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PREGLED INVESTICIJ, KI JIH BO OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM IZVAJALA  

V LETU 2013 

 

Sestavni del Proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2013 je tudi Načrt razvojnih 

programov za obdobje 2011 – 2014. 

V NRP Občine Črna za obdobje 2011 – 2014 so za leto 2013 načrtovane naslednje 

investicije: 

 

Nosilec investicij oz. projektov: OBČINSKA UPRAVA 

 Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja Geoparka med Peco in Košuto; 

 nakup Delavskega doma Žerjav; 

 obnovo stavbe občinske uprave; 

 nakup opreme za potrebe občinske uprave; 

 nakupa opreme za PGD Črna; 

 obnova kanalizacije v gasilskem domu; 

 sofinanciranje kmetijskih programov 

 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca; 

 asfaltiranje ceste pri kmetiji Majdič in Lesjak;  

 projekt LEK;  

 Sanacija mostu Prauhart; 

 Sanacija cestišča Lampreče;  

 Obnova ceste v Bistri (Visoki most Pudgarsko), 

 Rekonstrukcija ceste Pristava; 

 Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca);  

 Preplastitev ceste Žerjav (Tenez – Špeh); 

 Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem;  

 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru; 

 Prenova javne razsvetljave; 

 Vzpostavitev regijskega centra za ravnanje z odpadki – KOCEROD;  

 Izdelava projekta za sanacijo potoka Pristava; 

 Izgradnja vodovoda v Topli; 

 Izgradnja vodovoda »Špeh«; 

 Sanacija ZMD – ureditev fasade na vrtcu Črna; 

 Zazidava Šmelc; 
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 Sanacija in obnova Kulturnega doma Črna; 

 Ureditev okolice KD Črna; 

 Vzpostavitev olimpijske sobe; 

 Izgradnja atletske steze ob nogometnem igrišču Peca v Črni; 

 Izgradnja tekaškega poligona v Bistri; 

 Nabava nujne opreme za vrtec Črna; 

 Adaptacija in rekonstrukcije vrtca Črna;  

 Nabava nujne opreme za OŠ Črna; 

 Energetska sanacija OŠ Črna na Koroškem ter 

 subvencija za varovalno prehrano otrok v OŠ Črna.  

 

Nosilec investicij oz. projektov: REŽIJSKI OBRAT 

 Nadaljevanje sanacije ZMD – mokro čiščenje (vzdrževanje stroja);  

 Nabava stroja – kombinirka; 

 aktivnosti za odpravo škode nastale po neurju v novembru 2012; 

 Sanacija ZMD – mokro čiščenje javnih površin; 

 Sanacija ZMD – ureditev lokacij za varno vrtnarjenje; 

 Sanacija ZMD – ureditev površin z rastlinskimi prevlekami; 

 Obnove vodovoda v Žerjavu (III. faza); 

 Zamenjava in montaža vodomerov; 

 Ureditev parkirišča ter ceste na pokopališču v Črni ter 

 Nabava opreme za ureditev parkov in zelenic v Občini Črna. 

 

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev investicij - projektov, ki so navedeni v 

NRP za leto 2013 ter navajamo PP, kjer so rezervirana sredstva za izvedbo le-teh. 

 

Nosilec projektov: OBČINSKA UPRAVA 

 

V okviru področja zunanje politike in mednarodne pomoči bo Občina v letu 2013 

nadaljevala oz. zaključila projekt »Vzpostavitev čezmejnega Geoparka med Peco in 

Košuto«. Nosilce projekta je Turistični rudnik Podzemlje Pece. Občina Črna je eden izmed 

12 partnerjev projekta z obeh strani meja. Projekt je delno financiran s strani Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je vzpostaviti čezmejni Geopark, s čezmejnimi 

koordiniranjem in upravljanjem spodbujati trajnostno rabo geoloških naravnih danosti in 

prispevati k njihovemu ohranjanju, intenzivirati čezmejno sodelovanje, izboljšati 

prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s 
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pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«. V okviru tega projekta je Občina Črna 

vzpostavila dve informacijski točki (TIC Topla ter Smrekovec), kjer so obiskovalcem na 

zanimiv in hkrati poučen način predstavljene geološke značilnosti in zanimivosti območja. 

Večina projektnih aktivnosti je bila izvedena že v letu 2012, v letu 2013 se bo izvedlo še 

nekaj manjših zaključnih del na obeh informacijskih točkah. Za izvedbo slednjih so v 

proračunu rezervirana sredstva na PP03005. 

 

V okviru področja skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v letu 2013 

načrtuje nakup Delavskega doma Žerjav. Ocenjena vrednost nabave znaša 80.000 €. 

Sredstva so rezervirana na PP04020. 

 

Na področju Lokalna samouprava se nadaljuje investicija v obnovo stavbe občinske 

uprave ter nakup opreme za potrebe občinske uprave. Občina je v preteklosti podpisala 

pogodbo o odkupu občinske stavbe. V letu 2013 so načrtovana odplačila po omenjeni 

pogodbi, poleg tega se načrtuje tudi nabava treh računalnikov za potrebe občinske uprave. 

Sredstva so rezervirana na PP06007 ter PP06008. 

 

Na področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih občina načrtuje v letu 2013 

financiranje nakupa opreme za PGD Črna in sicer iz sredstev požarnih taks. Sredstva so 

rezervirana na PP07007. 

 

Zaradi dotrajanosti kanalizacije v gasilskem domu se načrtuje tudi investicija v obnovo 

kanalizacije. Za slednjo investicijo so sredstva rezervirana na PP07013. 

 

Na področju kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se bo poravnala obveznost skupnega 

projekta LAS Mežiške doline v višini 548 € ter pripravil razpis za sofinanciranje kmetijskih 

programov. Za slednjega je v letu 2013 rezerviranih 26.580 € na PP11007, PP11014, 

PP11017 ter PP11018. S sredstvi želi Občina spodbuditi kmetijsko panogo v občini, saj je 

prisotna želja po čim večji lokalni samooskrbi. 

 

Na javni razpis LAS Mežiške doline za leto 2013 je Občina Črna prijavila projekt Oživitev 

rudarskega zaselka Helena – Podpeca, s katerim želi oživiti turistično ponudbo območja in 

izboljšati pogoje za bivanje prebivalcev tega zaselka. Povezati želimo preteklost – rudarjenje 

in njegove posledice s sedanjostjo – obiskovalcem predstaviti kako se je v Heleni živelo 

včasih. Prav tako želimo prebivalcem zaselka, predvsem mladim, ki se v zadnjih letih tja 

vračajo, zagotoviti pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, za druženje  in možnosti 

za izvajanje nekaterih športnih panog, ki se tam izvajajo že od nekdaj. V okviru projekta bodo 
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izvedene naslednje aktivnosti: urejen bo vhod v rov, urejena bo Perkmandeljcova votlina in  

okolica spomenika , uredila  in opremila se bo društvena soba in v njej  rudarska , obnovljeno 

bo kegljišče – leseni deli, ostrešje in streha, okrog športnega igrišča bo nameščena ograja, 

nabavljena bo športna oprema  in izvedena otvoritvena  prireditev. Sredstva za izvedbo 

projekta so zagotovljena na proračunski postavki PP 11023. 

Občina načrtuje tudi novo investicijo in sicer asfaltiranje ceste pri kmetiji Majdič in Lesjak 

v Koprivni. Sredstva so predvidena na PP11024. 

 

Pod področje pridobivanje in distribucija energetskih surovin spada projekt LEK (lokalni 

energetski koncept). Občina Črna na Koroškem je v letu 2012 pristopila k izdelavi LEK, ki ga 

mora imeti v skladu z zakonskimi določili. LEK je bil izdelan in je dobil soglasje Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor o skladnosti LEK z nacionalno energetsko politiko, da vsebuje vse 

obvezne vsebine v skladu s Pravilnikom in je usklajen z določbami Energetskega zakona. V 

LEK so zastavljeni konkretni ukrepi za izboljšanje rabe energije in večjo energetsko 

učinkovitost, ki se bodo postopno pričeli izvajati na različnih področjih. V letu 2013 bomo 

iskali možnosti za postavitev energetskega upravitelja ter vzpostavili  spremljanje osnovnih 

energetskih kazalnikov, spremljanje rezultatov URE in doseženih prihrankov, o ukrepih iz 

LEK bomo informirali občane in upravljavce zgradb, spremljali bomo javne razpise s tega 

področja in pripravljali prijave za pridobitev finančnih sredstev. Sredstva za aktivnosti v letu 

2013 so rezervirana na PP12000. 

 

Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v letu 2013 vsebuje slednje 

projekte: 

 

Sanacijo mostu Prauhar, kjer so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje mostov in so 

rezervirana na PP13004. 

 

Sanacijo cestišča Lampreče – kjer se načrtuje priprava projektne dokumentacije. Sredstva 

so rezervirana na PP13043. 

 

Obnova lokalne ceste LC 052010 Pristava- Pudgarsko - Najevska lipa – Prhanija - Mala 

Črna (odsek Visoki most – Pudgarsko).  Sredstva so namenjena za obnovo lokalne ceste 

LC 052010 Pristava – Pudgarsko – Najevska lipa – Prhanija – Mala Črna  ki je še deloma v 

makadamski izvedbi. Občina Črna na Koroškem želi obnoviti in asfaltirati odsek od konca 

asfalta pred Visokim mostom do Pudgarskega. Dolžina odseka je 2110 m.  
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Obstoječo cesto je potrebno nadgraditi z 20 cm tampona in razširiti. Predvidi se 4m 

asfaltnega vozišča. Ob pobočni strani vozišča se izvede asfaltna mulda. V območju razširitve 

ceste,  se izkopljejo nenosilna tla in   izvede gramozna greda minimalne debeline 40 cm. Ob 

notranji strani se pod  muldo  izvede cevna drenaža, ki se spelje v obstoječe prepuste. 

Obstoječi prepusti  so v dobrem stanju.  Predvidi se dvig obstoječih jaškov in po potrebi novi 

pokrovi.  Uredijo se tudi tlaki vtokov in iztokov v prepuste ter vtočne in iztočne glave.  

Predvidena je tudi jeklena  varnostna ograja ob strmih brežinah. Sredstva so zagotovljena na  

PP13042. 

 

V okviru izvedbe ukrepov iz Letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini za leto 2013, katerega financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se v 

letu 2013 načrtuje 5 investicij. 

 Rekonstrukcija ceste Pristava (od stanovanjske hiše »Polanšek« do 
nogometnega stadiona) – sredstva so zagotovljena na PP13040 

 Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca) – sredstva so 
rezervirana na PP13048  

 Preplastitev ceste Žerjav (Tenez – Špeh) – sredstva so rezervirana na PP13050
  

 Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem  – sredstva so zagotovljena 
na PP13052   

 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru – sredstva so rezervirana na 

PP13053 

 

Prenova javne razsvetljave, kjer je vodilni partner v projektu Občina Ravne na Koroškem. 

Projekt se je pričel že v letu 2012 in se zaključuje v letu 2013. Namen projekta je bil, da se 

obstoječa javna razsvetljava zamenja z varčnejšimi žarnicami in s tem na dolgi rok prihrani 

tako pri energiji kot tudi pri stroških. Sredstva za investicijo v letu 2013 so rezervirana na 

PP13009. 

 

Področje varovanje okolja in naravne dediščine zajema sledeče projekte: 

Vzpostavitev regijskega centra za ravnanje z odpadki – KOCEROD, kateri je s 1.1.2013 

pričel poskusno obratovati. Večji del investicije je bil financiran s strani Kohezijskih sredstev, 

v letu 2013 se bodo pričela črpati zadržana sredstva. Za financiranje dolga Občine Črna so v 

proračunu rezervirana sredstva na PP15002. 

 

Izdelava projekta za sanacijo potoka Pristava – v letu 2013 se načrtuje izdelava projektne 

dokumentacije za sanacijo potoka na Pristavi v dolžini cca. 1.300 m. Sredstva so rezervirana 

na PP15034. 
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V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so 

načrtovani naslednji projekti: 

 

Izgradnja vodovoda v Topli – Občina bo pokrila poravnala sredstva investicije, ki se je 

zaključila v letu 2012. Sredstva so rezervirana na PP16019. 

 

Izgradnja vodovoda »Špeh« - za izgradnjo novega vodovoda Špeh so rezervirana sredstva 

na PP16062. 

 

Sanacija ZMD – ureditev fasade na vrtcu Črna – V okviru PP16050 je predvideno 

financiranje sanacije fasade vrtca Črna na Koroškem v sklopu programa sanacije Zgornje 

Mežiške doline, ki jo ga vodimo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na 

Koroškem in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.    

Zazidava Šmelc – na PP16060 so rezervirana sredstva, ki se bodo porabila za izdelavo 

Občinskega prostorskega načrta za območje stanovanjske soseska Šmelc s katerim se 

načrtuje gradnja 8 stanovanjskih hiš. V letu 2013 se bo izdelal osnutek OPPN Šmelc, projekt 

prometne in komunalne ureditve, dopolnjen osnutek OPPN in javna razgrnitev, predlog 

OPPN in pridobitev mnenj vseh nosilcev urejanja prostora, končni projekt OPPN in pripravil 

se bo odlok za objavo v Uradnem glasilu.  

 

Na področju kultura, šport in nevladne organizacije so načrtovani naslednji projekti: 

 

Sanacija in obnova Kulturnega doma Črna – Občina je dobila potrditev sofinanciranja 

sanacije in obnove KD Črna. Trajanje projekta je od leta 2012 do konec leta 2013. Mnistrstvo 

za kulturo financira 90% upravičenih stroškov. Sredstva za izvedbo investicije so rezervirana 

na PP18065. 

  

Ureditev okolice KD Črna – v letu 2013 se zaključuje tudi investicija ureditve okolice KD 

Črna. Sredstva potrebna za pokrivanje obveznosti iz tega naslova so rezervirana na 

PP18071. 

 

Vzpostavitev olimpijske sobe – ker ima Občina Črna zelo uspešne športnike med katerimi 

so tudi udeleženci olimpijskih iger se v letu 2013 načrtuje priprava sobe, ki bo predstavljala 

olimpijce Občine Črna na Koroškem. Sredstva so rezervirana na PP18076. 
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Izgradnja večnamenskega objekta v Heleni (»Leseni kozolec«) – projekt je bil prijavljen na 

javni razpis Fundacije za šport. V letu 2013 je potrebno najprej zagotoviti  pogoje za 

izgradnjo objekta, in sicer  poiskati ustrezno zemljišče v lasti občine, na katerem se lahko tak 

objekt gradi,  izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 

Izgradnja atletske steze ob nogometnem igrišču Peca v Črni – Zgrajena atletska steza 

bo izkoriščena skozi vso leto. Na atletski stezi in na igrišču ob njej se bodo od pomladi do 

jeseni izvajale redne vadbe otrok, mladine, študentov in odraslih ter razna tekmovanja in 

turnirji. Tako bodo smučarji, tekači, učenci OŠ, gojenci CUDV, predvsem pa člani atletskega 

kluba na tekaški progi izvajali svoje treninge, kondicijske priprave in tekmovanja. Slednjo 

bodo uporabljali tudi rekreativni športniki in drugi obiskovalci Črne na Koroškem, ki si želijo 

aktivno preživljati svoj prosti čas. V zimskem času se bodo na atletski stezi izvajale priprave 

članske ekipe za tekmovanja, uporabljala pa se lahko tudi za potrebe smučarskega teka. 

Investicijo je Občina prijavila na razpis Fundacije za šport, ki slednjo financira v višini 50%. 

Sredstva so rezervirana na PP18075. 

 

Izgradnja tekaškega poligona v Bistri – Slednji se bo uporabljal za izvajanje treningov 

različni kategorij tako v letnem kot v zimskem času. Proge bo upravljal SK Črna TAB – 

Tekaška sekcija, ki ima usposobljene člane, pri tem pa sodelujejo tudi starši otrok in ostali 

člani tekaške sekcije. Investicijo je Občina prijavila na razpis Fundacije za šport, ki financira 

projekte v višini 50%. Sredstva so rezervirana na PP18066. 

 

Na področju izobraževanja se načrtujejo naslednje investicije: 

 

Nabava nujne opreme za vrtec Črna – v letu 2013 so na PP19002 rezervirana sredstva za 

nujne nabave opreme vrtca. Sredstva so nižja kot v preteklih letih, saj bo Občina v letu 2013 

izvedla večjo investicijo v adaptacijo vrtca, ki v zaključni fazi predvideva tudi nabavo nove 

opreme.  

 

Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna – investicijo je občina prijavila na razpis, ki ga 

financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi dotrajanosti obstoječega 

vrtca je nujno potrebna sanacija le-tega. Najmlajšim občanom je potrebno zagotoviti varen 

prostor za bivanje, zagotoviti je potrebno boljše in sodobnim potrebam prilagojene pogoje za 

delo in bivanje v vrtcu, zagotoviti je potrebno varnost, učinkovitost in ekonomičnost 

poslovanja vrtca ter ustvariti prihranek pri porabi energije. Projekt je dvoleten. Sredstva za 

leto 2013 so rezervirana na PP19033. 
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Nabava nujne opreme za OŠ Črna – tudi pri nabavi opreme za OŠ Črna se v letu 2013 

načrtujejo bistveno nižja sredstva, saj bo občina nadaljevala z investicijo v adaptacije šole. 

Sredstva za nabavo opreme so rezervirana na PP19007. 

 

Energetska sanacija OŠ Črna na Koroškem – investicijo energetske sanacije OŠ Črna je 

Občina prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Namen sanacije je 

zagotoviti večjo učinkovitost rabe energije. Sredstva za investicijo so rezervirana na 

PP19034. 

 

V okviru sanacije ZMD – subvencija za varovalno prehrano otrok v OŠ Črna - Na 

PP19026 so načrtovani odhodki, ki so namenjeni za plačilo stroškov dodeljevanja subvencij 

za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraževalnim zavodom za vzgojo, 

izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok v sklopu programa sanacije Zgornje Mežiške 

doline, ki ga vodimo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem 

in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.    

 

Nosilec projektov oz. investicij: REŽIJSKI OBRAT 

 

Režijski obrat ni ustanovljen za izvajanje investicij, vendar se v okviru njegove dejavnosti 

nabavlja oprema, ki se izključno potrebuje za izvajanje dejavnosti režijskega obrata. 

 

Nadaljevanje sanacije ZMD – mokro čiščenje (vzdrževanje stroja). Občina je v okviru 

sanacijskega programa ZMD v preteklih letih nabavila stroj za mokro čiščenje površin 

katerega mora sedaj tudi vzdrževati. Za izdatke iz tega naslova so rezervirana sredstva na 

PP13030. 

 

V letu 2013 se bo nabavil delovni stroj – kombinirka in terensko vozilo. Z nabavo stroja 

bo režijskemu obratu omogočeno, da izvede več del samostojno in s tem prihrani izdatke za 

najem zunanjih izvajalcev ter izkoristi notranje kadrovske rezerve. Vrednost nabave se 

načrtuje v višini 59.500 €. Sredstva so rezervirana na PP13054. 

 

Ker je režijski obrat zadolžen za vzdrževanje cest se v okviru tega proračunskega 

uporabnika načrtujejo aktivnosti za odpravo škode nastale po neurju v novembru 2012.  

Za odpravo posledic poplav, ki so občino prizadele 4. in 5. novembra 2012 se pričakujejo 

sredstva države za sanacijo stanja. V okviru proračuna se načrtujejo investicije v sanacijo 

ceste, brežine, struge ter mostov na relaciji Pristava – Pudgarsko – Najevska lipa – Prhanija 
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in Mala Črna. Sredstva so rezervirana na PP13051, PP130055 ter PP13056 in bodo 

namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo sanacije. 

 

 

Sanacija ZMD – mokro čiščenje javnih površin –Mokro čiščenja javnih površin se izvaja v 

okviru sanacijskih ukrepov, ki jih financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V letu 2013 se 

na tem področju načrtujejo stroški tekočega vzdrževanja ter potrebnega materiala za izvedbo 

aktivnosti čiščenja. Sredstva so rezervirana na PP15032. 

 

Sanacija ZMD – ureditev lokacij za varno vrtnarjenje – Prav tako se v sklopu sanacijskih 

ukrepov v letu 2013 predvidevajo stroški za ureditev lokacij za varno vrtnarjenje s katerim se 

bo občanom podala možnost vrtnarjenja brez vpliva škodljivih substanc. Sredstva za pripravo 

ustreznega prostora za izvajanje slednje aktivnosti so zagotovljena na PP15033. 

 

Sanacija ZMD – ureditev površin z rastlinskimi prevlekami – ker je zemlja prepojena s 

škodljivimi snovmi se v okviru sanacijskih ukrepov za leto 2013 predvideva ureditev 

posameznih površin z rastlinskimi prevlekami. Za izvedbo slednje aktivnosti so zagotovljena 

sredstva na PP15038. 

 

Obnove vodovoda v Žerjavu (III. faza) – Investicija obnove vodovoda v Žerjavu se je 

zaključila in za potrebna manjša zaključna dela so na PP16027 rezervirana sredstva v višini 

600 €. 

 

Zamenjava in montaža vodomerov - V letu 2013 je predvidena zamenjava cca. 50-ih 

vodomerov ter montaža vodomerov v bazen na vodovodnem sistemu Podpeca ter v bazenih 

za OŠ Koprivna in za OŠ Javorje. Sredstva za investicije iz tega naslova so rezervirana na 

PP16055. 

 

Ureditev parkirišča ter ceste na pokopališču v Črni – v letu 2013 se načrtuje ureditev 

ceste in parkirišča pri pokopališču Črna. Sredstva za investicijo so zagotovljena na PP16059. 

 

Nabava opreme za ureditev parkov in zelenic v Občini Črna - režijski obrat bo v letu 2013 

nabavil manjša osnovna sredstva v skupni vrednosti 1.250 €, ki jih potrebuje za vzdrževanje 

parkov in zelenic. Sredstva so rezervirana na PP16025. 

 


