
 
Datum:  21.6.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  2 

 
 
NASLOV: Obravnava in sprejem predloga Odloka o 

spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 

  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012), Odlok o ustanovitvi 
Koroškega pokrajinskega muzeja (Ur. list RS 62/12) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Skrajšani postopek (prva in druga obravnava) 
 

  
POROČEVALCA: Brigita Rajšter, direktorica Koroškega pokrajinskega 

muzeja in Rajko Lesjak, predsednik Statutarno 
pravne komisije  

OBRAZLOŽITEV:                    
 

V Koroškem pokrajinskem muzeju od novembra 2015 pripravljajo spremembe in 
dopolnitve Odloka o ustanovitvi (UL RS 62/12, v nadaljevanju odlok). Pri pripravi 
sprememb sta s predlogi aktivno sodelovali in se dogovarjali strokovni službi Občine 
Ravne na Koroškem in Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
V Koroškem pokrajinskem muzeju posodabljajo Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v jz Koroški pokrajinski muzej, sprememba odloka bo 
vplivala na spremembo sistemizacije delovnih mest v zavodu. 
 
V teku procedure je Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi jz 
Koroški pokrajinski muzej (v nadaljevanju Predlog odloka) na svojih  8. in 9.  redni 
seji dne 16. 12. 2015 in 26. 2. 2016 obravnaval Svet javnega zavoda Koroški 
pokrajinski muzej in sprejel sklep, da se je seznanil s predlaganima spremembo in 
dopolnitvijo Predloga odloka in ga sprejel kot primernega za nadaljnjo obravnavo na 
občinskih svetih občin ustanoviteljic muzeja.  
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Predlog odloka so že obravnavali in sprejeli občinski sveti sedmih občin 
ustanoviteljic. 
 
Občina Ravne na Koroškem želi vodenje druge največje enote Muzeja Ravne na 
Koroškem urediti na tak način, da ima v primeru, če pomočnik direktorja ni imenovan, 
Muzej Ravne vodjo, ki usmerja dela v tej enoti. 
Zato so predlagali in na Občinskem svetu tudi potrdili spremembo in dopolnitev 
Odloka o ustanovitvi jz Koroški pokrajinski muzej tako, da se 4. člen odloka dopolnili 
s četrtim odstavkov, ki se glasi: 
 
 »(4) Muzej Ravne na Koroškem ima vodjo enote, ki je hkrati tudi pomočnik direktorja 
zavoda. Vodjo imenuje direktor zavoda izmed zaposlenih v enoti. Vodja nadzira, 
usmerja ter vodi projektne in programske dejavnosti v enoti.« 

Hkrati pa se v odloku črta drugi stavek prvega odstavka 16. člena, ki se glasi: 
»Pomočnik direktorja je praviloma tudi vodja ene izmed enot v muzeju.« 
 
Ostalo besedilo prvega odstavka 16. člena ostane nespremenjeno. 
 
Statutarno pravna komisija je predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej obravnavala na 4. redni seji 
dne 21.6.2016, in soglasno sprejela naslednje sklepe: 
 
 

SKLEP 6/1: 
Statutarno pravna komisija  je obravnavala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej in načeloma ne nasprotuje 
predlaganim spremembam in dopolnitvam. 
 

SKLEP 6/2 
Statutarno pravna komisija predlaga, da predlagatelj seznani občinski svet z notranjo 
organizacijo Koroškega pokrajinskega muzeja s poudarkom na vlogi vodje enote. 
 

SKLEP 6/3 
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da ob argumentirani 
predstavitvi predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Koroški pokrajinski muzej in po opravljeni razpravi, predlagani odlok sprejme. 
 

SKLEP 6/4 
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da predlog Odloka o 
spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski 
muzej obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 
     

PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
 
PRIPRAVILI: 
Brigita Rajšter, direktorica KPM 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



1 

 

 

Datum:  16.06.2016 

 

OBRAZLOŽITEV 

ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  3 

 

NASLOV: Obravnava in sprejem Poročila o delu Medo či skega 
i špektorata Koroške za leto 2015 

  

PREDLAGATELJ: mag. Ro a a Lesjak, župa ja O či e Čr a a Koroške . 
 

  

PRAVNA PODLAGA: Odlok o usta ovitvi orga a skup e o činske uprave – 

Medo či ski i špektorat Koroške – Ur. l. RS, št. /  
i  / , Urad o glasilo slove skih o či  št. /  
i  / , Medo či ski urad i vest ik, št. /  

  

FAZA SPREJEMANJA: 

 

 
 

 

OCENA FINANČIH POSLEDIC: 
 

Enofazni postopek 

 
 

 

Zbrana sredstva so namenski prihodek o či skega 
proraču a. 

  

POROČEVALEC: poročata mag. Jelka Klemenc, vodja Medo či skega 
i špektorata Koroške in 

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja. 

 

 

OBRAZLOŽITEV:                    

Na podlagi )ako a o lokal i sa oupravi, ki o ogoča lokal i  skup osti , da usta ovijo 
svojo adzor o služ o,  je leta   koroških o či  usta ovilo Medo či ski i špektorat 
Koroške v adaljeva ju i špektorat . Leta  sta se pridružili še o či i Čr a i  Meži a.  
I špektorat Koroške deluje a o očju vseh  koroških o či  – a področju  k  
površi e. 
Letno poročilo je pripravlje o a podlagi . člena Dogovora o medsebojnih pravicah, 

o vez ostih i  odgovor ostih št. 1-0007/2011-1 z dne 18.08.2011, na podlagi katerega 

ora vodja i špek ijskih služ  e krat let o za preteklo leto o svoje  delu i  ugotovitvah 
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poročati o či ski  sveto  o či  usta ovitelji . I špektorat opravlja za o či e 
usta ovitelji e i špek ijske aloge a asled jih področjih: 

- Varstvo okolja, 

- Urejenost naselij, 

- Ravnanje z odpadki, 

- Ravnanje s plodno zemljo, 

- Jav e poti i  druge pro et e površi e, 
- )ele e i  druge jav e površi e, o jekte i  aprave, 
- Vodne vire, potoke in jarke, 

- Oskrba naselij z vodo, 

- Odvaja je i  čišče je odpadnih in padavinskih voda, 

- Oz ačeva je est, uli , trgov, aselij i  zgrad , 
- Neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje, 

- Pokopališki red, 
- Trž i red, 
- )i sko služ o, 
- Izo eša je zastav, 
- Druga področja, ki so določe a s predpisi o či e usta ovitelji e ali s predpisi države.  

Stroške i špektorata fi a irajo o či e po ključu števila pre ival ev v posa ez i o či i. 
O či a Čr a a Koroške  a podlagi .342 pre ival ev Statistič i urad RS, 015) predstavlja 

4,62 % delež. Strošek Medo či skega i špektorata za o či o Čr a a Koroške  je od 
01.01.2014 do 31.12.2014 z ašal 6.287,88 €. V te  obdobju se je obravnavalo 24 novih 

zadev a področju i špek ijskega adzora 16 in 8 a področju prekrškov. 21 zadev je 

zaključe ih,  pa jih rešuje o še v letu . Iz leta  se je pre eslo v reševa je v leto 
  zadeve.  s o v letu  zaprli,  pa je še v reševa ju. Izdelanih je bilo 11 dopisov, 

39 uradnih zaznamkov, 20 zapisnikov, 8 obvestil in 2 odstopa. 14 zadev se je obravnavalo na 

področju odpadkov, 2 zadevi a področju plakatira je,  zadev a področju živih ej,  

zadeva a področju odpad ih vod in 4 drugo. Pod drugo s o reševali:  x zapušče a vozila,  
x oglaševa je,  x kovi ski količki, i   x odlok o cestah. V prekrškov ih postopkih je ilo 

izreče ih  € glo  i   € sod ih taks. Cilj Medo či skega i špektorata Koroške izhaja iz 
vizije razvoja koroških o či  i  se vklapljajo v zagotavlja je visoke kakovosti življe ja zlasti v 
okoljskem in bivalnem pogledu. Torej, da či  hitreje, či  olj uči kovito i  za zaveza a aj 

olj ugod i i ukrepi doseže o rešitev pro le a oz. zagotovi o spoštova je predpisov.  
 

SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA: 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in sprejel 

Poročilo o delu Medobči skega i špektorata Koroške za leto 2015 i  predlaga obči ske u 
svetu, da ga po obravnavi sprejme.  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Obči ski svet obči e Čr a a Koroške  se je sez a il s Poročilo  o delu Medobči skega 
i špektorata Koroške za leto 5 in ga sprejema. 

 

 

PRIPRAVILA: 
 

Mojca Dimnik, višja svetovalka 
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Datum:  16.06.2016 

 

OBRAZLOŽITEV 

ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  4 

 

NASLOV: Obravnava in sprejem Poročila o delu Medo či skega 
redarstva o či  Mežiške doli e za leto 2015 

  

PREDLAGATELJ: mag. Ro a a Lesjak, župa ja O či e Čr a a Koroške . 
 

  

PRAVNA PODLAGA: Odlok o ustanovitvi organa skup e o či ske uprave – 

Medo či ska uprava o či  Mežiške doli e – Uradno 

glasilo slove skih o či , št. / ) 

  

FAZA SPREJEMANJA: 

 

 
 

 

OCENA FINANČIH POSLEDIC: 
 

Enofazni postopek 

 
 

 

Zbrana sredstva so namenski prihodek o či skega 
proraču a. 

  

POROČEVALEC: poročata Ire a Doše , vodja Medo či skega redarstva 
o či  Mežiške doli e in 

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja. 

 

 

OBRAZLOŽITEV:   

De e ra leta  je il sprejet )ako  o o či ske  redarstvu Ur.l. RS št. 9/ , ki ureja 
pristoj osti o či e za usta ovitev i  orga iza ijo ter določitev delov ega področja i  alog 
o či skega redarstva, določa pogoje za opravlja je alog poo lašče ih urad ih ose  o či skega 
redarstva, poo lastila, u ifor o, oz ačbe i  opre o o či skih redarjev ter vse i o i  ači  vode ja 
evide . Medo či sko redarstvo o či  Mežiške doli e je ilo usta ovlje o 9. 9.  s sprejetje  
Odloka o usta ovitvi i  orga iza iji skup e o či ske uprave Medo či ska uprava o či  Mežiške 
doline Urad o glasilo slove skih o či , št. /  so o či e Rav e a Koroške , Prevalje, Meži a 
i  Čr a a Koroške  sousta ovitelji e Medo či skega redarstva o či  Mežiške doli e. ) odloko  je 
določe o, da je sedež Medo či ske uprave a Rav ah a Koroške , Gač ikova pot , Rav e a 
Koroške . Medo či sko redarstvo deluje kot prekrškov i orga  a elot e  o očju o či  
ustanoviteljic in je pristojno: 
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- delovati v skladu z )ako o  o o či ske  redarstvu, )ako o  o prekrških, )ako o  o sploš e      
upravnem postopku i  z o či ski i odloki, 
- nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu   

jav ega reda i  iru ter vseh drugih zako ov i  o či skih odlokov v tistih določilih, ki ji podeljujejo 
pristojnost nadzora, 

- voditi prekrškov e postopke, 
- voditi upravni postopek, 

- sodelovati z policijsko postajo in drugo.             

 

V o či i Čr a a Koroške  je ilo v letu  za eleže ih  prekrškov. 
 

SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA: 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in sprejel 

Poročilu o delu Medobči skega redarstva obči  Mežiške doli e za leto 5 i  predlaga 
obči ske u svetu, da ga po obrav avi sprej e.  
 

PREDLOG SKLEPA: 

Obči ski svet obči e Čr a a Koroške  se je seznanil s Poročilo  o delu Medobči skega 
redarstva obči  Mežiške doli e za leto 2015 in ga sprejema. 

 

 

 

PRIPRAVILA: 
 

Mojca Dimnik, višja svetovalka 

 



 
 

 
Datum:  16.6.2016 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  11.  REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 5 

 
 
 
NASLOV AKTA: Soglasje k ceni storitve in določitev višine 

subvencioniranja cene storitev neposredne 
socialne oskrbe na domu 

  
PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS št.: 

3/2007- UPB (ZSV-UPB2), zadnja sprememba in 
dopolnitev (Uradni list RS št. 57/2012), Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev ( Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/2012) in 16. člen Statuta Občine 
Črna na Koroškem (10/06,101/0 in79/12)  

  
FAZA SPREJEMANJA: 
 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: 

Enofazni 
 
Finančna sredstva za neposredno socialno oskrbo 
na domu v  deležu subvencionirane  cene na uro  
prispeva občina iz proračuna 2016 

  
POROČEVALEC: Stanka Vauh, direktorica Doma starejših Na Fari in 

mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za 
družbene dejavnosti 

 
OBRAZLOŽITEV:                  Odbor za družbene dejavnosti je na 7. redni seji, dne 
15.6.2016 obravnaval in potrdil  predlog cene storitve neposredne socialne oskrbe na 

domu za  leto 2016, ki jo je pripravil Dom starejših na Fari. Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cene socialno varstvenih storitev v 12. členu določa način izračuna 
stroškov storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu, ki so sestavljeni iz: 
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stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, stroškov vodenja in 
koordiniranja, stroškov za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov. 
Dom starejših Na Fari Prevalje je v letu 2015 naročil notranjo revizijo na področju 
izvajanja dejavnosti »pomoči družini na domu«. Ugotovljeno je bilo, da izračunana 
cena ni v skladu s predpisano metodologijo, zato je bilo vodstvu doma s strani 

revizorke naloženo, da pripravi novo kalkulacijo, katera bo vsebovala tudi stroške iz 
prve alineje 12. člena pravilnika. Slednje financira občina  in sicer na način, da je le-

ta vključena v ceno. Prav tako je bilo poslovanje doma na področju izvajanja 

dejavnosti »pomoč na domu« v letu 2015 negativno. Vzrok negativnega poslovanja 
je v stroških prevoza zaposlenih ter stroških amortizacije novega avtomobila, 
katerega dom uporablja izključno za izvajanje dejavnosti »pomoč na domu«. Dom 

starejših Na Fari Prevalje je na podlagi priporočil revizorke pripravil nove kalkulacije. 
V letu 2016 (stanje marec) je storitev » pomoč družini na domu«  koristilo 7 občanov 
iz naše občine. Ta podatek je bil tudi podlaga za izračun nove cene. 
V občini Črna na Koroškem je bilo v letu 2015 opravljenih 1427 ur efektivnega dela 
pri uporabnikih. 

Nova predlagana cena storitve znaša 17,18 €/uro, vzrok zanjo je povišanje plač 
zaposlenih zaradi napredovanj ter spremembe plačne lestvice v letu 2016, uporablja 

se od 1.7.2016 dalje. 

Cena storitve na praznik in nedeljo znaša: 
 za delo na nedeljo: 20,93 €/uro  

 za delo na praznik: 21,68 €/uro. 
 
Subvencija občine znaša 76,37 % od polne cene za uporabnika. 
 

PREDLOG SKLEPA: 

 Občinski svet Občine Črna na Koroškem  potrjuje ceno storitve za neposredno 
socialno oskrbo na domu  v letu 2016, katera znaša:  
 

 delavnik nedelja praznik 

Polna cena storitve 17,18 €/uro   20,93 €/uro 21,68 €/uro 

Cena za  občino 13,35 €/uro   16,22 €/uro 16,79 €/uro 

Cena za uporabnika   3,83 €/uro     4,71 €/uro    4,89 €/uro 

° 
Subvencija občine znaša 76,37% od polne cene za uporabnika. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, uporablja pa se od 1.7.2016.                                                                                    
 

 

 

Pripravila: 

Nada Vačun, svetovalka I. 
 



 
 

Datum:  16.6.2016 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA   11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 6 

 
NASLOV AKTA: Obravnava in potrditev Sklepa  o določitvi cene 

programov vzgoje in varstva predšolskih otrok  v  
Vrtcu kralja Matjaža Črna in Žerjav za šolsko leto 
2016/2017 

  
PREDLAGATELJ: Županja, mag. Romana Lesjak 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 , 98/09,- 

ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10-ZIV, 40/11-
ZUPJS 40/12- ZUJF,Zakon o lokalni samoupravi 
(Ur. l. RS, št. 94/07), Pravilnik o plačilih staršev za 
programe v vrtcih (Ur.l. RS,št. 129/06 in 79/08), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cene 
programov v vrtcih (Ur.l. RS št. 97/2003), 77/05 in 
120/05 in 16. člen Statuta občine Črna na 
Koroškem (Ur. l. RS, št. 10/06, 101/07 in 79/2012 ).  

  
FAZA SPREJEMANJA: 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: 

Enofazni postopek 
 
Del sredstev, ki jih prispeva občina, se zagotavlja iz 
proračuna 2016 

  
POROČEVALEC: Romana Košutnik, ravnateljica Osnovne šole Črna 

na Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica 
Odbora  za družbene dejavnosti. 

 
OBRAZLOŽITEV:           
Odbor za družbene dejavnosti je na  7. redni seji dne  15.6.2016 obravnaval in potrdil  
predlog cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu kralja Matjaža 
Črna in Žerjav za šolsko leto 2016/2017, ki jo je pripravila OŠ Črna na Koroškem.  
28. in 31. člen Zakona o vrtcih določa, da se vrtcem za razliko med prispevkom 
staršev in dejanskimi stroški za programe, zagotovijo sredstva za plače in prejemke 
ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške, v skladu z 
normativi in standardi.  
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Način izračuna cen programov v vrtcih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cene programov v vrtcih. Cena programa se izračuna tako, da se na podlagi 
načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, stroški delijo s številom 
otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za posamezne vrste oddelka.  
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izda pristojni Center za 
socialno delo. Višina plačila staršev se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 
devet dohodkovnih razredov (24. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev). Višina plačila, ki ga plačajo starši, se z odločbo določi kot odstotek od 
cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši z najnižjimi dohodki so doplačila 
oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77% cene programa. 
 
Nadalje Pravilnik v 3. členu tudi določa dva možna načina plačila cene vrtca in sicer:  

1. Vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem 
in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno 
programa na otroka in plačilom staršev. 

2. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko lokalna skupnost ustanoviteljica 
vrtca odloči, da vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva 
po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 
elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem 
načrtu za področje predšolske vzgoje. 

 
Predlog cene znaša: 
- I. starostno obdobje –  celodnevni program      485,65 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program      390,83 €, 
- poldnevni programa za I. starostno obdobje     412,80€ 
- poldnevni program za  II. starostno obdobje     332,21 € 
- kombiniran oddelek-                                          394,52 € 
Cena poldnevnega programa znaša 85% celodnevnega programa. 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni programa je 0,92€: 
- malica- 0,45€ 
- kosilo – 0,47€ 
 
PREDLOG SKLEPOV 
 
SKLEP  1/1 : 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti  potrdil ceno 
programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu kralja Matjaža  Črna na 
Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2016/2017:  
- I. starostno obdobje –  celodnevni program      485,65 €, 
- II. starostno obdobje – celodnevni program      390,83 €, 
- poldnevni programa za I. starostno obdobje     412,80€ 
- poldnevni program za  II. starostno obdobje     332,21 € 
- kombiniran oddelek-                                             394,52 € 
 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni programa je 0,92€: 
- malica- 0,45€ 
- kosilo – 0,47€ 
 



SKLEP  1/2 : 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep, da se 
vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavljajo sredstva po 
posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 
elementi za oblikovanje cene programov in so opredeljeni v občinskem 
finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje. 
 
 
SKLEP 1/3 : 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil  odpiralni 
čas Vrtca kralja Matjaža Črna na Koroškem, ki traja 5 dni v tednu od 5.30 do 
16.00 ure v enoti Črna na Koroškem in od 5.30 do 15.00 ure v enoti Žerjav. 
 
SKLEP 1/4 : 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti v skladu s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje odobril, 
da se najvišje število otrok v vseh petih oddelkih Vrtca kralja Matjaža Črna na 
Koroškem lahko poveča za največ 2 otroka – fleksibilni normativ.  
        
SKLEP 1/5 : 
 
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil oblikovanje 
oddelka z znižanim normativom za 1 otroka v skupini, kjer je vključen otrok s 
posebnimi potrebami.  Stroške zaradi oblikovanja oddelka in strokovnega 
delavca za dodatno pomoč krije občina ustanoviteljica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nada Vačun, svetovalka I.                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Datum:  27.6.2016 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  11.  REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 7 
 

 
 
NASLOV AKTA: Informacija o  podružnični šoli Javorje in sprejem 

sklepa o začasnem prenehanju delovanja POŠ 
Javorje 

  
PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 
  
PRAVNA PODLAGA: 14. a člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje 

javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, 
št. 16/1998, 82/2003, 61/2005), Zakon o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 
107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in 16. člen 
Statuta Občine Črna na Koroškem (10/06,101/0 
in79/12). 

  
FAZA SPREJEMANJA: 
 
 

Enofazni 
 
 

POROČEVALEC: Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na 
Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica 
Odbora za družbene dejavnosti 

 
OBRAZLOŽITEV:                   
 

POŠ Javorje v šolskem letu 2016/2017, glede na število vpisanih učencev, ne 
izpolnjuje zakonskega pogoja za  oblikovanje oddelka na podružnici. 
 
OŠ Črna na Koroškem zato predlaga, da se začnejo izvajati postopki za začasno 
prenehanje delovanja POŠ Javorje in za to potrebuje soglasje oz. sklep ustanovitelja 
– Občine Črna na Koroškem. 

 

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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519


 
V prilogi je podrobnejša obrazložitev ravnateljice OŠ Črna na Koroškem. 
 
S stanjem na podružnični šoli Javorje se je seznanil tudi Odbor za družbene 
dejavnosti in sprejel naslednji sklep: 
 
SKLEP 1/1 
 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z informacijo ravnateljice OŠ Črna na 
Koroškem o vpisu otrok v POŠ Javorje in določili Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Url. RS št. 16/98, 
82/03, 61/05), zato predlaga občinskemu svetu da sprejme sklep, da s šolskim letom 
2016/17 začasno preneha delovati  podružnična osnovna šola Javorje, ki je del 
matične šole Črna na Koroškem.  
 
 

 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet se je seznanil z informacijo o  podružnični šoli Javorje in 
sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja POŠ Javorje. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na Koroškem 
Nada Vačun, svetovalka I. 
 



PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
 

 
Datum:  7.6.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  9 

 
 
NASLOV: Obravnava in potrditev predloga Komisije za 

nagrade in priznanja o podelitvi občinske nagrade in 
priznanj  za leto 2016. 

  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) in Odlok o prazniku, 
priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem. 

  

FAZA SPREJEMANJA: 

 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: 

Enofazni postopek 
 
Izplačilo nagrade Občine Črna na Koroškem iz 
Proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2016 

 
POROČEVALEC: 

 
Peter Raztočnik, predsednik Komisije za nagrade in 
priznanja 
 

OBRAZLOŽITEV:                    Komisija za nagrade in priznanja je na 3. redni seji dne 
31.5.2016 obravnavala 17 prijav, ki so bile posredovane na Javni razpis za podelitev 
priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem in pripravila predlog o podelitvi 
priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem za leto 2016, in sicer: 
 
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se priznanja 
podelijo: 
 
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog KS Žerjav podeli: 
    ZORANU MIČIĆU, Žerjav 23, Črna na Koroškem, za več kot 15  letno aktivno in    
    ustvarjalno delo v Čebelarskem društvu Žerjav. 
 

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog KD Franc Piko, MePZ 
župnije Črna, DPD Svoboda in MePZ Markovič Kristl MATO podeli: 
BERTI SIMETINGER, Sp. Javorje 7b, Črna na Koroškem, za več kot 30 letno  
sodelovanje v dveh črnjanskih pevskih zborih in predano ter vztrajno delovanje na 
kulturnem področju. 

 

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 



PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
 

 

2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Društva upokojencev Črna 
na Koroškem podeli: 
JOŽI KROPIVNIK, Podpeca 102, Črna na Koroškem, za dolgoletno aktivno 

     vsestransko delovanje v Društvu upokojencev Črna in PGD Črna  ter njeno 
     nesebično pomoč  in vodenje skupine  prostovoljcev. 

 

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Zveze kulturnih društev  
Črna podeli: 
DRAGU MILOŠEVIĆU, Rudarjevo  26, Črna na Koroškem, za več kot 30 letno 
delovanje na kulturnem področju in 20 letno izvirno, predano in srčno upodabljanje 
lika kralja Matjaža ter z njim promocijo Črne in njenih znamenitosti. 
 

3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Nestrankarske liste Rajka 
Lesjaka podeli  
MARKU KARLU BERLOŽNIKU, Žerjav 75, Črna na Koroškem, za več kot 50-letno 
vidno delovanje na družbeno političnem področju. Predvsem pa zato, ker je bil 
Marko Karel Berložnik kronist, kar je postalo način njegovega življenja, 
razmišljanja in komuniciranja v izrečeni in zapisani besedi. Vse od leta 1965 je 
beležil kroniko ČD Žerjav, več kot 30 let pa je zbiral, beležil in risal grafe o 
vremenu na Koroškem ter  ekoloških in naravnih nesrečah doma in po svetu. Leta 
2012 je ob pomoči sodelavca in svojcev nastala Žerjavska kadunja, poleg nje pa je 
Marko Karel Berložnik avtor še dveh knjižnih izdaj: Po sledeh naših rodov in Moje 
čebele. Zbrano pa je tudi gradivo iz časa okrog 100 let – Koledar dogodkov, 
katerega osnovo je našel v izrezkih iz časopisa Večer. Biti kronist je dar. In kdor je 
z njim obdarjen, je neprecenljiv posameznik v okolju, kjer živi in zanj ustvarja. In 
tak neprecenljiv posameznik je bil tudi Marko Karel Berložnik. 
 

4. Nagrada Občine Črna na Koroškem se na predlog Nestrankarske liste Rajka 
Lesjaka ter Marte in Alojza Repanška podeli: 
NIKOLI STRAHINIĆU, dr. dent. med.,  Center 147, Črna na Koroškem. 
V štirih desetletjih dela v krajevni zobni ambulanti je dr. Nikola Strahinić postal del 
življenja v Črni, s skrbjo za zdravje krajanov je občutno vplival na osnovno počutje 
celotne populacije krajanov.  
Z dr. Strahinićem smo imeli zobozdravnika, ki se je s svojim skrbnim poklicnim 
delom trajno zapisal v življenje mnogih prebivalcev našega kraja. Prispeval je k 
zdravju krajanov, zdravje pa vsakemu od nas največje bogastvo. V pokoj odhaja 

kot cenjen in spoštovan naš dolgoletni zobozdravnik in tudi kot velik Človek. 
 

5. Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se spominske  
    plakete Občine Črna na Koroškem podelijo: 

- PGD ČRNA za 130 let delovanja 

- PIHALNEMU ORKESTRU RUDNIKA MEŽICA – ČRNA  za 115 let delovanja 

- GRS KOROŠKE za 70 let delovanja 

- LD POGOREVC za 70 let delovanja 

- GLASBENI ŠOLI RAVNE za  60 let delovanja 

- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja. 
- DRUŠTVU LJUBITELJEV GLASBE FAUŠ DUR za 10 let delovanja 

- CVETLIČARNI PUŠLC – TJAŠA VRČKOVNIK s.p. za 10 let poslovanja. 



PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
 

 

Podrobne obrazložitve predlogov za nagrado in priznanja občine so shranjene in 
odložene v arhivu občinske uprave. 
 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 
 

SKLEP 1 
Občinski svet  na predlog KS Žerjav  podeli bronasti grb Občine Črna na 
Koroškem: 

ZORANU MIČIĆU, Žerjav 23, Črna na Koroškem.  
 
Občinski svet  na predlog KD Franc Piko, MePZ župnije Črna, DPD Svoboda in 
MePZ Markovič Kristl MATO podeli bronasti grb Občine Črna na Koroškem: 

BERTI SIMETINGER, Sp. Javorje 7b, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 2 
Občinski svet na predlog Društva upokojencev Črna podeli srebrni grb Občine 
Črna na Koroškem: 

JOŽI KROPIVNIK, Podpeca 102, Črna na Koroškem. 
 
Občinski svet na predlog Zveze kulturnih društev Črna podeli srebrni grb 
Občine Črna na Koroškem: 

DRAGU MILOŠEVIĆU, Rudarjevo  26, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 3 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podeli zlati grb 
Občine Črna na Koroškem: 

MARKU KARLU BERLOŽNIKU, Žerjav 75, Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 4 
Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka ter Marte in Alojza 
Repanška podeli nagrado Občine Črna na Koroškem: 

NIKOLI STRAHINIĆU, dr. dent. med.  
  

SKLEP 5 
Občinski svet  podeli spominske plakete Občine Črna na Koroškem:  

- PGD ČRNA za 130 let delovanja 

- PIHALNEMU ORKESTRU RUDNIKA MEŽICA – ČRNA za 115 let delovanja 

- GRS KOROŠKE za 70 let delovanja 

- LD POGOREVC za 70 let delovanja 

- GLASBENI ŠOLI RAVNE za  60 let delovanja 

- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za 50 let delovanja 

- DRUŠTVU LJUBITELJEV GLASBE FAUŠ DUR za 10 let delovanja 

- CVETLIČARNI PUŠLC – TJAŠA VRČKOVNIK s.p. za 10 let poslovanja. 
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Datum:  28.06.2016 

 

OBRAZLOŽITEV 

ZA  11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA  
TOČKA: 10 

 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o Proračunu Občine Črna na 
Koroškem za leto 2016 

  

PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA: Statut občine Črna na Koroškem (Ur. L. RS št. 10/06, 
101/07 in 79/12 )  

  

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek  
(92. člen Poslovnika občinskega sveta) 
 

POROČEVALKI: Mag. Romana Lesjak, županja, Martina Laznik, 
finančnica 

 

OBRAZLOŽITEV : Rebalans proračuna je eden od ukrepov izvajanja proračuna in pomeni 
ponovno uskladitev prihodkov in odhodkov že sprejetega proračuna za tekoče leto. Rebalans 
sprejme občinski svet na predlog županje. Postopek sprejemanja Rebalansa  je določen v 
92. členu Poslovnika občinskega sveta in sicer se sprejema po določbah, ki veljajo za hitri 
postopek. Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti 
seji. Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem 
postopku sprejemanja odloka. 
 
Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2016 je bil sprejet na 9. redni seji 
občinskega sveta občine Črna na Koroškem, dne 25.02.2016 in objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin LEX LOCALIS št. 11/2016.  
 
Občina Črna na Koroškem je zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po sprejemu 
proračuna za leto 2016 pripravila predlog rebalansa sprejetega proračuna za leto 2016.  
 
Predlog rebalansa proračuna 2016 (REB2016) je prikazan na 4-mestnih kontih v €. 
Narejena je primerjava z sprejetim proračunom za leto 2016 (PR2016) in indeksom 
(REB2016/PR2016). Prav tako je izkazano stanje zaključnega računa 2015 (ZR2015). 
 
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2016  sestavljajo: 

 Bilanca prihodkov in odhodkov 

 Račun finančnih terjatev in naložb 

 Račun financiranja 
 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

9  ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 
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V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov Občine 
Črna na Koroškem. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih 
za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnic posojil. Odhodki 
oziroma izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika 
na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 57/05-138/06; v nadaljevanju: programska klasifikacija) v: 
 

 področja proračunske porabe (23 področij - PPP); 

 glavne programe (60 glavnih programov - GPR); 

 podprograme (120 podprogramov – PPR); 

 proračunske postavke (PP); 
 konte (EK) 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve 
in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni 
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega 
se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno 
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji 
glavnega programa. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o 
programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 5 mest: prva dva mesta 
označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno 
številko proračunske postavke. 
 
Posebni del proračuna je sestavljen po naslednjih proračunskih uporabnikih: 
1000 – Občinski svet 
2000 – Nadzorni odbor 

3000 – Župan 

4000 – Občinska uprava 

5000 – Krajevna skupnost Žerjav 

6000 – Režijski obrat 
 
Skupaj z rebalansom  za leto 2016 podajamo tudi Spremembo letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine črna na koroškem za 
leto 2016. 
 
 



3 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
občine Črna na Koroškem za leto 2016. 

     
      
 
 
PRIPRAVILA: 
 
Martina Laznik, finančnik VII/1 
 



 
Datum:  15.6.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  11 

 
 
NASLOV: Obravnava in potrditev Dokumentov identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP): 
- Obnova in širitev knjižnice Črna na Koroškem 
- Outdoor park Črna na Koroškem 

 
  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012), Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 
60/2006 in 54/2010) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 
 

  
POROČEVALCA: Irena Nagernik, tajnica občinske uprave, Rajko 

Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, 
urejanje prostora in  varstvo okolja 

OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Občinska uprava je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 60/2006 in 54/2010) 
pripravila Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za dva projekta. 
Uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske 
projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. 
 
Prvi DIIP je pripravljen za projekt »OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE ČRNA NA 
KOROŠKEM«. 
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani 
povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani 
omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj 
materialno raven. 

 

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 



 
Knjižnica je kulturna ustanova, ki v svojem poslanstvu opredeljuje neomejen 
brezplačen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter dostop do informacijskih 
in kulturnih storitev v obsegu, kot jih določata področni zakon in ustanovitveni akt in 
to za vse prebivalce, ki živijo in delajo na območju knjižnice.  
Javno službo na področju knjižničarstva opravlja Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem za vse občine Mežiške doline. V njeni sestavi 
delujejo krajevne enote v Črni, Podpeci in Žerjavu.  
 
Glavni razlog za izvedbo obravnavane investicijske namere so premajhni in 
nefunkcionalni obstoječi prostori knjižnice,  velika energetska potratnost objekta, 
dotrajanost komunalnih in električnih napeljav, stopnišča in strehe, nedostopnost za 
starejše, invalide in mamice z vozički in dotrajanost nekaterih delov objekta,  kot so 
napušči, streha, hidroizolacija, podi, sanitarije, električne in strojne inštalacije ter 
stavbno pohištvo in oprema. 
 
Glavni namen in cilj obnove krajevne enote knjižnice je zagotoviti kvalitetne pogoje – 
s  sodobno urejenimi ter opremljenimi prostori  za izvajanje najširše knjižnične 
dejavnosti, zagotoviti varen dostop do knjižničnih prostorov tudi za gibalno ovirane 
osebe, ter ohranjati in povečevati članstvo v krajevni knjižnici.  
 
Investitor namerava v prostorih knjižnice izvesti  vzdrževalna in sanacijska  dela (vse 
vrste napeljav in opreme, vmesnih in končnih tlakov), porušiti določene dele na 
fasadah (neustrezna notranja stopnišča, sekundarne škarpe, razširiti odprtine 
fasadnega pohištva), rekonstruirati sanitarije in vstopno avlo ter dograditi zunanje 
dostopno stopnišče v nadzemni etaži ter urediti vse zunanje dostope (klančine, 
stopnišča, dostopi) brez arhitekturnih ovir. Istočasno se bo stavba energetsko 
sanirala. 
  
Vrednost investicije je ocenjena na 245.902,00 €, občina Črna na Koroškem bo 
potrebna finančna sredstva poskušala zagotoviti s kandiranjem na javnih razpisih ali 
s pomočjo sredstev za investicije, ki jih občina pridobi v skladu s 23. členom ZFO. 
 
Drugi DIIP je izdelan za projekt »OUTDOOR PARK ČRNA NA KOROŠKEM« 
Turizem je v občini Črna prepoznan kot ena ključnih razvojnih dejavnosti, ki bo 
omogočila nadaljnji razvoj kraja,  novih delovnih mest, boljše izkoriščanje obstoječih 
potencialov in dolgoročno naravnan trajnostni razvoj celotne občine. 
Občina Črna na Koroškem je še premalo prepoznavna kot območje izrednih naravnih 
danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo, predvsem pohodništvo in 
izletništvo, ter adrenalinske športe.  
 
Za razvoj turizma predstavljajo atraktivni in edinstveni turistični produkti neprecenljivo  
konkurenčno prednost. Občina Črna na Koroškem je skupaj s partnerji iz Slovenije in 
sosednje Avstrije oblikovala skupen projekt z nazivom: „NARAVNI IGRALNI 
PROSTOR PECA – NatureGame“, v okviru katerega bodo razvite nove vsebine, 
vzpostavljene nove točke in postavljena nova infrastruktura za izvajanje športnih in 
doživljajskih aktivnosti na območju Geoparka Karavanke. Zgrajena bo mreža „točk 
doživetja“ namenjenih spoznavanju geoloških in naravnih posebnost območja,  
spodbujanju pozitivnega odnosa do narave z možnostjo atraktivnega športnega 
udejstvovanja. 



 
Cilj investitorja je izgradnja športno adrenalinskega parka, ki bo izjemnega pomena 
za celotno območje Geoparka Karavanke, prav tako pa tudi za celotno regijo in 
državo. Realizacija zastavljenega projekta, ki je nadaljevanje uspešno 
vzpostavljenega Geoparka Karavanke, bo dala kraju še dodano prepoznavnost in bo 
v kraj privabila obiskovalce od blizu in daleč. 
 
Območje, na katerem je predvidena ureditve športnega – outdoor parka, obsega 
južno pobočje Obistovih skal.  
V okviru projekta bo zgrajena naslednja infrastruktura: 
- ferata – zahtevna plezalna pot 
- zip line – spust po jeklenici 
- flow trail – kolesarska proga 
- razgledna ploščad 
- zaščita objektov pod parkom. 
 
Ocenjena vrednost celotnega projekta je 494.405,00, občina bo projekt prijavila na 
javni razpis in v primeru uspešne kandidature pridobila 85 % finančnih sredstev iz 
evropskega sklada za teritorialno sodelovanje. 
 
Oba DIIPa je na 11. redni seji dne 14.6.2016 obravnaval tudi Odbor za komunalne 
zadeve, urejanje prostora in  varstvo okolja in sprejel naslednja sklepa: 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in 
sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova in širitev 
knjižnice Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi 
sprejme.  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in 
sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Outdoor park Črna na 
Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi sprejme.  
 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP)za projekta: 

-  Obnova in širitev knjižnice Črna na Koroškem 
-  Outdoor park Črna na Koroškem, 

 

 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  1.6.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  12 

 
 
NASLOV: Obravnava in sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni 

  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 
 

  
POROČEVALCA: Irena Nagernik, tajnica občinske uprave, Rajko 

Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije  
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni so pripravili na 
Skupnosti občin Slovenije in ga posredovali vsem občinam v Sloveniji v sprejem. 
Namen Kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih 
predstavnikov oblasti pri opravljanju njihovih dolžnosti in seznaniti državljane s 
standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih 
predstavnikov. 
 
Predloženi kodeks se na nanaša na izvoljene predstavnike lokalnih skupnosti, ki 
opravljajo mandat lokalnih oblasti, ki jim je bil podeljen s splošnimi volitvami. 
 
Izvoljeni predstavniki oblasti morajo svojo funkcijo opravljati vestno, odprto, 
odgovarjati za svoje odločitve, spoštovati pooblastila in posebne pravice ostalih 
politično izvoljenih predstavnikov ter javnih uslužbencev in ravnati v skladu z 
zakonom, saj je  njihovo delovanje pri opravljanju javnih funkcij namenjeno 
zadovoljevanju javnega interesa. 
Pri opravljanju svoje funkcije izvoljeni predstavnik oblasti ne sme drugega političnega 
predstavnika ali javnega uslužbenca spodbujati jih kršenju načel, ki so vsebovana v 
tem dokumentu ali mu pri tem pomagati. 

 

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 



V predloženem kodeksu so posebej urejena še področja volilne kampanje, prepovedi 
favoriziranja, izvajanja pooblastil v svojo korist, doslednega izvajanja določil v zvezi s 
konfliktom interesov, nezdružljivosti opravljanja funkcij, izvajanja diskrecijskih pravic, 
prepovedi korupcije in spoštovanja proračunske in finančne discipline. 
 
Izvoljeni predstavniki so v času svojega mandata odgovorni za celotno lokalno 
prebivalstvo, odzivati se morajo na zahteve javnosti glede opravljanja svojih funkcij, 
razlogov za njihova dejanja ali delovanje služb in oddelkov pod njihovo pristojnostjo. 
Spodbujajo in promovirajo ukrepe, ki pospešujejo odprtost v zvezi s pooblastili, 
njihovim izvajanjem in delovanjem služb ter oddelkov pod njihovo pristojnostjo. 
Kodeks ureja tudi odnose z javnimi uslužbenci in mediji. 
 
 
Statutarno pravna komisija je Kodeks obravnavala na 2. redni seji dne 23.11.2015, 3. 
redni seji dne 14.4.2016 in na 1. dopisni seji od 20. do 22.4.2016 in soglasno sprejela 
naslednje sklepe: 
 
Statutarno pravna komisija  je obravnavala in sprejela Etični kodeks izvoljenih 
predstavnikov na lokalni ravni in ga daje v javno razpravo. Komisija predlaga, 
da se javna razprava zaključi konec meseca januarja 2016, hkrati pa poziva  
politične stranke in nestrankarske liste, da do tega datuma podajo svoje 
pripombe in predloge na ta kodeks. 
 
 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da na Kodeks ravnanja izvoljenih 
predstavnikov na lokalni ravni v času javne razprave ni bilo podanih vsebinskih 
pripomb in dopolnitev. 
 
Statutarno pravna komisija predlaga in priporoča občinskemu svetu, da 
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni po razpravi sprejme. 
 
 
 
     

PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni. 

 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
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