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: 15.04.2016
OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 3

NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja za leto 2016 – zbiranje komunalnih in
bioloških odpadkov

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem,
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/2012, z dne 16.11.2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Obravnava in potrditev

POROČEVALEC:

Poročata Barbara Pristavnik Küzmič, direktorica JKP Log
d.o.o. in Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
S 1.1.2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16.11.2012, v nadaljevanju
Uredba). Omenjena Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer za: oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov. Cene so ločene na fiksni del (cena javne infrastrukture) in variabilni del (cena izvajanja
storitve).
Izvajalec enkrat letno pripravi poračun opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, ki pa se
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. V kolikor razlika cen preteklega
obdobja obračunskih cen v primerjavi s potrjenimi cenami presega 10 %, je izvajalec javne službe
dolžan predlagati ceno in jo posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki prične postopek
potrjevanja.
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne službe za leto
2016. V tem Elaboratu so oblikovane cene storitev komunalnih odpadkov na območju Občine Črna na

Koroškem (zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov).
Elaborat zajema naslednje vsebine:
 izhodišča za oblikovanje cen, glavne značilnosti izdelanih kalkulacij po Uredbi,
 izračun cen s podrobnejšim prikazom kalkulativnih elementov cen,
 vsebina in primerjave, ki so predpisane z 9. členom Uredbe (podrobnejši prikaz posameznih
elementov -količin, stroškov, odmikov, primerjav cen za preteklo, obračunsko in prihodnje
obdobje),
 primerjava veljavnih in predlaganih cen na območju občine in primerjava cen z ostalimi
večjimi Koroškimi občinami.
Javno podjetje izvaja v občini Črna na Koroškem storitve zbiranja komunalnih odpadkov in storitve
zbiranje bioloških odpadkov.
Cena izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov JKP Log vključuje stroške, ki so povezani z
opravljanjem omenjene storitve v občinah Mežiške doline in vključuje: načrtovani stroški, količine
leta 2016 so predvidene skupne količine vseh občin Mežiške doline, ki temeljijo na podlagi evidenc
tehtanih količin zbranih komunalnih odpadkov leta 2015, splošni stroški (nabavno-prodajni, upravni
in neposredni stroški prodaje) so razdeljeni v skladu z veljavnimi ključi delitve, prihodki tržnih
(posebnih) storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve (odbitna
postavka). Tu gre za dostavo in odvoz kontejnerjev po naročilu uporabnikov, pri tem pa se uporablja
infrastruktura in oprema javne službe. Prav tako gre za izvedbo storitev odvoza odpadkov iz
pokopališča (interni obračuni), predračunska cena leta 2016 vključujejo poračun prodajne cene leta
2015 v višini 26.717 € in s tem znižuje ceno naslednjega leta.
Cene so oblikovane v kilogramih opravljene storitve po normativu (15,4 kg/osebo/mesec za zbiranje
komunalnih storitev, medtem ko 5,4 kg/osebo/mesec za zbiranje bioloških odpadkov).
Iz elaborata je razvidno (str. 15), da se cena za zbiranje komunalnih odpadkov, ki je trenutno 3,3795
€/osebo/mesec z DDV, zniža in znaša 3,2276 €/osebo/mesec z DDV. Pri zbiranju bioloških odpadkov
pa se cena zviša za indeks 1,63. Trenutna cena je 1,3414 €/osebo/mesec z DDV, nova predlagana
cena pa znaša 1,9958 €/osebo/mesec z DDV.
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval Elaborat o
oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za
leto 2016 (zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov) in predlaga občinskemu svetu, da sprejme
50 % dvig predlagane cene iz elaborata za biološke odpadke, za razliko do predlagane cene iz
elaborata pa odbor meni, da je občini Črna možno poiskati boljšo organizacijo in racionalizacijo
odvoza odpadkov.
Za zbiranje komunalnih odpadkov, kjer pomeni znižanje cene, odbor potrjuje ceno iz elaborata in
predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme.
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2016 – zbiranje
komunalnih in bioloških odpadkov. Občinski svet potrdi predlagano ceno za zbiranje komunalnih
odpadkov iz elaborata, za zbiranje bioloških odpadkov potrdi 50% dvig predlagane cene iz
elaborata.

Pripravila:
Mojca Dimnik, višja svetovalka

Priloga: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za leto 2016 – zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov

Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax:
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e-mail: obcina@crna.si
Datum: 15.04.2016
OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 4

NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) – Vodooskrba območja
Mežiške in Mislinjske doline

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
10/06, 101/07,79/2012), 21. člen Poslovnika občinskega
sveta Občine Črna na Koroškem

FAZA SPREJEMANJA:

Obravnava in potrditev

POROČEVALEC:

Poročata Primož Praper, predstavnik podjetja Eutrip d.o.o.
in Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve,
urejanje prostora in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
Ocena stanja:
Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi
nanj priključenih uporabnikov v občinah Mežiške in Mislinjske doline: Ravne na Koroškem, Prevalje,
Črna na Koroškem, Mežica, Slovenj Gradec in Mislinja. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo
izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kakovost vode na
virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove
dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje,
temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma na oceni oportunitetnih
stroškov v projektih zniževanja vodnih izgub na vodovodu.
Na območju Mežiške doline bo projekt zajemal zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitne cevi,
izgradnjo dodatnih vodohramov ter črpališč in vodovodnega omrežja za oskrbo višje ležečih območij,
ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih.
Na območju Mislinjske doline se bodo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšale izgube na
vodnih sistemih, tako da se bodo dolgoročno zagotovile zadostne količine pitne vode in s tem znižali
stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa se bo zagotovilo pitno vodo
za cca 300 odljemalcev. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s
kvalitetnejšo pitno vodo.

Strateški cilj občin je sanirati in zagotoviti vodooskrbo v vseh delih leta tudi v sušnem obdobju,
zmanjšati izgube pitne vode v omrežju ter da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno
vodo. V ta namen se je inicializiral projekt Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline.
Razlogi za sprejem:
Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne
pitne vode v vseh letnih obdobjih.
Cilji, načela in predlogi rešitev:
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:
- vsestranski razvoj občine,
- razvoj komunalne infrastrukture.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:
- zagotovil pitno vodo v vseh letnih obdobjih tudi v višje ležečih območjih občin;
- znižal masne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem
posredno varčeval s pitno vodo.
Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja:
- razvojne naravnanosti projekta,
- usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,
- usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,
- gospodarnosti proračunskih sredstev,
- ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev,
- transparentnost porabe sredstev.
Predlogi rešitev:
Izvesti je potrebno ukrepe, ki se bodo izvajali v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna
na Koroškem, Slovenj Gradec in Mislinja, ki bodo zagotavljali vodooskrbo v Mežiški in Mislinjski dolini,
dela bodo razdeljena na 20 sklopov. Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječe vodovodne
sisteme.
V okviru projekta Vodooskrba Mežiške in Mislinjske doline bomo v Občini Črna na Koroškem izvedli
naslednje aktivnosti:
SKLOP 3: Obnova vodovoda v Žerjavu, Javorju in Podpeci v Občini Črna na Koroškem:


Obnova vodovoda v Žerjavu;



Obnova vodovoda v Javorju;



Obnova vodovoda v Podpeci.

Primerljive rešitve v drugih okoljih:
Podobne rešitve poznajo tudi v drugih lokalnih okoljih. Občine se na predlog Ministrstva za
infrastrukturo pripravljajo na izvedbo projektov sanacije in uravnoteženje vodovodnih sistemov s
pomočjo sredstev KS (Kohezijskega sklada).

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Tabela 1: Deleži lastnih sredstev po posamezni Občini:
Delež
Viri
glede
financiranja - na upr. Skupaj v
tekoče cene
stroške
EUR
EUR v 2016
Upravičeni
stroški
EU sredstva Kohezijski
15.589.110
sklad1
85,00
,00 620.500,00
Občina Ravne
1.187.944,
na Koroškem
6,48
00 28.125,00
Občina
Prevalje
4,18 766.967,00 24.000,00
Občina
Mežica
0,66 121.109,00
4.125,00
Občina Črna
na Koroškem
0,42 76.500,00 29.250,00
Mestna
občina
Slovenj
Gradec
2,72 499.500,00 15.000,00
Občina
Mislinja
0,54 99.000,00
9.000,00
18.340.130
Skupaj 100,00
,00 730.000,00

EUR v 2017 EUR v 2018 EUR v 2019 EUR v 2020

3.542.800,
00

6.646.188,
00

4.547.527,
00 232.095,00

215.010,00 513.728,00 413.298,00

17.783,00

183.240,00 330.751,00 214.501,00

14.475,00

28.200,00

54.478,00

34.306,00

0,00

47.250,00

0,00

0,00

0,00

115.500,00 237.900,00 122.400,00

8.700,00

36.000,00
4.168.000,
00

36.000,00
7.819.045,
00

18.000,00
0,00
5.350.032,
00 273.053,00

Tabela 2: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Črna na Koroškem, brez DDV
Tabela: Investicijski
stroški - tekoče
cene (brez DDV)
Gradnja in oprema
Nadzor
Nakup zemljišč in
služnosti
Projekti,
investicijska
dokumentacija
Drugi stroški
Obveščanje javnosti
Skupaj

Skupaj v
EUR v
EUR v
EUR
2016
2017
436.900,0 130.500,0 306.400,0
85,67
0
0
0
1,82 9.300,00 2.800,00 6.500,00

V%

EUR v
2018

EUR v
2019

EUR v
2020

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78 55.000,00 55.000,00
0,00
0,53 2.700,00 1.200,00 1.500,00
0,22 1.100,00
500,00
600,00
510.000,0 195.000,0 315.000,0
100,0
0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,98

5.000,00

5.000,00

Tabela 3: Viri in dinamika investiranja za Občino Črna na Koroškem, brez DDV
1

Natančnejša višina investicije in delež sofinanciranja bosta znano potem, ko bo izdelana natančna projektna dokumentacija in
CB analiza.

Tabela: Viri financiranja tekoče cene
EU skladi - Kohezijski sklad
Občina Ravne - Lastna
sredstva

V%
85,00

15,00
100,0
Skupaj
0

Skupaj v
EUR
433.500,0
0

EUR v
EUR v
2016
2017
165.750, 267.750,
00
00
29.250,0 47.250,0
76.500,00
0
0
510.000,0 195.000, 315.000,
0
00
00

EUR v
2018

EUR v
2019

EUR v
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proračun Občine Črna na Koroškem bo za predmetno naložbo v letu 2016 obremenjen z 29.250,00
EUR ter v letu 2017 za 47.250,00 EUR, skupno 76.500,00 EUR.
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline in
predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi sprejme.
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) Vodooskrbe območja Mežiške in Mislinjske doline in Načrt razvojnih programov za
predmetni projekt.

Pripravila:
Mojca Dimnik, višja svetovalka

Priloga: Dokument identifikacije investicijskega projekta Vodooskrba območja Mežiške in Mislinje
doline.

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: 21.4.2016
OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 5
NASLOV AKTA:

Obravnava in sprejem Sklepa o zadolžitvi občine v
proračunu države v skladu z ZFO-1 v letih 2016 in
2017

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
(68. člen Poslovnika občinskega sveta)

POROČEVALEC:

Mag. Romana Lesjak, županja

OBRAZLOŽITEV:

Dne 25.2.2016 je Občinski svet Občine Črna na
Koroškem sprejel Odlok o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2016 skupaj z Načrtom
razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019. V
odloku o proračunu za leto 2016 ni bilo predvidnih
novih zadolžitev. Vendar glede na zelo ugodno
možnost zadolžitve v proračunu države županja
Občinskemu svetu Občine Črna na Koroškem
predlaga v potrditev naslednji sklep o zadolžitvi v
letih 2016 in 2017.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrjuje zadolžitev občine v proračunu države za
namen sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena
za zadolževanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine v skladu z ZFO-1 v letih 2016
in 2017 v vrednosti:
- za enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 v višini 187.781 evrov
- za enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v letu 2017 v višini 187.781 evrov.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Sklep velja z dnem sprejema.
PRIPRAVILA:
Martina Laznik, finančnik VII

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: 15.04.2016
OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 6
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev Dokumentov identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) :
- Obnova lokalne ceste v Bistri,
- Preplastitev ceste Pristava IV.del,
- Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu
Peca v Črni na Koroškem,
- Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob
nogometnem igrišču Peca

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

16. člen Statuta 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:

Obravnava in potrditev

POROČEVALEC:

Poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka in Rajko Lesjak,
predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora
in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
Občinska uprava je pripravila Dokumente identifikacije investicijskega projekta – DIIP za štiri
projekte, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 60/2006 in 54/2010). Ta uredba določa pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo
po predpisih, ki urejajo javne finance. Vsebina dokumenta je pripravljena skladno z uredbo. Uredba
določa, da je potrebno za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer, kadar se investicijski projekti (so) financirajo s
proračunskimi sredstvi države. Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina
investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne
prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. Občinska uprava, vse
štiri projekte, ki so vključeni v razvoj načrta programov in proračun za leto 2016, prijavlja na poziv
občin za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo za leto 2016 in 2017, na podlagi 23. člena
Zakona o financiranju občin (Ur.l.št. 123/06) preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Občinam so namenjena državna sredstva na podlagi določena procenta primerne porabe. V
letošnjem letu znaša 2% v višini 125.187,00 €. Za leto 2017 je prav tako namenjenih 125.187,00 €
nepovratnih sredstev. Za nepovratna sredstva je prijavljen projekt Odvajanje in čiščenje odpadne

vode (lastna sredstva).V letošnjem letu pri prijavi za pridobitev državnih sredstev po 23. členu ZFO, je
vsem občinam omogočeno pridobiti tudi povratna sredstva (kredit). Obrestna mera kredita je 0,0%
(brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto, odplačilna doba pa devet let. Za leto 2016
in 2017 je za občino Črna namenjenih povratnih sredstev v višini 375.562,00 €.
Projekt preplastitev ceste Pristava IV. del v dolžini cca. 400 m se bo izvajal v letu 2017, vrednost
investicije znaša 188.000 € z DDV. Celotno vrednost je občinska uprava prijavila po 23. členu ZFO za
pridobitev povratnih sredstev.
Projekt obnova lokalne ceste v Bistri v dolžini cca. 300 m se bo izvajal v letu 2016. Vrednost investicije
znaša 46.171,59 € z DDV. Celotna vrednost investicije je prijavljena za pridobitev državnih povratnih
sredstev po 23. členu ZFO.
V letu 2016 je v planu obnova atletske steze ob nogometnem igrišču v višini 61.790,00 € z DDV. Z
Fundacijo za šport je že podpisana pogodba v višini 30.895,00 € z DDV, razlika se je prijavila po 23.
členu ZFO, kot pridobitev povratnih sredstev.
Projekt montaža pokrite tribune v višini 107.340,00 z DDV je prav tako prijavljen po 23. členu ZFO za
pridobitev povratnih sredstev za leto 2016. Predvidena je izgradnja tribune in pomožnega igrišča ob
nogometnem igrišču. Ta projekt smo prijavili tudi za pridobitev sredstev Fundacije za šport, kjer je
možno pridobiti največ do 50 % nepovratnih sredstev.
SKLEPA ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z Dokumentoma
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova lokalne ceste Bistra in Preplastitev ceste
Pristava IV. Odbor ugotavlja, da so predlagane investicije že sprejete s proračunom za leto 2016 in
vključene v načrt razvojnih programov zato predlaga občinskemu svetu, da dokumenta po
obravnavi sprejme.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil in potrdil
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova atletske steze ob nogometnem
stadionu Peca v Črni na Koroškem ter Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem
igrišču Peca.
Odbor ugotavlja, da so predlagane investicije že sprejete s proračunom za leto 2016 in vključene v
načrt razvojnih programov, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagana dokumenta.
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Dokumente identifikacije investicijskega projekta
(DIIP):
- Obnova lokalne ceste v Bistri,
- Preplastitev ceste Pristava IV.del,
- Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu
Peca v Črni na Koroškem,
- Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca.
Pripravila:
Mojca Dimnik, višja svetovalka
Priloge:
Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP) :
- Obnova lokalne ceste v Bistri,
- Preplastitev ceste Pristava IV.del,
- Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu
Peca v Črni na Koroškem,

- Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca

Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
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Fax:
02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si
Datum: 21.4.2016
OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 7
NASLOV:

Seznanitev z vpisom otrok ter obravnava in
potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za
Vrtec kralj Matjaž Črna in Žerjav za šolsko leto
2016/2017

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o vrtcih ( Uradni list RS 100/05, 25/08,98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU) in
Pravilnik o normativih za opravljanje predšolske
vzgoje (Uradni list RS štev.: 27/2014)
in 16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALKI:

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

OBRAZLOŽITEV:
I. Vpis v vrtec
Na osnovi vpisnic za šolsko leto 2016/2017 je za Vrtec kralj Matjaž oblikovanih 5
skupin iz 66 vpisanih otrok, in sicer:
1. skupina I. starostno obdobje – starost otrok od 11 mesecev do 2 let (letnik 2014,
2015)
- vpisanih imajo 10 otrok, od tega pride en otrok z zamikom (14. 11. 2016),
- oblikovali so heterogen oddelek, kjer je normativ od 7 do 10 otrok,
- sočasnost pomočnice vzgojiteljice 6 ur,
- razpon potrebe po varstvu od 6.00 do 15.30.
2. skupina I. in II. starostno obdobje – starost otrok od 2 do 3 let (letnik 2013, 2014)
- vpisanih je 16 otrok,
- normativ za kombinirani oddelek je 17 otrok,
- sočasnost pomočnice vzgojiteljice 5 ur,

- razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 15.00.
3. skupina II. starostno obdobje – starost otrok od 3 do 4 let (letnik 2013, 2012);
- vpisanih imamo 21 otrok;
- normativ za heterogen oddelek je 19 otrok;
- sočasnost pomočnice vzgojiteljice 4 ure;
- razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 16. ure.
4. skupina II. starostno obdobje – starost otrok od 5 do 6 let (letnik 2010, 2011);
- vpisanih imajo 12 otrok;
- normativ za polovični homogeni oddelek je 11 otrok;
- sočasnosti pomočnice vzgojiteljice ni;
- razpon potrebe po varstvu od 5.30 do 15. ure.
5. skupina - Žerjav
po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS, št.
27/2014) zaradi premajhnega števila vpisanih otrok ni zakonske podlage za
oblikovanje skupine. Glede na to, da se je za tekoče šolsko leto občinski svet občine
Črna na Koroškem odločil, da želi obdržati vrtec še naprej, so tudi za naslednje
šolsko leto pripravili predlog skupine.
I. in II. starostno obdobje – starost otrok od 2 do 6 let (od letnika 2015 do 2010);
- vpisanih imajo 6 otrok;
II. Vpis v osnovno šolo
Matična šola
V 1. razred imajo vpisanih 20 učencev – 1. oddelek. Letos se vpisuje letnik 2010. Za
tri učence so starši preložili šolanje.
Skupno bodo imeli na matični šoli 12 oddelkov, enega manj kot lani. Učencev na
matični šoli bo 223.
Podružnična osnovna šola Žerjav
Na POŠ Žerjav bodo oblikovali 1 oddelek od 1. do 4. razreda.
V 1. razred sta se vpisala 2 učenca, 1 učenec se prešola na matično šolo v 5. razred.
Normativ za kombinaciji iz 4 razredov je 10 učencev.
Na podružnično osnovno šolo Žerjav je vpisanih 7 učencev:
1. razred 2 učenca
2. razred 2 učenca
3. razred 2 učenec
4. razred 1 učenec
Na podružnično osnovno šolo Javorje je vpisanih 5 učencev.
Vpisano število učencev po oddelkih:
2. razred 2

3. razred 1
4. razred 2
Osnovna šola Črna na Koroškem je za Vrtec Kralj Matjaž Črna in Žerjav sistemizirala
delovna mesta na podlagi določil Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje ( Uradni list RS štev.: 27/2014) . Zaradi premajhnega števila
vpisanih otrok ni zakonske podlage za oblikovanje oddelka v vrtcu Žerjav.
Na podlagi strokovne predstavitve problematike vpisa otrok v vrtec Žerjav,
ravnateljice OŠ Romane Košutnik, je Odbor za družbene dejavnosti sprejel naslednje
sklepe:
Sklep 8/1
a) Odbor za družbene dejavnosti je ugotovil, da ni zakonskih in strokovnih podlag za
oblikovanje oddelka v vrtcu Žerjav glede na število vpisanih otrok v vrtec.
b) Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da za šolsko leto
2016/2017 potrdi 5 oddelkov v Vrtcu kralja Matjaža Črna in Žerjav.
c) Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da za oblikovanje
oddelkov v Vrtcu kralja Matjaža za šolsko leto 2017/2018 in dalje dosledno
upoštevajo zakonski normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in vsa
strokovna mnenja o vpisu otrok v vrtec.
Sklep 8/2
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo
delovnih mest za Vrtec kralj Matjaž od 01.09.2016 do 31.08.2017 in sicer za
oblikovane oddelke ter za naslednji dogovorjeni program:
- 0,32 delovnega mesta knjigovodje - administratorja ,
- 0,14 mobilnega učitelja DSP,
- 0,05 računalničarja.

PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1
Občinski svet se je seznanil z vpisom otrok v vrtec in osnovno šolo za šolsko
leto 2016/2017 in potrjuje vse oblikovane oddelke vrtca in osnovne šole,
vključno z oddelkom vrtca v Žerjavu.

SKLEP 2
a) Občinski svet je ugotovil, da ni zakonskih in strokovnih podlag za
oblikovanje oddelka v vrtcu Žerjav glede na število vpisanih otrok v vrtec.
b) Občinski svet za šolsko leto 2016/2017 potrdi 5 oddelkov v Vrtcu kralja
Matjaža Črna in Žerjav.
c) Občinski svet sprejme sklep, da se za oblikovanje oddelkov v Vrtcu kralja
Matjaža za šolsko leto 2017/2018 in dalje dosledno upoštevajo zakonski
normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in vsa strokovna mnenja
o vpisu otrok v vrtec.
SKLEP 3

Občinski svet potrdi sistemizacijo delovnih mest za Vrtec kralj Matjaž od
01.09.2016 do 31.08.2017 in sicer za oblikovane oddelke ter za naslednji
dogovorjeni program:
- 0,32 delovnega mesta knjigovodje - administratorja ,
- 0,14 mobilnega učitelja DSP,
- 0,05 računalničarja.

Pripravila:
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 8
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev predloga dogovorjenega
programa za Osnovno šolo Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

Županja, mag. Romana Lesjak

PRAVNA PODLAGA:

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole ( Uradni list RS, št. 57/07,
65/08, 99/10 in 51/14)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni postopek

POROČEVALKI:

Romana Košutnik, ravnateljica Osnovne šole Črna
na Koroškem in mag. Dragica Mazej, predsednica
Odbora za družbene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:
Po Zakonu o normativih in standardih za izvajanje programov šole, lahko šola glede
na število vpisanih otrok poda potrebe za dogovorjene programe, ki jih financira
lokalna skupnost.
Ravnateljica Osnovne šole Črna je Odbor za družbene dejavnosti seznanila s
potrebami za sofinanciranje dogovorjenega programa na šoli.
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 6. redni seji dne 20.4.2016 sprejel
Sklep 10/1
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sistemizacijo delovnih
mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, za naslednji
dogovorjeni program:
- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,
- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,
- poslovna sekretarka in računovodja - do 100% zaposlitve, vendar največ do 20 %
- čistilka v telovadnici - 50 % delovnega mesta.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je potrdil sistemizacijo delovnih mest na Osnovni šoli Črna na Koroškem,
za šolsko leto 2016/2017, za naslednji dogovorjeni program:
- učitelj športne vzgoje - 6 ur tedensko,
- varstvo vozačev - 10 ur tedensko,
- poslovna sekretarka in računovodja - do 100% zaposlitve, vendar največ do 20 %
- čistilka v telovadnici - 50 % delovnega mesta.

Pripravila:
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 9
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o
sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini
Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Nacionalni program za kulturo 2014-2017, Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/2007- UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in
113/13) in 16. člen Statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in
79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALCI:

Jure Strah, KOROCIV, mag. Dragica Mazej,
predsednica Odbora za družbene dejavnosti in
Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne
komisije

OBRAZLOŽITEV:
Predstavnik KOROCIV-a in predsedniki kulturnih
društev so skupaj pripravili predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev v
občini. Pravilnik je posodobljen in prilagojeni smernicam, ki jih predpisuje država na
tem področju. S predlaganim pravilnikom se določajo enotni pogoji, postopek ter
merila in kriteriji za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki deluje v javnem interesu.
Ključne novosti, ki jih uvaja pravilnik so: nov naziv pravilnika, določilo, da so do
finančnih sredstev upravičena društva, ki nimajo sedeža v Občini Črna na Koroškem,
v njej pa izvajajo svoje programe in aktivnosti in nekoliko spremenjena sestava
komisije, v kateri sodelujejo samo predstavniki kulturnih društev in član iz občinske
uprave, ki vodi postopek

Novost v pravilniku je tudi to, da se za dosežene rezultate društev in njihovih članov
na državnih tekmovanjih, namenijo minimalna sredstva za nagrado. Ta nagrada je:
za doseženo I. mesto 300,00 €, za II. mesto 200,00€ in III. mesto 100,00€.
Odbor za družbene dejavnosti je predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem, obravnaval na 6. redni seji,dne
20.4.2016, ter sprejel naslednji
Sklep 3/1
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem in ga daje v
obravnavo in končno potrditev Občinskemu svetu.
Predlog Pravilnika dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem je na 3.
redni seji dne 14.4.2016 obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in sprejela
naslednja sklepa:
SKLEP 2/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti
kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem v skladu s Statutom Občine Črna na
Koroškem.
SKLEP 2/2
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o sofinanciranju
dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem in predlaga občinskemu
svetu, da ga po opravljeni razpravi sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je potrdil Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev
v Občini Črna na Koroškem.

Pripravila
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 10
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev Lokalnega programa za
kulturo Občine Črna na Koroškem za obdobje
2016-2019.

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Nacionalni program za kulturo 2014-2017, Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/2007- UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in
113/13) in 16. člen Statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in
79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALCA:

Jure Strah, KOROCIV in mag. Dragica Mazej,
predsednica Odbora za družbene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa kulture je
14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ki določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za
kulturo za obdobje štirih let.
Občina Črna na Koroškem je Lokalni program kulture pripravila v sodelovanju s
predstavniki KOROCIV-a, Zvezo kulturnih društev in kulturnimi društvi. Omenjeni
predstavniki so za posamezno področje kulture pripravili razvojne usmeritve z
opredelitvijo srednjeročnih ciljev.
Lokalni program kulture Občine Črna na Koroškem je strateški dokument razvojnega
načrtovanja kulturne politike za obdobje 2016-2019, ki opredeljuje prioritete in
smernice na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego teh ciljev ter načrtuje
investicijsko vlaganje v javno kulturno infrastrukturo.
Lokalni program kulture povzema kulturno tradicijo posameznih kulturnih organizacij
v občini, opredeljuje naloge in cilje občine na področju kulture, ter javno kulturno
infrastrukturo.
Namen tega dokumenta je služiti kot ustrezna strateška podlaga za izvajanje kulturne

politike in iz nje izhajajočih ukrepov v naslednjem razvojnem obdobju 2016-2019,
hkrati pa bo predstavljal skupni temelj za usklajeno in premišljeno delovanje vseh
udeležencev na področju kulture in javnih politik v občini.
Odbor za družbene dejavnosti je Lokalni program za kulturo v Občini Črna na Koroškem za
obdobje 2016-2019 obravnaval na 6. redni seji dne 20.4.2016 in sprejel naslednji:
SKLEP
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Lokalnim programom za kulturo v
Občini Črna na Koroškem za obdobje 2016-2019 in predlaga občinskemu svetu, da
ga potrdi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je obravnaval in potrdil Lokalni program za kulturo v Občini Črna
na Koroškem za obdobje 2016-2019.

Pripravila:
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 11
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o
sofinanciranju športa v občini Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Nacionalni program za šport 2014-2020, 7. člen
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
in 16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem
(10/06 ,101/07 in 79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALCI:

Danilo Emeršič, predsednik Športne zveze Črna na
Koroškem, mag. Dragica Mazej, predsednica
Odbora za družbene dejavnosti in Rajko Lesjak,
predsednik Statutarno pravne komisije

OBRAZLOŽITEV:
V letu 2014 je stopil v veljavo nov Nacionalni program
športa in Izvedbeni program športa za obdobje 2014-2020, ki k ureditvi področja
pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim omogoča sodobnejšo organiziranost
športa. Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi
svojih učinkov pomembno vpliva na celotno družbo.
Zaradi pomembnosti športa v družbi je nujno potrebno, da lokalna skupnost
sofinancira športne programe, športne objekte in površine v naravi, razvojne
dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo.
Pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev
sredstev izvajalcem programov na področju športa.
Za dejavnost športnih klubov se z merili uveljavlja sistem točkovanja. Vrednost
področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi oddanih prijav
na javni razpis. Prijave oceni Komisija za ocenitev ponudb, ki jo imenuje županja za
mandatno obdobje. Športna zveza pa potrdi predlog sofinanciranja dejavnosti ali
programa. Pogodbo z izvajalci podpiše županja.
Odbor za družbene dejavnosti je predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Črna na Koroškem, obravnaval na 6. redni seji, dne 20.4.2016, ter sprejel naslednji

Sklep 5/1
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
sofinanciranju športa v Občini Črna na Koroškem in ga daje v obravnavo in končno
potrditev občinskemu svetu.
Predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črna na Koroškem je na 3. redni
seji dne 14.4.2016 obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, kjer sta bili podani
dve pripombi, in sicer: da se pri določilih o komisiji zapiše, da se ta imenuje za
mandatno obdobje in da se pri zapisu županja zapišeta tako moška kot ženska
oblika. Statutarno pravna komisija je sprejela naslednja sklepa:
SKLEP 3/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini
Črna na Koroškem v skladu s Statutom Občine Črna na Koroškem.
SKLEP 3/2
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o sofinanciranju športa
v Občini Črna na Koroškem, s podanimi dopolnitvami in predlaga občinskemu svetu,
da ga po opravljeni razpravi sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je potrdil Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črna na
Koroškem.

Pripravila
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 12
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev Letnega programa športa
za leto 2016

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Nacionalni program za šport 2014-2020, 7. člen
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 ),
in 16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem
(10/06 ,101/07 in 79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALCA:

Danilo Emeršič, predsednik Športne zveze Črna in
mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za
družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:
Izvajanje občinskega programa športa se določi z Letnim programom športa, ki ga
sprejme občinski svet.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz proračuna občine za
tekoče leto.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu
športa, se zagotavljajo naslednje vsebine:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa;
- športna rekreacija;
- kakovostni in vrhunski šport;
- šport invalidov;
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov;
- znanstvena raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja;
- založniške in propagandne dejavnosti;
- mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve;
- informacijski sistem na področju športa;

-

izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Občina Črna na Koroškem je v proračunu za leto 2016 izvajalcem športnih
programov namenila sredstva za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz
javnih sredstev in sicer:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

NAMEN

ZNESEK V EUR

Športna društva redna dejavnost
Športna zveza, redna dejavnost
Smučarski klub – prioritetni šport
Maraton kralja Matjaža
Ureditev smučišča v Črni

51.600,00€
3.000,00€
6.900,00€
2.000,00€
35.000,00€

Sredstva za vzdrževanje športnih
objektov in površin na Pristavi
Ureditev igrišč v občini
Stroški vlečnice, smučišča in
tekaške proge
Izgradnja atletske steze v športnem
parku Pristava

23.000,00€

Montaža pokrite tribune in pomožno
igrišče ob nogometnem igrišču Peca
Ureditev tekaškega poligona v Bistri
Sofinanciranje projekta »Mreža
kolesarskih poti regiji«
RRA-koordinacija projekta
Ureditev igrišč v Rudarjevem
Programi za mlade

107.340,00€

SKUPAJ

372.570,00€

2.000,00€
55.000,00€
61.790,00€

17.000.00€
2.440,00€
1.000.00€
4.500,00€

Odbor za družbene dejavnosti je Letni program športa obravnaval na 6. redni seji dne
20.4.2016 in sprejel naslednji:
SKLEP
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa za leto
2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je obravnaval in potrdil Letni program športa za leto 2016.
Pripravila:
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 13
NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in
kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2), Zakona o društvih (UR list RS štev.
64/2011) in 16. člena Statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in
79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALCA:

mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za
družbene dejavnosti in Rajko Lesjak, predsednik
Statutarno pravne komisije

OBRAZLOŽITEV:
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah se spremeni
samo vodenje razpisnega postopka za vrednotenje programov društev, ki delajo na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini. Postopek vodi
komisija, ki jo imenuje županja za mandatno obdobje, sklep o višini sredstev izda
tajnica občinske uprave, pogodbo z društvi sklene županja.
Odbor za družbene dejavnosti je predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem
dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem, obravnaval in potrdil na 6.
redni seji, dne 20.4.2016 , ter sprejel naslednji
Sklep 7/1

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Črna na Koroškem, ter ga daje v obravnavo in končno potrditev Občinskemu svetu.
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem je na svoji 3. redni seji dne
14.4.2016, obravnavala Statutarno pravna komisija in sprejela naslednji sklep
SKLEP 4/1:
Statutarno pravna komisija je obravnavala in potrdila Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na
področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na
Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da spremembe po razpravi sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je potrdil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem .

Pripravila:
Nada Vačun, svetovalka I.

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: 21.4.2016

OBRAZLOŽITEV
ZA 10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 14
NASLOV:

Obravnava in sprejem zaključnega računa
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2015.

PREDLAGATELJ:

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na
Koroškem.

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o javnih financah in člen 112. Statuta občine
Črna na Koroškem ( 10/06, 101/07, 79/12).

POROČEVALKI:

Mag. Romana Lesjak, županja in Martina Laznik,
finančnik VII

VSEBINA GRADIVA:

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Črna
na Koroškem za leto 2015 skupaj s splošnim in
posebnim delom, realizacijo načrta razvojnih
programov, računovodskimi izkazi in obrazložitvami

V skladu z 98. in 99. členom Zakona o javnih financah
in 112. členom Statuta Občine Črna na Koroškem županja predloži predlog
Zaključnega računa proračuna občine za preteklo leto v sprejem Občinskemu svetu.
O sprejetem zaključnem računu županja obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v
30 dneh po njegovem sprejemu.
OBRAZLOŽITEV:

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna Občine Črna
na Koroškem za leto 2015.
PRIPRAVILA:
Martina Laznik, finančnik VII

