
Datum:  15.12.2016 

 
OBRAZLOŽITEV 

ZA  13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA  
TOČKA: 3 

 
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) 
 

POROČEVALKA: Mag. Romana Lesjak, županja,  

 
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 2. rebalansa proračuna 2016 (REB22016) je prikazan na 4-mestnih kontih v €. 
Narejena je primerjava s sprejetim rebalansom proračuna z dne 6. 7. 2016 in 
prikazanim  indeksom (REB22016/REB2016).  
 
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2016  sestavljajo: 

 Bilanca prihodkov in odhodkov 

 Račun finančnih terjatev in naložb 

 Račun financiranja 
 

V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov Občine 
Črna na Koroškem. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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Datum:  12.12.2016 

 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  4 

 
NASLOV: Seznanitev občinskega sveta s Sklepom o 

začasnem financiranju proračunskih porabnikov v 
obdobju januar - marec 2017. 

  
PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) 

  

FAZA SPREJEMANJA: enofazni postopek 

  
POROČEVALKA: mag. Romana Lesjak, županja Občine črna na 

Koroškem. 
 
OBRAZLOŽITEV:                     
 
32. člen  ZJF določa: 

(Sredstva v obdobju začasnega financiranja države oziroma občine) 
(1) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij 
države in občine ter njihovih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem 
besedilu: začasno financiranje), začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in 
za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporab-
niki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega 

leta. 
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s 
porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v pr 
račun tekočega leta. 
 

Če proračun za tekoče leto ni sprejet, financiranje in s tem delovanje občine ne more biti 
povsem normalno iz dveh razlogov: 
a) Prvi je načelni, saj predstavniško telo (Občinski svet) ni odobrilo porabe in s tem pooblasti-
lo župana, da izvršuje proračun. 
b) Drugi razlog je v tem, da pravila izvrševanja t.i. začasnega financiranja vsebujejo določene 
omejitve, ki ne omogočajo trajnega financiranja neposrednih uporabnikov in s tem kontinui-
ranega izvajanja njihovih programov, posledično pa tudi programov posrednih uporabnikov 
proračuna. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


Začasno financiranje pomeni predvsem to, da občinski organi ne morejo začeti z izvajanjem 
novih nalog, ter da ni mogoče brezpogojno sklepati pogodb oziroma izvajati javnih razpisov 
za obdobje po začasnem financiranju. To onemogoča normalno odločanje pri sklepanju pos-
lov oziroma poslovnih razmerij, zato si morajo vsi vključeni v postopke priprave in sprejema 
proračuna prizadevati, da se začasno financiranje čim prej odpravi. 
 
Pri določitvi začasnega financiranja je omejen skupni obseg izdatkov občine. To pa ne 
pomeni, da mora ostati tudi njihova notranja razdelitev med posameznimi neposrednimi pro-
računskimi uporabniki in proračunskimi postavkami enaka kot v preteklem letu. Potrebe ene-
ga neposrednega uporabnika v obdobju začasnega financiranja so namreč lahko iz utemel-
jenih razlogov večje, kot so potrebe drugega. Plačilo zapadlih prevzetih obveznosti mora 
imeti prednost pred sklepanjem in posledično plačilom novih pogodb, poleg tega ima plačilo 
izdatkov iz naslova t.i. zakonskih obveznosti (npr. plače, socialni transferi) prednost pred 
ostalimi obveznostmi. Pri določanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v obdobju 
začasnega financiranja je treba upoštevati vsebino, obseg in dinamiko obveznosti, ki zapa-
dejo v obdobje začasnega financiranja. 
 
Zakon določa, da se skupni obseg izdatkov državnega oziroma občinskega proračuna določi 
glede na (sorazmerno) porabljena sredstva v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 
Podlaga za določitev obsega začasnega financiranja države in občin je obseg izdatkov reali-
ziranega proračuna. Pri tem se dikcija »sorazmerno porabljena sredstva v enakem obdobju v 
proračunu za preteklo leto« razume kot obseg realiziranih izdatkov proračuna v enakem 
obdobju, kot je obdobje, za katero se določa začasno financiranje. To po obsegu ni enako 
dvanajstinam odhodkov realiziranega proračuna. 
 
V nadaljevanju 33. člen ZJF določa: 
 

(Odločanje o začasnem financiranju) 
(1) Odločitev o začasnem financiranju države sprejme vlada in o tem obvesti Državni zbor. 
 
(2) Odločitev o začasnem financiranju občine sprejeme župan in o tem obvesti občinski svet 
ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine. 
 
(3) Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v 
dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje države lahko 
podaljša na predlog vlade s posebnim sklepom Državnega zbora, če je to potrebno za finan-
ciranje funkcij države. 
 
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom 
skupščinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine. Odločitev o začasnem 

financiranju občine, ki traja prve tri mesece v letu, sprejme župan in o tem obvesti občinski 
svet ter nadzorni odbor. Podaljšanje začasnega financiranja oz. odločanje o začasnem 
financiranju, ki traja ali je daljše od prvih treh mesecev leta, mora odobriti občinski svet. 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s sklepom županje o 
začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar - marec 
2017. 
 
 
Pripravila: 
Martina Laznik, dipl. ekon. (UN) 
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Datum:  13.12.2016 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 5 

 
 

NASLOV: Obravnava in sprejem osnutka Odloka o proračunu 
Občine Črna na Koroškem za leto 2017 in Načrta 
razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 
 

PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem. 

  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP), Uredba o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št.. 44/07 in 54/10), 
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00), Pravilnik o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 57/05, 88/05 -popr. 138/06 in 108/08), 
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Zakon o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Statut Občine Črna na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 s 
spremembami) 

  

FAZA SPREJEMANJA: dvofazni postopek 

  
POROČEVALKI: Mag. Romana Lesjak, županja  

 
 
OBRAZLOŽITEV:                    Proračun je občinski akt, s katerim so predvideni prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.  Za pripravo občinskega 
proračuna so potrebni podatki o dohodnini in finančni izravnavi, ki se izračunajo na podlagi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – 
ZUUJFO). Na teh podatkih temelji primerna poraba, ki predstavlja primeren obseg sredstev 

za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo 
posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, 
deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, od 
števila prebivalcev občine in povprečnine. 
 
Proračun občine je oblikovan in strukturiran v skladu z veljavnimi predpisi,ki so enotni za vse 
občine. 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in 
sicer: 

- Institucionalna – kdo porablja proračunska sredstva 

- Ekonomska – kaj se plačuje iz javnih sredstev 

- Programska – za kaj se porabljajo javna sredstva 

- Funkcionalna (COFOG) – katere funkcije občine se financirajo. 
 
V proračunu se načrtujejo prihodki in drugi prejemki na eni strani in odhodki in drugi izdatki 
na drugi strani.  
 
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2017 načrtuje na prihodkovni strani finančna 
sredstva v vrednosti 6.599.521,28 €, na odhodkovni strani pa finančna sredstva v višini 
6.457.281,24 €. 
 
Občinski svet ob prvi obravnavi osnutka proračuna opravi splošno razpravo in sprejme sklep, 
da se osnutek proračuna posreduje v javno obravnavo. Občinski svet določi rok, do katerega 
lahko vsi zainteresirani pogledajo osnutek proračuna in občinski upravi posredujejo svoje 
pripombe. Osnutek proračuna mora biti v javni obravnavi najmanj 15 dni. V času javne 
obravnave obravnavajo osnutek proračuna delovna telesa občinskega sveta, ožji deli občine 
in zainteresirana javnost. 
Po poteku roka za javno obravnavo župan v roku 15 dni pripravi predlog proračuna za drugo 
obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj z vabili na sejo 
občinskega sveta. Na vabilu mora biti določen datum, do katerega je možno vlagati 
amandmaje. 
 
Predvideni rokovnik za sprejem proračuna za leto 2016: 

- 21.12.2016 – prva obravnava osnutka proračuna na občinskem svetu 

- do 26.01.2017 – javna obravnava 

- do 31.01.2017 – županja pripravi predlog proračuna 

- do 3 dni pred sejo občinskega sveta – rok za vlaganje amandmajev 
- do 28.02.2017 – seja občinskega sveta in druga obravnava proračuna.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na 

Koroškem za leto 2017 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 in 

ju daje v javno obravnavo. 

 
 
 
PRIPRAVILA: 
 

Rozalija Proje, finančnik  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


 
Datum:  8.12.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 6 

 
 

NASLOV: 
Obravnava predloga Statuta Občine Črna na 
Koroškem 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 74/07 
– UPB3, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/ 12-ZUJF) Statut 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
druga obravnava 

  

 
POROČEVALEC: 

 
Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne 
komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na 12. redni seji dne 10.11.2016 sprejel 
osnutek Statuta Občine Črna na Koroškem in ga dal v nadaljnjo obravnavo. 
 
Občinska uprava je v osnutek Statuta vključila predloge podane na zadnji seji 
občinskega sveta, nato pa je  osnutek Statuta posredovala na Inštitut za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor, kjer so ga pravniško in nomotehnično 
pregledali in posredovali svoja priporočila. 
 
Osnutek akta je nato ponovno obravnavala Statutarno pravna komisija na  svoji 6. 
redni seji dne 12.12.2016 in sprejela naslednja sklepa:  
 
SKLEP 3/1:  
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je občinska uprava  na osnovi razprave na 
seji občinskega sveta pri obravnavi osnutka Statuta podrobneje uredila funkcijo 
podžupana in ga opredelila v 33. členu, bolj natančno je oblikovala 21. člen, ki govori 
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o sejah občinskega sveta in bolj natančno uredila pravice članov občinskega sveta. V 
skladu z zakonom je uredila tudi 111. člen, ki določa objavo splošnih aktov občine. 
 
SKLEP 3/2:  
Statutarno pravna komisija je določila predlog Statuta Občine Črna na Koroškem in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Statut Občine Črna na 

Koroškem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  8.12.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  7 

 
 

NASLOV: 
Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta 
Občine 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) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
druga obravnava 

  

 
POROČEVALEC: 

 
Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne 
komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na 12. redni seji dne 10.11.2016 sprejel 
osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem in ga dal v 
nadaljnjo obravnavo. 
 
Občinska uprava je v osnutek Poslovnika vključila predloge podane v razpravi na 
zadnji seji občinskega sveta, nato pa je  osnutek Poslovnika posredovala na Inštitut 
za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, kjer so ga pravniško in 
nomotehnično pregledali in posredovali svoja priporočila. 
 
Osnutek akta je nato ponovno obravnavala Statutarno pravna komisija na  svoji 6. 
redni seji dne 12.12.2016 in sprejela naslednja sklepa:  
 
SKLEP 4/1:  
Statutarno pravna komisija  ugotavlja, da je občinska uprava na osnovi razprave na 
seji občinskega sveta v zvezi s 53. členom osnutka Poslovnika občinskega sveta ta 
člen uskladila z zakonom in je ustrezno prilagojen mnenju informacijskega 
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pooblaščenca. Prav tako je občinska uprava upoštevala mnenje iz razprave na 
občinskem svetu in je v 16. členu predlagane 3 dni za pisno posredovanje pobud 
svetnikov spremenila v 2 dni pred sklicano sejo. 
Pri 60. členu je dopolnila drugi odstavek, ki se glasi: Odbor za gospodarstvo in razvoj 
občine obravnava tudi druga vprašanja s svojega področja na predlog župana, 
občinskega sveta, predsednika ali člana odbora ter predstavnikov gospodarstva in 
malega gospodarstva in lahko predlaga svetu v sprejem odloke ali druge akte s 
svojega področja dela. Pri 60. členu je  dodala nov tretji odstavek, ki se glasi: Odbor 
za gospodarstvo in razvoj občine obravnava strateške in razvojne usmeritve občine 
ter problematiko gospodarstva in malega gospodarstva. 
 
SKLEP 4/2:  
Statutarno pravna komisija je določila predlog Poslovnika občinskega sveta in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Poslovnik Občinskega sveta 

Občine Črna na Koroškem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  13. 12. 2016 
 

 OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 8 

 
 
NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Črna na Koroškem za leto 2017 
in sklepa o vrednosti točke za odmero davka na 
premoženje za leto 2017 na območju Občine Črna 
na Koroškem  
 

PREDLAGATELJ: Mag. Romana LESJAK, županja in Odbor za 
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 

  
PRAVNA PODLAGA: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

občini Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 135/03, 27/08, 
90/11, 53/12; UGSO, št. 9/13), Zakon o davkih občanov 
(Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89, Ur. list RS, št. 48/90, 8/91, 
14/92 - ZOMZO, 7/93, 18/96 - ZDavP, 91/98 - ZDavP-C, 
1/99 - ZNIDC, 117/06 - ZDVP, 117/06 - ZDDD, 24/08 - 
ZDDKIS in 101/13 - ZDavNepr) in Statut občine Črna na 
Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) 

  
FAZA SPREJEMANJA: Enofazni 
 
POROČEVALEC: 

 
Polona Obretan, svetovalka za okolje, prostor in 
stanovanjske zadeve, Rajko LESJAK, predsednik 
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 
varstvo okolja 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

 

Občina na podlagi 5. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 135/2003, 27/2008, 90/2011, 53/2012; UGSO, št. 9/2013) 
določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vrednost 
točke za odmero davka na premoženje. Povišanje vrednosti točke je občina letno uskladila s 
povprečnim indeksom rasti življenjskih potrebščin. Rast cen življenjskih potrebščin je bila v 
novembru 2016 na letni ravni 0,6-odstotna (podatek SURS).  
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Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na svoji 7. redni seji, dne 28. 10. 2015 sprejel 
sklep, da letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Črna na Koroškem v letu 2016 znaša 0,004716 €.  
 
Ob predpostavki upoštevanja predloga povišanja vrednosti točke za 0,6 % bi se vrednost 
točke povišala na 0,004744 €.    
 
Primerjava skupne odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč med letom 2016 in 
letom 2017 pokaže, da bi predvidena rast za občinski proračun pomenila za cca 2.002,50 € 
več prihodkov.  
Ocena povečanja prihodkov zajema samo vrednost točke, ne morejo pa se upoštevati ostali 
dejavniki, ki vplivajo na skupno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot so 
spremembe površin, dejavnosti ali komunalne opremljenosti.  
 

 Odmera leto 2016 Predvidena rast 0,6 % Odmera leto 2017 

pravne 
osebe 

285.645,74 € 1.713,87 € 287.359,61 € 

fizične osebe  48.103,72 € 288,62 € 48.392,34 € 

skupaj  333.749,46 € 2.002,50 € 335.751,96 € 

 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na 1. dopisni seji, ki je 
potekala od 9.12.2016 do 13.12.2016 sprejel naslednji sklep: 
 
SKLEP 1/1 

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

potrdil vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Črna na Koroškem za leto 2017, ki znaša letno 0,004744 €. 

 

 davek na premoženje:  
 
Vrednost točke za odmero davka na premoženje na območju Občine Črna na Koroškem za 
leto 2016   je znašala 3,338 €. Po predlaganem povišanju za 0,6 % bi vrednost točke za 
odmero davka na premoženje za leto 2017 znašala 3,358 €.  
 
Skupna odmera davka na premoženje je v letu 2016 znašala 7.633,56 €, po predvideni rasti 
bi bila odmera za leto 2017 v višini 7.679,36 €, kar v proračunu občine pomeni povišanje za 
45,80 €. 
  
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja 
in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je 
lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec 
uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja na posest 
stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, torej se 
plačuje za tisto stanovanjsko površino, ki presega mejno vrednost.    

 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na 1. dopisni seji, ki je 
potekala od 9.12.2016 do 13.12.2016 sprejel naslednji sklep: 

 
SKLEP 1/2 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval in 
potrdil vrednost točke za odmero davka na premoženje na območju Občine Črna na 
Koroškem za leto 2017, ki znaša letno 3,358 €. 
 



 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2017, ki znaša 

letno 0,004744 €.  

 

Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje na 

območju Občine Črna na Koroškem za leto 2017, ki znaša letno 3,358 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Svetovalka III 
Polona OBRETAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA 
Na podlagi 5. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Črna na 
Koroškem (Ur. list RS, št. 135/03, 27/08, 90/11, 53/12; UGSO, št. 9/13) in 16. člena Statuta 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je Občinski svet 
Občine Črna na Koroškem na svoji ___. redni seji, dne ________ sprejel 
 
 

S K L E P 

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017 

 
 

I. 
 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Črna na Koroškem za leto 2016 znaša letno 0,004744 €.  
 

II. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 1. 1. 2017 naprej.  
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Županja 
                                                                                                         Občine Črna na Koroškem 
                                                                                                            mag. Romana LESJAK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. člena Zakona o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89, Ur. list RS, št. 
48/90, 8/91, 14/92 - ZOMZO, 7/93, 18/96 - ZDavP, 91/98 - ZDavP-C, 1/99 - ZNIDC, 117/06 
- ZDVP, 117/06 - ZDDD, 24/08 - ZDDKIS in 101/13 - ZDavNepr) in 16. člena Statuta Občine 
Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je Občinski svet Občine Črna na 
Koroškem na __. redni seji dne _______ sprejel 
 
 

S K L E P  
 

O VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO DAVKA NA PREMOŽENJE NA OBMOČJU 
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017 

 
 
I. 

Vrednost točke za odmero davka na premoženje na območju občine Črna na Koroškem za 
leto 2017 znaša letno 3,358 €. 
 

II. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 1. 1. 2017 naprej. 
  
 
Številka:  
Datum:  
 

 
 
 
 
                                                                                                                          Županja 
                                                                                                         Občine Črna na Koroškem 
                                                                                                            mag. Romana LESJAK  
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Datum:  13.12.2016 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 9 

 
NASLOV AKTA: Podaljšanje soglasja k ceni storitve in 

subvencioniranju 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 
 
Del finančnih sredstev za neposredno socialno 
oskrbo na domu prispeva občina iz proračuna  

  
POROČEVALKA  mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za  

družbene dejavnosti 
 
OBRAZLOŽITEV:               
 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na 8. redni seji decembra 2015 potrdil 
ceno storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2016, ki jo izvaja Dom 
starejših na Fari na Prevaljah. 
 
Ker ostaja cena storitve nespremenjena tudi v letu 2017, je izvajalec predlagal, da 
občinski svet podaljša soglasje k ceni storitve in v sklepu določi, da ostaja cena 
enaka do predlagane spremembe. 
 
 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
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Odbor za družbene dejavnosti je na 8. redni seji, dne 13.12.2016 sprejel naslednji 
sklep: 
 
SKLEP 6/1 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi ceno storitve za 
neposredno socialno oskrbo na domu, ki velja do predlagane spremembe in sicer: 

 

 delavnik nedelja 140% praznik 150 % 

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

Subvencija občine 76,37% 13,35 €        16,22 €       16,79 € 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je potrdil ceno storitve za neposredno 
socialno oskrbo na domu, ki velja do predlagane spremembe, in sicer: 
 

 delavnik nedelja 140% praznik 150 % 

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

Subvencija občine 76,37% 13,35 €        16,22 €       16,79 € 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nada Vačun, svetovalka I. 



 

 
Datum:  13. 12. 2016 
 

 OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 10 

 
 
NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Sklepa o razglasitvi objekta 

Center 124 - Slivnikova bajta za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 

 
PREDLAGATELJ: Mag. Romana LESJAK, županja  
  
PRAVNA PODLAGA: 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 

list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13 in 32/16) in 16. člen statuta Občine Črna na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) 

  
FAZA SPREJEMANJA: Enofazni 
 
POROČEVALEC: 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor predlaga, da se na 
podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Slivnikova hiša v Črni na Koroškem, 
Center 124 (parc. št. 180/2 in 182/1 obe k.o. Črna) razglasi za nepremični kulturni spomenik 
lokalnega pomena: Črna na Koroškem - Slivnikova bajta. Predlog je bil podan na pobudo 
Občine Črna na Koroškem in Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzej Ravne na Koroškem.  

 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor je pripravil naslednjo 
utemeljitev razglasitve Slivnikove bajte za kulturni spomenik lokalnega pomena: 
V jedru naselja, na ravnici levega brega Javorskega potoka, stoji skromna Slivnikova bajta. 
Pritlična, nepodkletena manjša stavba je večinoma cimprana, medtem ko so kuhinja, delno 
veža, stene ob krušni peči ter temeljni zidec zidani iz kamna. Lesene tramovne stene tvorijo 
na vogalih pod ostrešjem manjše konzolne vence. Hišo prekriva strma dvokapnica, krita s 
skodlami. V strehi se v osi glavnega vhoda nahaja večja frčada. Čez čelo zahodne fasade je 
nekoč pod strešnim napuščem potekal gank z dekorativno leseno ograjo (ohranjena je le 
delno). Na vzhodni strani stavbe je pod skupno streho lesena lopa s prešo ter manjšo izbo, 
ki ima vhod iz preše. V vogalu lope se je ohranilo leseno poljsko stranišče. V preteklosti se je 
stavba nadaljevala še v lesen, sekundarno dodan hlev z enostransko streho, ki pa je sedaj 
odstranjen. Na objektu so ohranjena manjša kvadratna, dvodelna okna z enojnimi krili, 
deljenimi v štiri polja, ki so samo v veliki »hiši« opremljena s kovanimi križi. Sekundarna izba 
v lopi s prešo pa ima večje pokončno okno. 
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Prostorska razporeditev osnovne stavbe je tradicionalna: veža, naravnost iz nje je kuhinja 
(nekoč črna kuhinja), na desno sta velika »hiša« in »štibl«. Kuhinja ima banjasto obokan 
strop, ostali stropovi so leseni. Veliko »hišo« poudarja lesen, žlebasto oblikovan strop z 
osrednjim tramom, ki ima na spodnji strani izrezljano rozeto, na čelnem delu pa vrezan 
napis: 18 JAKA XII. Tik pod napisom so v enakem stilu dodane iniciale: PIK. V prostoru se 
je ohranila tudi stara krušna peč. Vratno pohištvo v hiši je novejše, prav tako niso ohranjene 
originalne vratnice glavnega in zadnjega vhoda. V hiši je ohranjena bivanjska in druga 
oprema, ki se varuje v celoti tako kot arhitektura. 
Slivnikova bajta ni naseljena. Ime je dobila po svojih zadnjih lastnikih. Je primer ljudskega 
stavbarstva z začetka 19. stoletja ter  poslednja priča bivalne kulture in načina življenja 
malega človeka v kmečko - delavskem okolju preteklega obdobja. Zaradi izvirnih 
funkcionalnih sestavin, arhitekturnih  detajlov, dekorativnih elementov ter delno ohranjene 
opreme ima pomemben kulturni značaj. 
 
Predlog zavoda za varstvo kulturne dediščine je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti 
na 8. redni seji dne 13.12.2016 in sprejel naslednji sklep: 
SKLEP 5/2 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog  Sklepa o 
razglasitvi objekta Center 124- Slivnikova bajta za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet sprejme Sklepa o razglasitvi objekta Center 124 - Slivnikova bajta za 

kulturni spomenik lokalnega pomena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Svetovalka III 
Polona OBRETAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 
______________ sprejel 
 
 

S K L E P  
o razglasitvi objekta Center 124 - Slivnikova bajta za kulturni  

spomenik lokalnega pomena 
 
 

1. člen 
 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Črna na 
Koroškem - Slivnikova bajta (EŠD 30386).  
 
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega 
spomenika (v nadaljevanju: spomenik). 
 

2. člen 
 

V jedru naselja, na ravnici levega brega Javorskega potoka, stoji skromna Slivnikova bajta. 
Pritlična, nepodkletena manjša stavba je večinoma cimprana, medtem ko so kuhinja, delno 
veža, stene ob krušni peči ter temeljni zidec zidani iz kamna. Lesene tramovne stene tvorijo 
na vogalih pod ostrešjem manjše konzolne vence. Hišo prekriva strma dvokapnica, krita s 
skodlami. V strehi se v osi glavnega vhoda nahaja večja frčada. Čez čelo zahodne fasade je 
nekoč pod strešnim napuščem potekal gank z dekorativno leseno ograjo (ohranjena je le 
delno). Na vzhodni strani stavbe je pod skupno streho lesena lopa s prešo ter manjšo izbo, 
ki ima vhod iz preše. V vogalu lope se je ohranilo leseno poljsko stranišče. V preteklosti se je 
stavba nadaljevala še v lesen, sekundarno dodan hlev z enostransko streho, ki pa je sedaj 
odstranjen. Na objektu so ohranjena manjša kvadratna, dvodelna okna z enojnimi krili, 
deljenimi v štiri polja, ki so samo v veliki » hiši« opremljena s kovanimi križi. Sekundarna izba 
v lopi s prešo pa ima večje pokončno okno. 



Prostorska razporeditev osnovne stavbe je tradicionalna: veža, naravnost iz nje je kuhinja 
(nekoč črna kuhinja), na desno sta velika »hiša« in »štibl«. Kuhinja ima banjasto obokan 
strop, ostali stropovi so leseni. Veliko »hišo« poudarja lesen, žlebasto oblikovan strop z 
osrednjim tramom, ki ima na spodnji strani izrezljano rozeto, na čelnem delu pa vrezan 
napis: 18 JAKA XII. Tik pod napisom so v enakem stilu dodane iniciale: PIK. V prostoru se 
je ohranila tudi stara krušna peč. Vratno pohištvo v hiši je novejše, prav tako niso ohranjene 
originalne vratnice glavnega in zadnjega vhoda. V hiši je ohranjena bivanjska in druga 
oprema, ki se varuje v celoti tako kot arhitektura. 
Slivnikova bajta ni naseljena. Ime je dobila po svojih zadnjih lastnikih. Je primer ljudskega 
stavbarstva z začetka 19. stoletja ter  poslednja priča bivalne kulture in načina življenja 
malega človeka v kmečko - delavskem okolju preteklega obdobja. Zaradi izvirnih 
funkcionalnih sestavin, arhitekturnih  detajlov, dekorativnih elementov ter delno ohranjene 
opreme ima  pomemben kulturni značaj. 
 

3. člen 
 

Spomenik se nahaja na lokaciji Center 124, 2393 Črna na Koroškem, parc. št. 180/2 in 182/1 
obe k.o. Črna. Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris 
meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del strokovnih osnov za razglasitev, ki jih je 
pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (v nadaljevanju: Zavod).  
Strokovne osnove so na vpogled pri Zavodu in Občini Črna na Koroškem.  
 

4. člen 
 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh zgodovinskih, kulturnih, 
etnoloških, krajinskih, arhitekturnih, likovnih in drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti: 
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 
- gradivo   (gradbeni   material)   in konstrukcijska zasnova, 
- oblikovanost zunanjščine (členitev fasad, oblika in naklon strešin, kritina, fasadni 

detajli, originalne  barve), 
— funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega  zunanjega  prostora, 
- originalno stavbno pohištvo in notranja oprema ter vsa ohranjena premična dediščina, 
- likovni  in  dekorativni  detajli  notranjščine in zunanjščine, 
- komunikacijska  in  infrastrukturna  navezava  na okolico, 
- pojavnost, vedute in nepozidano okolje.  

 
5. člen 

 
Za spomenik velja: 
- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v 

obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegove kulturne lastnosti, 
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, 

znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika, 
- ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance, 
- ohranjanje » varovanih sestavin spomenika«, 
- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane 

vrednote, 
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za 

ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena, 
- za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak 

poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. 
členom ZVKD-i potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
(obveznost pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena z zakonom). 



 
6. člen 

 
Občinska uprava občine Črna na Koroškem mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa 
izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16).  
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, 
fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in 
prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.  
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva 
spomenika. Občina, ki je spomenik razglasila, ima predkupno pravico na spomeniku 
lokalnega pomena in na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega spomenika 
lokalnega pomena.  
 

7. člen 
 

Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga 
zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo. 
 

8. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine. 
 

9. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
 
Št.  
Črna na Koroškem, dne ___________________ 

Županja  
Občine Črna na Koroškem  
mag. Romana Lesjak, l.r. 

 
 



PRIPRAVILI: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno-cestno dejavnost 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
 
 

 
Datum:  12.12.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  11 

 
 

NASLOV: 

 

Informacija o investicijah izvedenih v letu 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) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
enofazni postopek 

  

 
POROČEVALCA: 

 
Mag. Romana Lesjak, županja in Rajko Lesjak, 
predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje 
prostora in varstvo okolja 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
V občini Črna na Koroškem so bile v letu 2016 izvedene številne investicije in 
projekti, katerih investitor je bila Občina Črna na Koroškem. Izvedli so se tudi projekti   
drugih investitorjev, pri katerih pa je realizacijo omogočila in podprla Občina Črna na 
Koroškem.  
V priloženem dokumentu so predstavljene investicije in projekti v  letu 2016. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z investicijami in 

projekti izvedenimi v letu 2016. 

 

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 



 

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:  8.12.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 12 

 

NASLOV: Sprejem ugotovitvenega sklepa o odstopu 
predsednice Nadzornega odbora Občine Črna na 
Koroškem 

PREDLAGATELJ:  Županja mag. Romana Lesjak 
 

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

  
FAZA SPREJEMANJA: enofazni postopek 

  
POROČEVALEC: Županja mag. Romana Lesjak 

 
 
OBRAZLOŽITEV:                     
 
Predsednica Nadzornega odbora Petra Oserban je podala izjavo o nepreklicnem 

odstopu z mesta predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Črna na 

Koroškem iz osebnih razlogov. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Črne na Koroškem se je seznanil z odstopno izjavo 

predsednice Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem in jo razreši s 

funkcije članice in predsednice Nadzornega odbora.  

Občinski svet zadolži Komisijo za mandatna vprašana, volitve in imenovanja, 

da izpelje vse potrebne postopke za imenovanje novega člana Nadzornega 

odbora. 

 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, 
tajnica občinske uprave 


