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja; 

4. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, z dne 9.3.2017 in 

Poročilo o realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

5. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Črna na 

Koroškem za leto 2016,  poročata mag. Romana Lesjak, županja in Simon 

Klavž, finančnik; 

        

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jp
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9_3ukJ_MAhVLtBQKHUO0DLwQjRwIBw&url=http://www.zdis.si/&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNFjEPTyZsDupx1RARtw-fPs__xqTg&ust=14613075180789
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6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa za leto 2017, poroča mag. 

Dragica Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti; 

7. Obravnava in podpis Deklaracije TTIP FREE ZONE – občina brez tajnih 

sporazumov, poroča Jože Kaker, predsednik Odbora za gospodarstvo in 

razvoj občine; 

8. Pobude in vprašanja; 

9. Razno. 

 

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

SKLEP 1/1: 
 

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, 

ki poteka dne 12.4.2017. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 
K točki 2 
 

Županja je prosila go. Ireno Došen, da poda uvodno obrazložitev. 
 

Irena Došen je povedala, da Medobčinsko redarstvo deluje kot prekrškovni organ na 
celotnem območju občin ustanoviteljic in je pristojno delovati v skladu z Zakonom o 
občinskem redarstvu, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem 
postopku in z občinskimi odloki. 
 

Na območju vseh 4 občin so lani obravnavali 204 postopke, to je nekaj manj, kot leto 
prej, ker je bil redar 6 mesecev odsoten. Največ prekrškov je bilo v Občini Ravne, v 
Občini Črna jih ni bilo najmanj, zabeleženih je bilo 19 prekrškov. 6 prekrškov je 
vezanih na prehode za pešce, steze za pešce in pločnike. 4 prekrški so vezani na 
nošenje otroške čelade, 5 prekrškov je vezanih na vodenje psov s povodcem in 
prepovedano prosto gibanje psov na javnih površinah. Ostali prekrški so vezani na 
nepravilno parkiranje in ustavljanje avtomobilov. 
Kljub temu, da je bil redarnekaj časa osoten, so izvedli kar nekaj akcij. 

Za boljšo učinkovitost in večjo prisotnost na terenu bi nujno potrebovali službeno 

vozilo, prav tako je jasno, da je en redar za tako veliko območje premalo. 
 

Županja je dala besedo Rajku Lesjaku, da predstavi sklepe Odbora za komunalne 

zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja. 

 

Rajko Lesjak je povedal, da je odbor skupaj s Svetom KS Žerjav obravaval poročilo 

in sprejel naslednji sklep: 
 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s 
Poročilom o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2016 s 
poudarkom o dogajanjih v občini Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, 
da ga po razpravi na svetu sprejme.  
 



3 
 

Županja je dala poročilo v razpravo. 

 

Jože Kaker je dejal, da so redarji dobili določena policijska pooblastila in ga zanima, 

v kakšnem smislu bo redar deloval v prihodnje. Ali je toliko usposobljen, da bo lahko 

ukrepal kot policaj. Iz poročila je razvidno, da ta redar zaradi bolniške odsotnosti 

dejansko svojega dela ni opravljal, zato se je smiselno vprašati ali je dovolj imeti 

enega redarja, ki je pol leta odsoten. Sprašuje se o smiselnosti tega organa kot 

takega. 

 

Irena Došen je pojasnila, da sama kot vodja medobčinskega redarstva ne odloča o 

sredstvih in zaposlitvah, o tem odločajo župani. Na žalost je bil redar zaradi bolezni 

dalj časa odsoten in njegovega dela ni mogel izvajati nihče drug, ker za to ni imel 

pridobljenih pooblastil. Pooblastila se pridobijo z usposabljanjem, ki se izvaja na 

policijski akademiji v Tacnu in traja 4 mesece. Redar je usposobljen toliko, kolikor mu 

nalaga zakon. 

Pooblastila, ki jih imajo po novem redarji niso policijska, v zakonu je bilo že prej 

zapisano, da prisilna sredstva lahko uporabi takrat, kadar je napaden. Zdaj pa lahko 

prisilo uporabi tudi zato, da nekoga zadrži. Lahko, ni pa nujno. Svojega delavca 

nikakor ne bo izpostavljala nevarnosti. Če se čuti sposobnega bo osebo vklenil, sicer 

pa ne. 

Smiselnost izvajanja redarske službe je v tem, da to nalaga zakon in Ministrstvo za 

javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve sta dolgo opozarjala občine, da 

morajo organizirati to službo. 

 

Županja je dejala, da je Občina Črna zadnja pristopila k medobčinskemu redarstvu in 

dodala, da se ne more vplivati na bolniški stalež zaposlenega, zaradi odsotnosti 

redarja pa občina tudi ni imela toliko finančnih stroškov. 

 

Šemso Omerovič je prašal, zakaj je bilo samo v občini Črna v lanskem letu 19 

opominov. Zanima ga ali redar poroča vodji o prometni situaciji v občini. V samem 

centru Črne je včasih cesta zablokirana s parkiranimi avtomobili, tudi njegov 

avtomobil pred blokom ob vrtcu večkrat zaparkirajo starši, ki pripeljejo otroke v vrtec. 

Prav tako v občini stoji nekaj zapuščenih vozil. Zanima ga ali redar kdaj pride to 

opazovati in o tem poroča oz. da priporočila, kako to urediti. 

 

Irena Došen je v zvezi z zapuščenimi vozili pojasnila, da Občina Črna še nima 

podpisane pogodbe z nekom, ki bi bil pooblaščen za odvoz zapuščenih avtomobilov. 

Občina Ravne ima pogodbo z JKP LOG, ki avtomobil odpelje in ga 3 mesece hrani, 

potem pa pošlje v razgradnjo. 

Mirujoči promet popoldne lahko nadzira tudi policija, ne samo redarstvo. Redar je v 

službi 8 ur na dan. Prometna situacija okrog vrtcev je povsod pereč problem, saj se 

ljudje najraje pripeljejo z avtomobilom do vrat. 
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Rajko Lesjak je dejal, da se čudi temu, kako si državljani v že kolikor toliko represivni 

državi želijo še več prisile. Sam kot svobodnjak stremi ravno k obratnemu stanju. Če 

želimo v Črni več reda in to, da je redar več prisoten v Črni, moramo biti pri tem 

dosledni in potem tudi financirati večjo prisotnost redarja in nakup vozila.  
 

Natalija Lorenčič je dejala, da se do sedaj globe niso izvajale, ker je bilo prvo leto 

prehodno, zanima jo, kdaj je minilo to leto. 
 

Županja je pojasnila, da je bilo eno leto mimo v decembru. 

 

Irena Došen je dejala, da je v Črni je več stvari nedorečenih. V ulici proti Pristavi, kjer 

se parkira na cesti, naj se ne bi dajalo opozoril, modre cone ni, za zapuščena vozila 

ni sklenjenega dogovora. Opozorila nekaj časa učinkujejo, potem pa se ljudje 

navadijo, da se jim nič ne zgodi. 

 

Jože Kropivnik je dejal da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pripravlja 

skupaj s policijo in OŠ Črna akcijo, v kateri bodo opozarjali občane na pravilno 

parkiranje in obnašanje v cestnem prometu, da se izboljša varnost in kultura v 

prometu. 
 

Dragica Mazej se popolnoma strinja s tem, kar je dejal Rajko Lesjak. Zdaj smo na 

točki, ko smo zadostili zakonska določila, zdaj pa se je treba vprašati in dogovoriti, 

kako bomo to službo izvajali naprej. Strinja se tudi z odvozom zapuščenih vozil, v 

Rudarjevem sta že dva zapuščena avtomobila, za katera je treba poskrbeti. 
 

Županja je dejala, da je bil sklep občinskega sveta, da se v prehodnem obdobju do 

decembra kršitelje opozarja, potem pa redar izvaja vse naloge v skladu s pooblastili, 

ki jih ima. Nobenega razloga ni več, da tega ne bi izvajal.  Za odvoz zapuščenih vozil 

smo že pridobili dve ponudbi – iz JKP LOG in Karbona Velenje in bomo tudi na tem 

področju stvari uredili in vzpostavili ustrezen red tudi v naši občini. 
 

Ker ni bilo več vprašanj, se je županja zahvalila vodji Medobčinskega redarstva za 

pojasnila in predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 2/1: 
 

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

Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2016 in ga sprejema. 

 
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 
 

K točki 3 

 

Županja je pozdravila Daljo Pečovnik, kandidatko za direktorico CUDV Črna in 

najprej dala besedo predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in  

imenovanja za uvodno obrazložitev. 
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Katja Gole je povedala, da je bila občina Črna na Koroškem, s strani Sveta zavoda 

CUDV Črna pozvana, da poda mnenje k imenovanju Dalje Pečovnik za direktorico te 

ustanove za mandatno obdobje 2017 -2022. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poziv obravnavala na 2. 
dopisni seji in  sprejela naslednji sklep: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se kandidatka 

za direktorico CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik, predstavi na seji občinskega 

sveta, ta pa na osnovi njene predstavitve poda mnenje k njenemu imenovanju za 

direktorico CUDV Črna. 

V gradiv so svetniki prejeli življenjepis kandidatke Dalje Pečovnik in Program vizije 

razvoja CUDV Črna na Koroškem 2017 -2022, ki ga je pripravila. 

Kandidatka se bo danes na seji tudi osebno predstavila, sklep pa bo oblikovan po 

njeni predstavitvi. 

 

Županja je dala besedo Dalji Pečovnik in jo prosila, da se predstavi občinskemu 

svetu. 
 

Dalja Pečovnik se je zahvalila za povabilo in poudarila, da je zelo vesela, da se lahko 

predstavi občinskemu svetu, saj se ji zdi sodelovanje z lokalno skupnostjo zelo 

pomembno. Poudarila je, da je CUDV pomembna inštitucija, ki  v lokalnem okolju 

deluje že skoraj 50 let, v kateri je zaposlenih veliko domačinov in skrbi za 310 

uporabnikov, zato se ji zdi dobro sodelovanje zelo pomembno.  

 

V nadaljevanju je predstavila svojo Vizijo razvoja CUDV, ki jo je razdelila v več 

vsebinskih sklopov: 

- Motnja v duševnem razvoju in dejavnosti centra 

- Delo znotraj centra 

- Vrednote 

- Splošni petletni cilji. 

 

Dalja Pečovnik je v predstavitvi še posebej izpostavila in poudarila dva vidika, in 

sicer: 

- dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in 

- zaposlovanje oseb iz lokalnega okolja, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

 

Županja se je Dalji Pečovnik zahvalila za predstavitev in pozvala svetnike in svetnike, 

da kandidatki postavijo svoja vprašanja. 

 

Rajko Lesjak je dejal, da bo Nestrankarska lista Rajka Lesjaka glasovala za sklep, ki 

bo k imenovanju kandidatke izrazil pozitivno mnenje in ji želijo, da se uspešno prebije 

skozi postopek imenovanja. Zakaj ji dajejo pozitivno mnenje, je več razlogov, in sicer: 
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- kandidatka se je že angažirala v kraju, zlasti na področju, ki ga dobro pozna, 

to je na področju predavanj in pomoči krajanom, ki so tega potrebni, kar 

štejejo za velik plus, in menijo, da bi se tudi drugi ravnatelji  kraju morali 

zgledovati po tem, pa se žal ne, 

- kandidata dobro pozna ustanovo, ki jo bo, upajo, vodili 

- kandidatka je dobila veliko zaupanje v kolektivi in svetu zavoda 

- tudi programska vizija razvoja prinaša nek nov veter in  vizijo. 

Rajko Lesjak je prosil kandidatko, če lahko nekoliko pokomentira točki 4. in 7. v 

poglavju 10, in sicer prednostne naloge, ker se mu zdi zelo pomembno, da direktor 

takšne ustanove v največji možni meri sodeluje z lokalno skupnostjo, zlasti zato ker 

se struktura uporabnikov zelo stara, pristopi so drugačni, kot takrat, ko so prišli v 

Črno, njihovi interesi so drugačni, drugače so razpršeni po kraju in tudi krajani nanje 

gledajo drugače. Prinašajo tudi drugačne probleme in zelo pomembno je, da se pri 

reševanju te problematike tesno sodeluje tudi z lokalno skupnostjo. Na koncu 

problemi, ki sežejo preko ograje inštitucije, postanejo problemi lokalne skupnosti, kar 

se je v preteklosti že nekajkrat zgodilo. Na 7. točko je pravzaprav že dobil odgovor, 

saj je sama kandidatka dejala, da ima interes zaposlovati ljubi iz kraja, ki izpolnjujejo 

pogoje. Vendar je v tej inštituciji zaposlenih precej Črnjanov in naša ambicija, je, da 

jih je še več. 

Rajko Lesjak je želel izpostaviti še nek drug problem, ki ni neposredno vezan na 

izdajo mnenja kandidatki ampak se nanaša na odnos med lokalno skupnostjo in to 

inštitucijo. Lokalna skupnost nima sistemske možnosti predlagati svojega 

predstavnika v Svet zavoda CUDV. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, za 

katere pa ni nujno, da so iz naše občine. Zelo pomembno je, da bi bil v Svetu zavoda 

vsaj 1 predstavnik lokalne skupnosti, ki bi bil imenovan skozi postopek lokalne 

samouprave, tako kot je to v drugih inštitucijah in bi lahko bolj dostojno in 

avtoritativno zastopal interese lokalne skupnosti in obveščal lokalno skupnost o 

problemih, ki se nanašajo na odnose med lokalno skupnostjo in CUDV. Zelo 

pomembno se mu zdi, da bi v nekem doglednem času zastavili skupno akcijo, da se 

to spremeni in ne bi o tem odločali samo na ministrstvu v Ljubljani, lokalna skupnost 

pa pri tem nima nobene možnosti sodelovanja. Vrednote strpnosti počasi slabijo in to 

je slabo, če pa je še informacija slaba, je situacija še toliko slabša. 

 

Dalja Pečovnik je pojasnila, da je veliko razmišljala o tem, kako delati z lokalno 

skupnostjo z roko v roki. V primeru, da bo imenovana za direktorico, bo povabila k 

sodelovanju občinski svet, da bi imenoval svojega predstavnika, ki bi sodeloval pri 

aktivnostih ustanove v primerih, ko se rešuje problematika vezana na širše okolje, ne 

le na ustanovo kot tako ampak tudi na lokalno skupnost. Meni, da bo  povezovanje, 

sprotno posredovanje informacij in iskanje rešitev  tudi za raj prineslo  pozitivne 

posledice. Strinja se z ugotovitvijo, da se nekateri problemi ne končajo za ograjo 

ustanove ampak se nadaljujejo tudi izven nje, v lokalno skupnost.  V ustanovo je 

vključena populacija, ki se je ne sme ločiti od kraja, potrebno jo je integrirati in 

vključevati v kraj ampak skupaj, z roko v roki. 
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Glede vseh ostalih skupnih aktivnosti pa se ji zdi zelo pomembno, da bi vse inštitucije 

sodelovale pri aktivnostih v kraju,  na vse področjih. Karkoli se dogaja v CUDV Črna, 

mora biti s tem seznanjena tudi občina Črna. Zaposlovanje prebivalcev lokalnega 

okolja je ena ključnih točk njenega programa pri organizaciji dela. Tudi sama je 

začutila, da se velikokrat Črnjane obide in se zaposluje zunanje prebivalce. Če doma 

ni ustreznega kadra je to seveda nujno, v kolikor pa v Črni obstajajo osebe, ki 

izpolnjujejo pogoje, je potrebno dati prednost pri zaposlovanju njim. Pri tem so zelo 

pomembne tudi osebnostne lastnosti zaposlenih, ki delajo z uporabniki. 

 

Aleš Tomše je dejal, da bo tudi lista SD podprla sklep, ki kandidatki daje pozitivno 

mnenje. Že iz priloženega gradiva in tudi same uvodne predstavitve kandidatke je 

razbral dva pozitivna vidika, ki sta bila tudi sedaj izpostavljena in so jih v preteklosti 

pogrešal. To je boljše sodelovanje z lokalnim okoljem na vseh področjih, ne le z 

občino in njenimi organi. Skozi vsa ta leta je CUDV postal pomembna inštitucija za 

kraj in naučili smo se sobivati z gojenci in zaposlenimi, ki tam delajo. Tu vidi razliko  

od tega, kar so se pogovarjali na tem mestu pred 5 leti. Drugi vidik je zaposlovanje 

lokalnega prebivalstva, saj smo se v preteklem obdobju večkrat srečevali z očitki, da 

se ne gleda dovolj na zaposlovanje domačinov, ki imajo ustrezno izobrazbo. V teh 

vidikih vidijo pozitivno smer, zato bo lista SD podprla  pozitivno mnenje k imenovanju 

kandidatke. 

 

Jože Kaker je dejal da smo se krajani črne v teh 50 letih pokazali kot odprta in strpna 

družba do tega zavoda, ki je bil v prvih letih sprejet kot nekakšen »onesnaženec« 

kraja. Zdaj ni več potrebe, da bi se bali, saj so že otroci iz vrtca primerno vzgojeni in 

navajeni na te drugačne ludi. 

Ko se je končalo obdobje direktorja Lačna, ki je društva in druge prostovoljne skupine 

zelo razvadil s tem, da so pri njih vedno dobili pomoč za izvajanje različnih 

dejavnosti, se je  v preteklem obdobju ta pomoč zelo zmanjšala. Pričakuje, da se bo 

to stanje spet vrnilo na raven izpred 6 let.  V predstavitvi je bilo povedano, da je 

populacija v domu vedno stratejša, zato ga zanima ali gre za to, da mlado populacijo 

zdaj pošiljajo drugam ali pa jih ni več toliko, kot pred leti. 

Za sodelovanje z občani je pomembno tudi to, da so našli neko tržno nišo, kjer 

gojenci čistijo stopnišča v blokih in za to dobijo plačilo stanovalcev. To je zelo dobra 

praksa. Seznanjen je s tem, da je v pripravi je izgradnja dvigala, kar je prav tako 

pohvalno glede na staranje populacije v domu. Pohvalno je tudi to, da so bili gojenci 

vedno, kadar so bili povabljeni k sodelovanju na tekaških tekmah, pripravljeni 

sodelovati. Vse to kaže, da smo Črnjani do te ustanove zelo odprti in strpni. Tudi sam 

bo pozitivno mnenje h kandidaturi Dalje Pečovnik podprl. 

 

Dalja Pečovnik je odgovorila, da je res, da je širša lokalna skupnost zelo odprta, 

varovanci se tu zelo dobo počutijo, so zgledno sprejeti in to bi moralo biti prepoznano 

tudi širše, saj je to velik plus za našo občino - kako sobivamo, kam vse se varovanci 

vključujejo, kako jih sprejemamo. Tega niti ne jemljemo več kot posebnost, ker z njimi 

živimo že 50 let. Finančni prispevek in vidik je vedno treba gledati v pozitivnem duhu, 
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duhu povezovanja, saj delamo v skupno dobro, je pa seveda odvisen od finančnih 

možnosti. Dvigalo se že gradi, kar je bila tudi pobuda Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. Tudi vključevnje uporabnikov v kraj in delo se ji zdi pomembno 

podpirati še naprej in krepiti njihov interes za druženje in delo. Mlajšo populacijo zdaj 

bolj vključujejo v dnevne oblike, v posebne šole in zdaj se z njimi bolj ukvarja Center 

za socialno delo. Tu je nastal fenomen, da vsi, ki se postarajo, ostanejo tudi v 

zrelejšem obdobju v ustanovi. Usposabljanje precej upada, je pa tudi res, da je na 

splošno manj otrok z motnjami v duševnem razvoju. 

Dalja Pečovnik se je zahvalila za vse pobude in podporo. 

 

Šemso Omerović je vprašal ali je bila možnost, da se predstavi, ponujena tudi drugi 

kandidatki. To ga zanima zato, ker se zdaj v časopisu pojavlja neka tožba. Glede 

programa ugotavlja, da je dobro pripravljen in ni razloga, da ga ne bi podprl. Upa, da 

se bo poznalo, da je novo ime v CUDV. Glede na to, da kandidatka pozna delo g. 

Lačna in sedanje direktorice ga zanima,  kakšno mnenje ima o sedanji direktorici. 

 

Županja je pojasnila, da občinski svet oblikuje mnenje o kandidatki na podlagi poziva 

Sveta javnega zavoda. Svet zavoda je poslal sklep, s katerim je za kandidatko izbral 

Daljo Pečovnik in občinski svet je bil pozvan k podaji mnenja k imenovanju te 

kandidatke.   

Dalja Pečovnik je dejala, da se od izražanja mnenja o sedanji direktorici  distancira 

saj se ji to ne zdi primerno, niti ni bila v CUDV prisotna zadnja 4 leta. 

 

Bojan Gorza je dejal, bo podprl kandidatko in ji zaželel, da gre uspešno skozi 

postopek imenovanja. Opozoril je, da je tudi za zaposlene potrebno zagotoviti 

naredili take delovne razmere, da bi jih obiskovali z veseljem in ne z odporom. To b 

velik zalogaj. 

 

Ker ni več vprašanj, županja iz razprave ugotavlja, da so vsi svetniki naklonjeni izdaji 

pozitivnega mnenja, zato predlaga v sprejem naslednji sklep 

 

SKLEP 3/1: 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na osnovi osebne predstavitve Dalje 

Pečovnik in predstavitve njenega Programa vizije razvoja CUDV Črna na 

Koroškem 2017 – 2022, daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Dalje 

Pečovnik za direktorico CUDV Črna na Koroškem za mandatno obdobje 2017 - 

2022. 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali  ZA. 

 

Dalja Pečovnik se je zahvalila svetnikom, da so prisluhnili njeni predstavitvi, za 

pozitivno mnenje in obljublja dobro sodelovanje in poudarja, da je s svoj pozitivno 
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naravnanostjo pripravljena na dobro sodelovanje med CUDV in širšo lokalno 

skupnostjo. 
 

K točki 4 
 
Občinski svetniki so Zapisnik 14. 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. 
 

Natalija Lorenčič je dejala, da so bili svetniki na prejšnji seji seznanjeni z 

imenovanjem podžupana. Predlaga, da se tudi požupana doda na spletni strani, 

zanima jo tudi, kakšno delo mu je dodeljeno. 
 

Županja je dejala, da je podžupan prevzel delo na področju  komunalno cestne 

dejavnosti, z delom je že pričel in županja ter občinska uprava  ga sproti seznanjajo z 

aktualnimi informacijami. 
 

Ker ni bilo drugih  pripomb je županja predlagala naslednji sklep: 

 

SKLEP 4/1: 
 

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 14. redne seje 

občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 9.3.2017. 
 

Glasovanje: 10 svetnikov je glasovalo ZA, 3 niso glasovali. 
 

K točki 5 
 

Županja je predstavila Zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 

2016 in je bil realiziran v višini 4.204.804,74 €, kar pomeni 94,6 % realizacijo. 

Županja se je zahvalila občinskemu svetu za podporo pri izvedbi investicij, ki so bile 

podrobneje predstavljene na eni prejšnjih sej. Županja je poudarila, da mora občina 

vedno večji delež izvirnega prihodka nameniti financiranju posrednih proračunskih 

porabnikov na področju vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in sociale. Veliko 

finančnih sredstev občina namenja tudi za aktivnosti na kulturnem, športnem in 

turističnem področju, za sofinanciranje društev in izgradnjo in obnovo ustrezne 

infrastrukture na teh področjih. Zadovoljna je tudi s tem, da je bilo okrog 50 % 

finančnih sredstev namenjenih investicijam. V letu 2016 je bil tudi reprogramiran 

občinski dolg in poplačani nekateri krediti, ki so imeli izredno visoke obrestne mere. 

Županja je dejala, da je zadovoljna z realizacijo proračuna občine v letu 2016 v tem 

smislu, da je bilo izvedenih veliko investicij, da so bile investicije razporejene po vsej 

občini, tako znotraj centra, v posameznih naseljih in zaselkih. Občina ima še vedno v 

lasti 93 stanovanj, kar je veliko, zato jih poskuša odprodati, kar pa je prav tako 

težavno, tako kot tudi prodaja zemljiških parcel. Veliko del je bilo opravljenih s strani  
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režijskega obrata, kar je bistveno ceneje, kot najemanje zunanjih izvajalcev, v 

lanskem letu je bilo odplačan gradbeni stroj, prav tako pa je bilo nabavljeno novo 

vozilo, s katerim izvajamo šolske prevoze. Županja je še poudarila, da je so bila vsa 

sredstva iz proračuna 2016 po posameznih postavkah v celoti namenjena in 

porabljena zato, da bi našim občanom omogočili kvalitetnejše bivanje v občini. 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi o zaključnem računu. 
 

Dragico Mazej je dejala, da je bilo res izvedenih ogromno investicij in lista SD želi, da 

bi se realizirale tudi načrtovane investicije, vse od čistilne naprave naprej, saj bo to 

velika pridobitev za občino. Veseli jo, da je zaključni račun pripravljen kvalitetno, z 

bistveno več obrazložitvami. Zanima jo, zakaj je indeks nad 100, glede na to, da je bil  

v decembru sprejet rebalans proračuna. Prav tako je dejala, da je v poslovnem 

poročilu na str. 21 tabela o čiščenju odpadnih in komunalnih voda, iz katere je 

razvidno, da so bili prejšnja leta prihodki in odhodki približno uravnoteženi, zdaj pa so 

prihodki višji kot odhodki.  
 

Županja je pojasnila, da se zdaj v skladu z Uredbo izdelajo elaborati in pri tem ni 

razhajanj. Cene tudi letos ostajajo enake, ker so stroški sorazmerni temu, kar se 

plačuje. Z Uredbo se je pa spremenila metodologija obračuna. 

Županja je dodala, da bo tudi sama zelo vesela, ko bo podpisana pogodba in se bo 

pričela gradnja čistilne naprave. Prejšnji teden je na Regionalnem svetu vzhodne 

regije v Trbovljah dobila informacijo, da lahko grejo tisti, ki imajo pripravljene projekte, 

prej na vlado. To naj bi bilo v 14 dni. Seveda, je o datumih zelo težko govoriti, ker se 

je to že velikokrat izkazalo za napačno, saj se je vmes kaj zgodilo in so se termini 

podaljšali. 

 

Simon Klavž je glede indeksov pojasnil, da se je z rebalansom proračuna poskušalo 

vrednosti na proračunskih postavkah čim bolj prilagoditi in uskladiti, so pa v mesecu 

decembru še vedno prihajali računi. Pri rebalansu proračuna je bila zajeta realizacija 

od januarja do novembra, december, ko se je zaključevalo še veliko projektov, pa v 

rebalans ni bil vključen in zato prihaja do nekaterih manjših odstopanj. 
 

Šemso Omerović je dejal, da bo danes zaprt račun in na to nima pripomb. Še zmeraj 

ugotavlja, kar je opozarjal na začetku mandata, da so Hotel, Najevska lipa, smučišče 

in Gradovi kralja Matjaža velik zajedavec proračuna in meni, da bi morali razmišljati o 

drugačni organizaciji oz. opuščanju teh programov na tak način, kot se izvajajo.  
 

Županja je dejala, da so te dejavnosti in prireditve pomembne za Črno in občane in 

so  velik promotor Črne. 

 

Jože Kaker je dodal, da so te vsebine obravavali na zadnji sej Odbora za 

gospodarstvo in razvoj občine in stališče odbora je bilo naslednje: 
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- Pri Gadovih kralja Matjaža  je treba občino tega bremena vsaj delno 

razmbremeniti. Nekaj se je v preteklosti že dogajalo, v prihodnje pa se 

načrtuje intenzivna pogajanja in pogovori z morebitnimi zasebnimi vlagatelji v 

to prireditev. To pomeni, da bi občina skrbela za infrastrukturo in ne več za 

vsebino in dogajanje na prireditvi. 

- Srečanje državnikov pri Najevski lipi je bilo že preimenovano v Vseslovensko  

srečanje in stališče odbora je bilo, da se prireditev ohrani, se pa naroči 

občinski upravi, da se prireditev dvigne na višji kulturni nivo, kar je bilo do 

določene mere že narejeno. Prireditev mora ohraniti mora ljudski del. 

- Glede investicij v športne objekte – smučišče in tekaško progo, pa je tako, da 

je smučanje in tek  v Črni tradicija, ljudje s tem živijo, otroke na nek način  

jemljemo ulici, če jih vpisujemo v klube in s tem pridobimo normalno vzgojene 

mladeniče in mladenke, ki bodo nekoč skrbeli za naše pokojnine. Investicija v 

športne objete je investicija v prihodnost vseh nas. Tudi če se pri tem, v dobro 

krajanov, v proračunu pojavlja minus. 
 

Rajko Lesjak je glede zaključnega računa dejal, da se strinja s predhodniki in ga bo 

Nestrankarska lista Rajka Lesjaka podprla. Glede športa, kulture in turizma pa 

osebno meni, da bi ta področja morali profesionalno povezati v nek zavod in tako bi 

se stvari lahko dvignile na višji nivo, se profesionalno tržile in organizirale in bi bilo to 

bolj racionalno in učinkovito. Denarja za to ne bi smelo biti škoda, saj bi zadeve 

bistveno bolj učinkovito funkcionirale. 
 

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP 5/1 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval in sprejel Zaključni 

račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2016. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 6 
 

Županja je prosila Dragico Mazej, predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da 

poda uvodno razlago. 

 

Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti Letni program športa 

obravnaval in predlagal v potrditev  na 10.  redni seji dne  22.3.2017. Izvajanje 

občinskega programa športa se določi z Letnim programom športa, ki ga sprejme 

občinski svet in je tudi podlaga za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje 

dejavnosti športnih društev. 

Namen Letnega programa športa za leto 2017 je zagotavljanje možnosti za 

kakovostno športno udejstvovanje vseh občanov, s povečanjem dostopnosti do 

športa, športnih organizacij in programov. 
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V gradivu je tudi tabela iz katere je razvidno, da je za redno dejavnost namenjena 

enaka višina sredstev kot preteklo leto, poleg tega pa so sredstva namenjena še za 

športno infrastrukturo, projekte in prireditve. Skupaj je za področje športa v proračunu 

2017 namenjenih 1.110.028,32 € sredstev. 
 

Odbor za družbene dejavnosti  je sprejel naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa za leto 

2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 

Županja je pozvala svetnike, da podajo  svoja vprašanja in ker vprašanj ni bilo, je 

predlagala v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/1 

 

Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti obravnaval in 
potrdil Letni program športa za leto 2017. 
 

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA. 

 

K točki 7 

 

Jože Kaker je dejal, da je v gradivu širše razložen pomen te deklaracije. V skladu z 

večinskim mnenjem je stališče navadnega občana proti raznim tajnim sporazumom. 

Pred delnim podpisom sporazuma CETA s Kanado so bile demonstracije po celi 

Evropi. Zaskrbljujoče je, da se te stari dogajajo v tajnosti in vedno v škodo ljudi, in 

vedno v korist kapitala in multinacionalk. Zelo nazoren je primer podjetja Nestle v 

Afriki, ki je dobil pravico do izkoriščanja vodnih virov, posledica tega pa je, da  mora 

zdaj lokalno prebivalstvo za vodo plačevati. 

V teh sporazumihje vedno na slabšem mali človek, torej prebivalstvo in tudi okolje in  

naša naloga je, da zaščitimo pravice ljudi in okolja. 

Pred nekaj leti je bil sprejet Odlok, da smo občina brez GSO – gensko spremenjenih 

organizmov in v  tem smislu je pripravljena tudi ta pobuda, ki je vseslovenska, in je 

naravnana k zaščiti ljudi in okolja. 

 

Odbor za gospodarstvo in razvoj občine je sprejel naslednji sklep: 

Odbor za gospodarstvo in razvoj občine se je seznanil s predlogom Skupnosti občin 

Slovenije in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se Občina Črna na 

Koroškem razglasi za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov in sprejme 

predlagano deklaracijo. 

 

Županja je pozvaja svetnike k razpravi. 

 

Rajko Lesjak je dejal, da so mu razmišljanja Jožeta Kakerja zelo blizu in bo 

predlagani sklep podprl. Njegovo razmišljanje je tako, da dokler bodo vlade 

sprejemale in parlamenti ratificirali take sporazume, je pri tem ljudstvo zelo nemočno. 
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Občinski sveti po vsej Sloveniji lahko sprejemajo take sklepe, pa se, vsaj na kratek 

rok, kaj bistvenega ne bo spremenilo. Ima pa upanje, da se bo na dolgi rok vendarle 

kaj spremenilo, zato bo sklep podprl. 
 

Kerni bilo več razprave, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP 7/1 
 

Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme sklep, da se Občina Črna na 

Koroškem razglasi za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov in 

sprejme predlagano deklaracijo. 

 

Glasovanje: vsi svetniki so galsovali ZA. 

 

K točki 8 
 

Svetniki niso podali nobenega vprašanja ali pobude. 

 

K točki 9 
 

Županja je svetnike pozvala k razpravi pod točko razno. 
 

Ker ni nihče razpravljal, se je županja vsem svetnicam in svetnikom zahvalila za 

sodelovanje na seji.  
 

Vsem občanom je prenesla zahvalo Ruske federacije za vzorno vzdrževanje grobov 

padlih ruskih vojakov v 2. svetovni vojni, ki ga njihova delegacija vsako leto obišče. 

Ob letošnjem obisku so predstavniki ruskega veleposlaništva županji in predsedniku 

ZZB NOV Gvidu Jančarju podelili tudi državno odlikovanje in to je zahvala 

namenjena vsem občanom. 
 

Čestitala je ŠD Podpeca, ki je na predlog Občine Črna na Koroškem prejelo bronasti 

znak Civilne zaščite, za požrtvovalno pomoč pri odpravi posledic poplav v juniju 

2016. 

 

15. redna seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19.10  uri. 

 

 
 
 

Zapisala:          
 

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


