
 

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: 15.04.2014 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 2 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene in 
cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb: zbiranje komunalnih odpadkov, zbiranje 
bioloških odpadkov 

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 

  

POROČEVALEC: Štefan Šumah, direktor Javnega komunalnega podjetja 

Log d.o.o., Ravne na Koroškem 

 
OBRAZLOŽITEV:  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih služb okolja (Ur.l.RS, št. 87/2013, 109/2012) je Javno komunalno podjetje Log 
d.o.o. pripravilo predlog novih cen za storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja 
bioloških odpadkov. V skladu z Uredbo so pripravili Elaborat, ki so ga dolžni predložiti 
občinskemu organu v potrditev. Na podlagi 30. člena Uredbe so občine dolžne uskladiti svoje 
predpise in sprejeti cene najpozneje v 15 mesecih. Uredba je pričela veljati 1. januarja 2013. 
Iz elaborata je razviden postopek oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
služb varstva okolja za leto 2014.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Glej priloge! 
 
PRIPRAVILA: 
Vodja režijskega obrata 
Mojca Dimnik, dipl.inž.geod. 
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Datum: 15.04.2014 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 3 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen  in 
cene izvajanja storitev javne službe: oskrba s pitno 
vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenje 
komunalne odpadne vode 

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 
 

  

POROČEVALEC: poroča Vesna Kozlar, predstavnica podjetja Bau-ing 

d.o.o., Kotlje, pripravljavka Elaboratov o oblikovanju cen 

izvajanja storitev javne službe 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l.št. 87/2012, 109/2012) je pričela veljati 01. januarja 2013. V skladu 
s 5. členom Uredbe je izvajalec občinske gospodarske službe varstva okolja dolžan 
predlagati ceno občinske gospodarske javne službe varstva okolja v obliki elaborata o 
oblikovanju cene izvajanja storitev.  Vsebina elaborata je predpisana z Uredbo. 

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, in sicer za:  

– oskrba 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.  



Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb 
njihovim uporabnikom. 

V skladu z Uredbo ima občinski svet občine pristojnost sprejemanja cen storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

Pripravljavka elaboratov, Vesna Kozlar, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o., Kotlje, je za 
občino Črna na Koroškem pripravila tri (3) elaborate in sicer: 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo; 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne 
odpadne vode; 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode.  

Iz pripravljenih elaboratov je razviden postopek oblikovanja cen za posamezno storitev javne 
službe.  
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 22. redni seji, dne 
08.04.2013, obravnaval elaborate in jih tudi potrdil. 
 
PREDLOG SKLEPOV:  

1. Občinski svet občine Črna na Koroškem je potrdil Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe in ceno oskrbe s pitno vodo. 

2. Občinski svet občine Črna na Koroškem je potrdil Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe in ceno odvajanje komunalne odpadne vode. 

3. Občinski svet občine Črna na Koroškem je potrdil Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe in ceno čiščenja komunalne odpadne vode.  

 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Vodja režijskega obrata 
Mojca Dimnik, dipl.inž.geod. 
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Datum:  _07-04-2014___ 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA _23_. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  6 

 
NASLOV: Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna 

Občine Črna na Koroškem za leto 2013. 

  

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 Jana Vauh, glavni 

računovodja 

 
 
VSEBINA GRADIVA: Predlog zaključnega računa proračuna Občine Črna na 

Koroškem za leto 2013 skupaj s splošnim in posebnim 

delom, realizacijo načrta razvojnih programov, 

obrazložitvami, računovodskimi izkazi in obrazložitvami 

 
OBRAZLOŽITEV:                    V skladu z 98. in 99. členom Zakona o javnih financah in 
112. členom Statuta Občine Črna na Koroškem županja predloži predlog Zaključnega račun 
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. 

                                                                                                                                   
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna Občine Črna na 
Koroškem za leto 2013. 
 
PRIPRAVILA: 
 
Jana Vauh, glavni računovodja 
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Datum: 15.04.2014 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 7 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem predloga Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 
sosesko Šmelc - OPPN Šmelc - 2. obravnava – 
popravek 

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  55. - 61. Člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS, št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 
106/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012 in 35/2013) ter 
na 16. člen Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. list 
RS, št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Dvofazni postopek – 2. obravnava 
 

  

POROČEVALEC: poroča Alenka Debenjak, predstavnica podjetja 

Arhitekturni biro Debenjak d.o.o., Maribor, pripravljavka 

OPPN Šmelc 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Na 22. redni seji občinskega sveta dne 20.02.2014 se je sprejemal Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Šmelc. Na seji je bil sprejet 
naslednji sklep: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem preloži obravnavo predloga Odloka o OPPN za 

sosesko Šmelc do naslednje seje, do katere se pridobijo potrebne informacije in oblikujejo 

možne rešitve v zvezi s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije in takrat se obravnava in 

sprejem odloka nadaljujeta. 

 
Dne 24.03.2014, ob 9:00 uri, je na podlagi sklepa občinskega sveta na občini Črna na 
Koroškem potekal sestanek s predstavniki Zavoda za gozdove RS, enota Slovenj Gradec in 
Črna na Koroškem glede problematike deponiranja lesa na območju izdelave OPPN - ja za 
stanovanjsko sosesko Šmelc. Na sestanku je bila prisotna županja, mag. Romana Lesjak, 
predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolje, Mirko Kret, 
vodja režijskega obrata, Mojca Dimnik, predstavnik Zavoda za gozdove RS enota Slovenj 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322


Gradec, Branko Gradišnik in predstavnik Zavoda za gozdove RS enota Črna na Koroškem, 
Bojan Kočnik (revirni gozdar).  
 
Zaključek sestanka je bil sledeč: 
- iz OPPN-ja se lahko odstrani deponija oz. lokacija za deponiranje lesa; 
- v odloku je potrebno obdržati dikcije glede prevoza lesa skozi naselje, potrebno je 
dimenzionirati (nosilnost) cesto tako, da se lahko po njej vozijo tovornjaki solo brez prikolice 
z lesom; 
- Branko Gradišnik je povedal, da je potrebno zagotoviti, da se pogoji za spravilo lesa zaradi 
izgradnje naselja ne poslabšajo; 
- da poskuša občina Črna na Kor., neodvisno od izdelave OPPN – ja, se dogovoriti s SKZG 
RS glede izgradnje nove ceste skozi gozd mimo novega naselja. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je na svoji 22. redni seji,  
dne 08.04.2014, seznanil s sklepi sestanka v zvezi z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Šmelc in sprejel naslednji sklep: 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s sklepi 
sestanka med predstavniki občine Črna na Koroškem in Zavoda za gozdove RS, območna 
enota Slovenj Gradec, v zvezi z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za stanovanjsko sosesko Šmelc. Odbor predlaga občinskemu svetu, da spremenjen 
in popravljen odlok potrdi. 
 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
Šmelc (OPPN Šmelc) se je spremenil oz. popravil v naslednjih členih: 

- 6. člen (vplivno območje) 4. točka – zmanjšana kvadratura na 12.000 m2; 
- 28. člen (varstvo gozda) 4. točka – se črta iz tega člena. 

V grafiki se je izbrisala deponija lesa.   
 
PREDLOG SKLEPA:  
1. Občinski svet občine Črna na Koroškem je obravnaval predlog Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Šmelc - OPPN Šmelc in ga 
sprejel.  

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani občine Črna na 
Koroškem.  

 
 
PRIPRAVILA: 
Vodja režijskega obrata 
Mojca Dimnik, dipl.inž.geod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datum:  11. 4. 2014 
 

 OBRAZLOŽITEV 
ZA  23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 8 

 
 
NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Črna na Koroškem za leto 2014 in 
Sklepa o vrednosti točke za odmero davka na 
premoženje na območju Občine Črna na Koroškem za 
leto 2014 
 

  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana LESJAK, županja in Odbor za 

komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 

– uradno prečiščeno besedilo) 
 

  
FAZA SPREJEMANJA: Enofazni 
  
 
POROČEVALEC: 

 
Mirko KRET - predsednik Odbora za komunalne 
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 
 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Ustavno sodišče RS je razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine (Ur. list RS, št. 101/13). 
Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine se ponovno vzpostavi pravna podlaga za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Na podlagi teh predpisov se za leto 2014 
odmeri NUSZ od 1. 4. 2014 dalje v celotni višini.  

 

Povišanje vrednosti točke je občina letno uskladila s povprečnim indeksom rasti življenjskih 
potrebščin. Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna letna inflacija v Sloveniji ob 
koncu leta znašala 1,8 %.  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na 22. redni seji, ki je bila 
8. 4. 2014 sprejel naslednja sklepa:  
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z izračunom 
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vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Črna na Koroškem za leto 2014. Odbor predlaga, da znaša letna vrednost točke nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča 0,004707 €.  
Glasovanje: Vsi prisotni člani so glasovali ZA. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z izračunom 
vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2014 na območju občine Črna na 
Koroškem. Odbor predlaga, da znaša vrednost točke za odmero davka na premoženje 3,331  
€.  
Glasovanje: Vsi prisotni člani so glasovali ZA.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2014, ki znaša 
letno 0,004707 €.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje na 
območju Občine Črna na Koroškem za leto 2014, ki znaša letno 3,331 €.  
 
 
 
 
 
Gradivo pripravila:   
Svetovalka III                                                                                                        
Polona OBRETAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum:  7.4.2014 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 9 

 
NASLOV AKTA: Obravnava in potrditev Letnega programa športa za leto 

2014 
  
PREDLAGATELJ: Županja mag. Romana Lesjak 
  
PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),  

2. člen Pravilnika o financiranju športa (Uradni list RS, 
št. 70/03 in 45/08) in 16. člen Statuta Občine Črna na 
Koroškem (Ur. list RS št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) 

  
FAZA SPREJEMANJA: Enofazni 
  
POROČEVALEC: Mitja Pranjič, predsednik Odbora za družbene 

dejavnosti 
 
OBRAZLOŽITEV:   
 
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme 
občinski svet na predlog Športne zveze. 
 
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz proračuna občine. 
 
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. 
 
V letu 2014 je za izvajanje dejavnosti društev na področju športa v proračunu namenjenih 
181.000 €, od tega: 
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- Športna društva redna dejavnost  51.600,00 €, 
- Športna zveza, redna dejavnost   4.850,00 €, 
- Smučarski klub – prioritetni šport   6.900,00 €, 
- Maraton kralja Matjaža     2.000,00 €, 
- Sredstva za vzdrževanje športnih 

objektov in površin na Pristavi  23.000,00 €, 
- Redarstvo v OŠ Črna - telovadnica   3.900,00 €, 
- Stroški vlečnice, smučišča in tekaške  

proge     88.750,00 €. 
 
 

Sredstva za izvajanje redne dejavnost društev bodo razdeljena na podlagi Pravilnika o 
financiranju športa in meril, ki so priloga omenjenega pravilnika. 
 
Odbor za družbene dejavnosti je  Letni program športa obravnaval na 19. redni seji dne 
27.3.2014 in sprejel naslednji sklep:  
   
SKLEP 4/1 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa za leto 2014 in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet je obravnaval in potrdil Letni program športa za leto 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
             
 
 
 
                                                                                                    
 



 
 
 
Datum:  11. 4. 2014 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  10 

 
 
NASLOV: Sprejem Sklepa o izvzemu iz javnega dobra za zemljišči 

parc. št. 781/14 in 781/16 obe k.o. Bistra 
 

  

PREDLAGATELJ: Županja mag. Romana Lesjak 

  
PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list 

RS, št. 102/2004-UPB1, 14/2005 popr.,  92/2005-ZJC-B, 
93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 
120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 
Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 
62/2010 popr., 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) in 16. 
člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 
10/2006 in 101/2007)  
 

  

FAZA SPREJEMANJA: enofazni postopek 

  
POROČEVALEC: Mirko KRET - predsednik Odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja 
 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV:                     
 
Na občinski upravi smo sprožili postopek izvzema iz javnega dobra, saj pripravljamo 
menjalno pogodbo na podlagi katere bo Občina Črna na Koroškem menjala zemljišča parc. 
št. 781/14, 781/16 in 810 vse k.o. Bistra za zemljišča parc.št. 332/3, 332/5, 332/7 333/4, 
333/5, 333/9 vse k.o. Bistra, ki so v lastni Marije Lužnik, Bistra 3, Črna na Koroškem (do 
polovice) in Marjana Lužnika, Center 28, Črna na Koroškem (do polovice). Zemljišče parc. št. 
781/14 k.o. Bistra v naravi predstavlja poraščeno zemljišče, v izmeri 36m2, zemljišče parc. št. 
781/16 k.o. Bistra pa travnik v izmeri 151 m2.  
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Fax: 02 870 48 21 
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V zemljiški knjigi smo preverili lastništvo predmetnih dveh parcel, iz katere je razvidno, da sta 
zemljišči vpisani kot javno dobro. Ker zemljišči nista namenjeni javni rabi in ne služita vsem 
pod enakimi pogoji ter ker bosta predmet menjalne pogodbe na podlagi katere bo Občina 
Črna na Koroškem pridobila lastninsko pravico na lokalni cesti (LC 052010 Pristava - 
Najevska lipa - Mala Črna), ju je potrebno najprej s sklepom občinskega sveta izvzeti iz 
javnega dobra. Po sprejetem sklepu o izvzemu iz javnega dobra se izvzeti nepremičnini 
namenita menjavi. 

 
 
BESEDILO SKLEPA:  
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Ur. list RS, št. 94/2007, 
27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010), 23. člena 
Zakona o graditi objektov – ZGO-1 (Ur. list RS, št. 102/2004 -UPB1, 92/2005-ZJC-B, 
93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) 
in 16. člena Statuta občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/2006 in 101/2007) je 
Občinski svet občine Črna na Koroškem na svoji 23. redni seji dne ____________ sprejel 
naslednji 
 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se izvzameta iz javnega dobra zemljišči parc. št. 781/14 k.o. 905- Bistra, ID 
znak 905-781/14-0, ID 1826276, v izmeri 153 m2 in parc. št. 781/16 k.o. 905- Bistra, ID znak 
905-781/16-0, ID 317033, v izmeri 36 m², vpisani kot javno dobro. 
 

2. člen 
 
Zemljišči parc. št. 781/14 k.o. 905- Bistra, ID znak 905-781/14-0, ID 1826276, v izmeri 153 
m2 in parc. št. 781/16 k.o. 905-Bistra, ID znak 905-781/16-0, ID 317033, v izmeri 36 m², 
vpisani kot javno dobro, postaneta last Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na 
Koroškem, matična številka: 5883679000, ID za DDV: SI 44743548. 
  

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka: ___________ 
Datum: _____________ 
                                                                                    
 
                                                                                                      Občina Črna na Koroškem 
                                                                                                                      županja 
                                                                                                           mag. Romana Lesjak 
 
 
 
 
 



Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na 22. redni seji, ki je bila 
8. 4. 2014 sprejel naslednji sklep:  
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval izvzem iz 
javnega dobra za parc. št. 781/14 in 781/16 obe k.o. Bistra. Odbor predlaga občinskemu 
svetu, da izvzem potrdi.  
Glasovanje: Vsi prisotni člani so glasovali ZA. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme sklep o izvzemu iz javnega dobra za zemljišči parc. št. 781/14 in 
781/16 obe k.o. Bistra. 
 
 
PRILOGA: Izsek iz PISO 
 

 
Zemljišče parc. št. 781/14 k.o. Bistra 



 
Zemljišče parc. št. 781/16 k.o. Bistra 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetovalka III 

Polona OBRETAN 

 
 
 


