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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: 26.10.2014                                                                                                                                     
Številka: 0320-0001/2014 -2 

 
Z A P I S N I K 

1. REDNE – KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
ki je bila v četrtek, 23.10.2014 ob 18. uri v sejni sobi Ob čine Črna na Koroškem 
 
Prisotni svetniki:  Romana Lesjak, Rajko Lesjak, Katja Gole, Peter Raztočnik, 
Štefanija Emeršič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Dragica Mazej, Boštjan 
Delalut, Aleš Tomše (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:  Andreja Polajner, predsednica Občinske volilne komisije, Irena 
Nagernik, tajnica občinske uprave, predstavniki sredstev javnega obveščanja. 
 
 
1. redno – konstitutivno sejo občinskega sveta je  v skladu s Poslovnikom občinskega 
sveta vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Peter Raztočnik. 
Predsedujoči je najprej pozdravil županjo, novoizvoljene svetnike in svetnice, 
predsednico Občinske volilne komisije in ostale prisotne.  
 
Predsedujoči je povedal, da je dnevni red 1. redne – konstitutivne seje določen s 
Poslovnikom občinskega sveta in je naslednji: 

1. Ugotovitev navzočnosti novoizvoljenih članov; 
2. Poročilo Občinske volilne komisije  o izidu volitev v občinski svet in volitev 

župana; poroča Andreja Polajner, predsednica OVK; 
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo 

predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve županje; 
poroča predsedujoči; 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta, 
poroča predsednik mandatne komisije; 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje, poroča predsednik 
mandatne komisije; 

6. Nagovor županje; 
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; poroča 

mag. Romana Lesjak, županja; 
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TOČKA 1: UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZO ČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV 
SVETA  
 
Predsedujoči je ugotovil, da je na prvi redni – konstitutivni seji občinskega sveta 
prisotnih vseh 13 novoizvoljenih članov občinskega sveta, ki so se izkazali s 
potrdilom o izvolitvi. 
Občinski svet  je tako sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 
 
TOČKA 2: POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V 
OBČINSKI SVET IN VOLITEV ŽUPANA  
 
Poročilo o izidu volitev je podala  predsednica občinske volilne komisije Andreja 
Polajner, ki je povedala, da so redne volitve za župana/županjo Občine Črna na 
Koroškem in za člane/članice občinskega sveta Občine Črna na Koroškem  potekale 
v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
Volitev se je udeležilo 1.743 volivcev, kar predstavlja 61,63 %. 
 
Pri volitvah za župana/županjo Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 1743 
glasov, od teh je bilo veljavnih 1693 glasovnic, neveljavnih pa 50 glasovnic. 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

KANDIDAT ŠTEVILO GLASOV % GLASOV 

MARJAN KODRUN 245 14,47 

ROMANA LESJAK 1448 85,53 

   

Za županjo Občine Črna na Koroškem je bila izvoljena: 
 

ROMANA LESJAK, rojena 27. 12. 1956, stanujoča Pristava 21, Črna na 
Koroškem, po poklicu  magistrica upravnih znanosti. 
Predlagatelj: Rajko Lesjak in skupina volivcev – podpornikov Nestrankarske liste 
Rajka Lesjaka   

 
Pri volitvah za člane/članice Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem je bilo 
oddanih 1743 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 1706 glasovnic in neveljavnih 37 
glasovnic. 
 
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:  
 

Zap. št.  Ime liste  Št. glasov % glasov 

1  LISTA MARJANA KODRUNA 88 5.16 

2  NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 134 7.85 

3  SMC - STRANKA MIRA CERARJA 259 15.18 

4  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 52 3.05 

5  SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 76 4.45 

6  SD - SOCIALNI DEMOKRATI 352 20.63 

7  NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA 520 30.48 

8  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 225 13.19 

SKUPAJ: 1706 100             
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Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je bilo listam  kandidatov direktno podeljeno 13 
mandatov: 
 

Št. mand. Št. Ime liste 

0 1 LISTA MARJANA KODRUNA 

1 2 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 

2 3 SMC - STRANKA MIRA CERARJA 

0 4 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

0 5 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 

3 6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

5 7 NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA 

2 8 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), so bili pravilno oddani 
preferenčni glasovi za naslednje liste:  
 
- Kandidatom na listi SD – SOCIALNI DEMOKRATI je bilo podeljenih skupno 188 

preferenčnih glasov, kar je 53,41 %, od tega kandidatki Dragici Mazej 64 glasov 
oziroma 18,18 % in Boštjanu Delalutu 38 glasov oziroma 10,8 %; 

- Kandidatom na listi SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA je bilo 
podeljenih skupno 139 preferenčnih glasov, kar je 61,78 %, od tega kandidatu 
Šemsu Omeroviću 47 glasov oziroma 20,89 %.  

 
Na rednih volitvah 5. oktobra 2014 so bili izvoljeni naslednji člani/članice občinskega 
sveta Občine Črna na Koroškem: 

1. Romana Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
3. Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
4. Peter Raztočnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
5. Štefanija Emeršič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
6. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati 
7. Boštjan Delalut, SD – Socialni demokrati 
8. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati 
9. Jože Kaker, SMC – Stranka Mira Cerarja 
10.Natalija Lorenčič, SMC – Stranka Mira Cerarja 
11.Bojan Gorza, SDS -  Slovenska demokratska stranka 
12.Šemso Omerović, SDS - Slovenska demokratska stranka 
13.Gregor Potočnik, NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati. 

 
Predsedujoči se je predsednici zahvalil za predstavljeno poročilo in predlagal 
občinskemu svetu, da   sprejme naslednji  
 
SKLEP 2/1: 
 
Občinski svet se je seznanil s poro čilom Ob činske volilne komisije o izidu 
rednih lokalnih volitev župana/županje in članov/ članic ob činskega sveta 
Občine Črna na Koroškem.  
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Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
          
 
TOČKA 3: IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE za pregled prispelih pritožb in 
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve županje. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je naloga te komisije, da na podlagi poročila volilne 
komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane 
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov sveta. 
Prav tako komisija pregleda poročilo volilne komisije in potrdilo o izvolitvi župana in 
predlaga občinskemu svetu ugotovitveni sklep o izvolitvi župana. 
 
Predsedujoči je povedal, da je v skladu z dogovorom, sprejetim na posvetu vodij 
kandidatnih list,  županja predlagala naslednje člane mandatne komisije: 
1. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati – predsednik komisije; 
2. Štefanija Emeršič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka; 
3. Natalija Lorenčič, SMC – Stranka Mira Cerarja. 
 
Predsedujoči je vprašal ali bi kdo od članov občinskega sveta podal še kakšen 
predlog za člana mandatne komisije in ker predlogov ni bilo, je predlagal naslednji 
 
SKLEP 3/1 
 
Občinski svet imenuje mandatno komisijo za pregled pri spelih pritožb in 
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 
županje v sestavi: 
1. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati – predsednik  komisije; 
2. Štefanija Emerši č, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, članica   komisije; 
3. Natalija Loren čič, SMC – Stranka Mira Cerarja, članica komisije. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
 
Predsedujoči je začasno prekinil sejo občinskega sveta, da so se člani mandatne 
komisije, lahko umaknili v sosednjo pisarno, kjer so pregledali poročilo o izidu volitev 
in vsa potrdila.  
 
Ko so se člani mandatne komisije vrnili na sejo, je občinski svet nadaljeval z delom. 
 
TOČKA 4: POROČILO O IZIDU VOLITEV IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA  
 
Predsedujoči je dal besedo predsedniku mandatne komisije, ki je podal poročilo. 
 
Aleš Tomše, predsednik mandatne komisije je povedal, da je komisija pregledala 
poročilo Občinske volilne komisije in ugotovila, da ni bilo vloženih nobenih pritožb v 
zvezi z izvoljenimi mandati, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate 
občinskih svetnikov, ki so bili izvoljeni na volitvah, in sicer: 
1. Romana Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
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3. Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
4. Peter Raztočnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
5. Štefanija Emeršič, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
6. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati 
7. Boštjan Delalut, SD – Socialni demokrati 
8. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati 
9. Jože Kaker, SMC – Stranka Mira Cerarja 
10. Natalija Lorenčič, SMC – Stranka Mira Cerarja 
11. Bojan Gorza, SDS -  Slovenska demokratska stranka 
12.  Šemso Omerović, SDS - Slovenska demokratska stranka 
13.  Gregor Potočnik, NSi – Nova Slovenija – Krščanski  demokrati. 
 
Predsedujoči je v skladu s podanimi ugotovitvami predlagal občinskemu svetu v 
sprejem naslednja sklepa: 
 
SKLEP 4/1 
 
Občinski svet je potrdil mandate članov ob činskega sveta za mandatno 
obdobje 2014 – 2018, v naslednji sestavi: 
1. Romana Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka  
2. Rajko Lesjak, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
3. Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
4. Peter Razto čnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
5. Štefanija Emerši č, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
6. Dragica Mazej, SD – Socialni demokrati 
7. Boštjan Delalut, SD – Socialni demokrati 
8. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati 
9. Jože Kaker, SMC – Stranka Mira Cerarja 
10. Natalija Loren čič, SMC – Stranka Mira Cerarja 
11. Bojan Gorza, SDS -  Slovenska demokratska stran ka 
12.  Šemso Omerovi ć, SDS - Slovenska demokratska stranka 
13.  Gregor Poto čnik, NSi – Nova Slovenija – Krš čanski  demokrati. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
 
Predsednik je predlagal  
 

SKLEP 4/2:  
 

Občinski svet je sprejel sklep, da z dnem potrditve ma ndatov novim članom 
občinskega sveta preneha mandat dosedanjim članom ob činskega sveta, s tem 
pa jim preneha tudi članstvo v vseh ob činskih organih in organih javnih 
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katere so b ili imenovani kot predstavniki 
občinskega sveta.  
Z dnem poteka mandata dosedanjim članom ob činskega sveta preneha tudi 
članstvo v Nadzornem odboru, ki ga je imenoval ta ob činski svet. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
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Predsedujoči je povedal, da je občinski svet Občine Črna na Koroškem  tako 
konstituiran. Vsem članom in članicam novega občinskega sveta je zaželel uspešno 
delo v mandatnem obdobju 2014 - 2018. 
 
 
TOČKA 5: POROČILO MANDATNE KOMISJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE  
ŽUPANJE 
 
Predsednik mandatne komisije Aleš Tomše povedal, da je komisija pregledala 
poročilo o volitvah za župana oz. županjo in ugotovila, da ni bilo podanih nobenih 
pritožb v zvezi z volitvami za župana oz. županjo Občine Črna na Koroškem. 
Mandatna komisija na podlagi poročila Občinske volilne komisije predlaga, da 
občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, da je za županjo občine Črna na Koroškem 
izvoljena mag. Romana Lesjak, rojena 27.12.1956, stanujoča Pristava 21, Črna na 
Koroškem. 
 
Predsedujoči se je zahvalil za poročilo in v skladu s podanim poročilom predlagal 
občinskemu svetu v sprejem naslednji  
 
SKLEP 5/1: 
  
Občinski svet se je seznanil s poro čilom mandatne komisije in sprejme 
ugotovitveni sklep, da je za županjo ob čine Črna na Koroškem  za mandatno 
obdobje 2014 – 2018 izvoljena mag. Romana Lesjak, r ojena 27.12.1956, 
stanujo ča Pristava 21, 2393 Črna na Koroškem. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
 
 
Predsedujoči je prosil mag. Romano Lesjak, da poda izjavo o tem ali sprejme funkcijo 
županje. 
 
Županja mag. Romana Lesjak je podala izjavo, da sprejme funkcijo županje občine 
Črna na Koroškem. 
 
Predsedujoči se je  županji zahvalil za podano izjavo in pojasnil, da Zakon o lokalni 
samoupravi v petem odstavku 37.a člena določa, da »članu občinskega sveta,  
županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat  če nastopi 
funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta, župana in podžupana«. 37.b člen tega zakona pa določa, da »funkcija župana 
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta«. 
 
 
V skladu z izjavo županje mag. Romane Lesjak, da sprejema funkcijo županje in 
predstavljenimi zakonskimi določili je predsedujoči predlagal občinskemu svetu v 
sprejem 
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SKLEP 5/2 
 
Občinski svet se je seznanil z dolo čili  37.a in 37.b člena Zakona o lokalni 
samoupravi, ki pravijo, da funkcija župana ni združ ljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta in sprejme ugotovitveni sklep, da zar adi nezdružljivosti 
funkcij preneha mandat članici ob činskega sveta mag. Romani Lesjak, ki je bila 
izvoljena za županjo. 
Občinski svet poziva Ob činsko volilno komisijo, da izvede nadaljnji postope k 
za imenovanje nadomestnega  člana ob činskega sveta. 
 
Glasovanje: Vseh 13 svetnikov je glasovalo ZA. 
 
Predsedujoči je županji mag. Romani Lesjak iskreno čestital za ponovno izvolitev na 
funkcijo županje, ji predal župansko verigo in ji zaželel uspešno nadaljevanje dela 
tudi v mandatu 2014 – 2018. 
 
Predsedujoči je predal besedo županji. 
 
 
TOČKA 6: NAGOVOR ŽUPANJE  
 
Županja je v svojem nagovoru ob izvolitvi poudarila, da bo tako kot doslej vse svoje 
napore in trud namenila za delovanje v korist razvoja občine, da bo skušala povezati 
vse občinske svetnike in svetnice, da bo kot doslej delovala kot varuh zakonitosti v 
kraju in bo še naprej delovala med ljudmi za ljudi. Še naprej bo skrbela za razvoj 
celotne občine od podeželja do centra  in bo še bolj  kot doslej vztrajala pri tem, da je 
občinska uprava servis občank in občanov.  
 
Kljub temu, da obdobje delovanja v preteklem mandatu ni bilo rožnato, je razvoj Črne 
viden in opazen na vseh področjih dela. To je omogočilo tudi usklajeno in odgovorno 
delo občinskega sveta v preteklem obdobju, za kar se je županja vsakemu 
občinskemu svetniku posebej in občinskemu svetu kot celoti, še enkrat zahvalila  
 
Županja je poudarila, da sama skozi volilni rezultat, ki kaže na veliko zaupanje v 
funkcijo župana in do nje same, čuti veliko odgovornost do sokrajanov in do tega 
organa, ki je danes konstituiran. Zato poziva vse člane občinskega sveta, da 
odgovorno in pošteno sodelujejo na tistih točkah, ki jih združujejo, tiste, ki pa jih 
ločujejo, pa poskušajo z demokratičnimi procesi zbližati. 
Vse drugo je slabo za ta organ in slabo za občino, za kaj takšnega pa volivci 
mandata niso podelili ne županji in ne svetnikom. Zatorej kliče k sodelovanju vseh 
strank in vseh svetnic in svetnikov v občinskem svetu. Namreč: rezultati dela so tisti 
kriterij po katerih jih bodo občanke in občani sodili. 
 
 
Predsedujoči se je zahvalil županji  za podane besede in sejo nadaljeval z zadnjo 
točko dnevnega reda. 
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TOČKA 7:  IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, V OLITVE, 
IMENOVANJA IN PRIZNANJA  
 
Županja mag. Romana Lesjak je podala  predlog kandidatov, ki so jih predlagali 
predstavniki kandidatnih list. To so: 
1. Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, predsednica komisije; 
2. Jože Kaker, SMC – Stranka Mira Cerarja, član komisije; 
3. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati, član komisije.  
 
Županja je vprašala ali želi o predlogu kdo razpravljati in ker ni bilo razpravljavcev je 
predlagala občinskemu svetu v sprejem naslednji 
 
SKLEP 7/1 
 
Občinski svet je imenoval Komisijo za mandatna vprašan ja, volitve in 
imenovanja, za mandatno obdobje 2014 – 2018, v nasl ednji sestavi: 
1. Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka, p redsednica komisije; 
2. Jože Kaker, SMC – Stranka Mira Cerarja, član komisije; 
3. Aleš Tomše, SD – Socialni demokrati, član komisije. 
 
Glasovanje: 12 svetnikov je glasovalo ZA. 
 
 
 
S tem je bil dnevni  red 1. redne - konstitutivne seje občinskega sveta Občine Črna 
na Koroškem izčrpan.  
 
Predsedujoči se je vsem svetnicam, svetnikom, županji in drugim prisotnim  zahvalil 
za sodelovanje in ob 18.45 uri zaključil sejo. 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsedujoči: 
 
Irena Nagernik       Peter Raztočnik 


