
 
 

Datum:  7.12.2015 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 2 

 
NASLOV AKTA: Obravnava in potrditev ekonomske cene 

programov vzgoje in varstva predšolskih otrok  v  
vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od 
01.01.2016 do 31.8.2016 

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07), 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Ur.l. RS,št. 129/06 in 79/08), Metodologija za 
oblikovanje cene programov v vrtcih (Ur.l. RS št. 
97/2003) in 16. člen Statuta občine Črna na 
Koroškem (Ur. l. RS, št. 10/06, 101/07 in 79/2012 ).  

  
FAZA SPREJEMANJA: 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: 

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

  
POROČEVALEC: Romana Košutnik, ravnateljica Osnovne šole Črna 

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

 
OBRAZLOŽITEV:           
 
Odbor za družbene dejavnosti je na  4. redni seji dne  24.11.2015 in 3. dopisni seji, ki 
je potekala od petka, 4.11.2016  do ponedeljka, 7.12.2015 obravnaval predlog in 
potrdil  cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna in Žerjav za 
obdobje od 01.01.2016 do 31.8.2016.  Predlog sklepa je  pripravila Osnovna šola 
Črna na Koroškem po Metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih ( Uradni 
list št. 97/2003). Glede na število vpisanih otrok v vrtec Črna in Žerjav in sistemizacijo 
delovnih mest, so bile na odboru predlagane naslednje cene programov vzgoje in 
varstva predšolskih otrok: 
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- I. starostno obdobje -  celodnevni program     447,89  €, 
- II. starostno obdobje -  celodnevni program    369,68  €, 
- I. starostna skupina -  poldnevni program        380,71 €, 
- II. starostna skupina -  poldnevni program      314,23 €. 
 
Cena malice  je 0,47 €. 
Cena kosila je   0,49 €. 
 
 
 
PREDLOG  SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog Odbora za družbene 

dejavnosti  potrdil cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu 

Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od 01.01.2016 do 31.8.2016 in sicer: 

- I. starostno obdobje –  celodnevni program    447,89  €, 

- II. starostno obdobje – celodnevni program    369,68  €, 

- I. starostna skupina –  poldnevni program       380,71 €, 

- II. starostna skupina - poldnevni program        314,23  €. 

 

Cena malice  je 0,47 €. 

Cena kosila je   0,49 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nada Vačun, svetovalka I.                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum:  7.12.2015 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 3 

 
NASLOV AKTA: Soglasje k ceni storitve in določitev 

subvencioniranja cene storitev neposredne 
socialne oskrbe na domu v letu 2016 

  
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 2016 

  
POROČEVALKI Stanka Vauh, direktorica Doma starejših na Fari na 

Prevaljah in mag. Dragica Mazej, predsednica  
Odbora za družbene dejavnosti 

 
OBRAZLOŽITEV:              Odbor za družbene dejavnosti je na 4. redni seji, dne 
24.11.2015 obravnaval predlog cene storitve za neposredno socialno oskrbo na 
domu za  leto 2016, ki jo je pripravil Dom starejših na Fari. Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cene socialno varstvenih storitev v 12. členu določa način izračuna 
stroškov storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu, ki so sestavljeni iz: 

 stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

 stroškov vodenja in koordiniranja, 

 stroškov za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov. 
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Ekonomska cena storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2016 znaša 14,94 
€/uro (enako kot v letu v 2015). Občina mora v skladu z  Zakonom  o socialnem 
varstvu subvencionirati ceno storitve neposredne socialne oskrbe na domu v višini  
najmanj 50 %, lahko pa se občina odloči, da je delež subvencije tudi višji. Država 
oskrbe na domu ne subvencionira. 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da občina še naprej subvencionira storitev v  
višini 76,37 % saj želi ohraniti enako ceno za uporabnika. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog Odbora za družbene 
dejavnost potrdil ceno storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 
2016,  in sicer: 
 

 delavnik nedelja 140% praznik 150 % 

Polna cena storitve 14,94 € 20,92       22,41 

Subvencija občine 76,37% 11,41€        15,98       17,11 

Cena za uporabnika 3,53 €.          4.94         5,30 

 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nada Vačun, svetovalka I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum:  7.12.2015 

 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA  

TOČKA: 6 

 
NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem  Odloka o spremembah 

Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem za 
leto 2015 

  
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) 
 

  
POROČEVALEC: Mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, 

finančnik VII/1 

 
 
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. členom 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. 
 
 
 PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Črna 
na Koroškem za leto 2015. 

     
      
PRIPRAVILA: 
 
Eva Praprotnik, finančnik VII/1 
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Datum:  7.12.2015 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 7. 

 
NASLOV: Sprejem sklepa o seznanitvi o začasnem 

financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju 
januar - marec 2016. 

  
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) 

  

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 
uporabniki 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 
pooblastilo 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 
kontinuiranega 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


 
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 
poslov 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 
proračunskimi uporabniki in proračunskimi postavkami enaka kot v preteklem letu. Potrebe 
enega neposrednega uporabnika v obdobju začasnega financiranja so namreč lahko iz 
utemeljenih 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 
zapadejo 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 
realiziranega 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 

financiranje 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 
2016. 
 
Pripravila: 
 

Eva Praprotnik, dipl. ekon. (UN) 
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Datum:  7.12.2015 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  8 

 
 

NASLOV: Obravnava in sprejem osnutka Odloka o proračunu 
Občine Črna na Koroškem za leto 2016 in Načrta 
razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 
 

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 in Eva Praprotnik, 

finančnik VII/1 
 
 
 

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


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 

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 2016 načrtuje na prihodkovni strani finančna 
sredstva v vrednosti 6.059.981,30 €, na odhodkovni strani pa finančna sredstva v višini 
5.905.508,64 €. 
 
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: 

- 17.12.2015 – prva obravnava osnutka proračuna na občinskem svetu 
- do 22.01.2016 – javna obravnava 
- do 29.01.2016 – županja pripravi predlog proračuna 
- do 3 dni pred sejo občinskega sveta – rok za vlaganje amandmajev 
- do 26.02.2016 – seja občinskega sveta in druga obravnava proračuna.  

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

Koroškem za leto 2016 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 in 

ju daje v javno obravnavo. 

 
PRIPRAVILA: 
 

Eva Praprotnik, finančnik VII/1 

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
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Datum: 07.12.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 9 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe:  

- Odvajanje komunalne odpadne vode za leto 
2015 za območje občine Črna na Koroškem 

- Čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2015 
na območju občine Črna na Koroškem 

  

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: poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in 

komunalno dejavnost in 

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja. 

 
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 1. januarja 2013. V skladu s 
6. členom uredbe izvajalec javne službe enkrat letno izdela obračunske cene opravljenih 
storitev in jih primerja s potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje. Enkrat letno pripravi 
poračun opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, ki pa se upošteva pri izračunu 



predračunske cene za naslednje obdobje. Če ugotovljena razlika med potrjeno ceno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju presega 10% odstotkov od potrjene cene, je izvajalec dolžan predlagati ceno in jo 
poslati pristojnemu občinskemu organu, ki prične postopek potrjevanja cene. 
 

Pri oblikovanju cen storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2015 so 

upoštevani načrtovani stroški in načrtovane količine opravljenih storitev, ki temeljijo na 

stroških in količinah iz leta 2014 (zaključni račun 2014) z upoštevanimi predvidenimi 

spremembami v letu 2015 (proračun 2015).  

V okviru elaborata gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

se storitve javne službe delijo na omrežnino (fiksni del) in vodarino (variabilni del). 

Vsebina elaborata je predpisana oz. določena z Uredbo. 

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

Iz pripravljenega elaborata je razviden postopek oblikovanja cen za storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2015 (variabilni in fiksni del cene). 
 
V elaboratih so v tabelah prikazane vrednosti položnic – primerjava z občinami Mežica, 
Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.   
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 6. redni seji, dne 
30.11.2015, obravnaval elaborata in sprejel naslednja dva sklepa. 
 
SKLEPA ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:  
 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z Elaboratom o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - Odvajanje 
komunalne odpadne vode za leto 2015. Odbor na podlagi pripravljenega elaborata predlaga, da se 
fiksni del cene sprejme v višini 1,4826 € brez DDV za vodovodni priključek DN 20, variabilni del 
cene pa v višini 0,1739 €/m3 brez DDV oz. sprejmejo se cene, ki so predlagane v elaboratu. 

 

Omrežnina 

Vrsta priključka Število priključkov 
Predpisani 

faktor Vsota faktorjev 
Omrežnina   v 

€ 

Omrežnina na 
priključek v €  na 

mesec 
Omrežnina na priključek 

v €  na mesec z DDV 

              

Vodomer     DN </= 20 729 1 729          12.969,58                      1,4826                    1,6234    

Vodomer     20 < DN < 40 9 3 27               480,35                      4,4477                    4,8703    

Vodomer     40 /= < DN < 50 1 10 10               177,91                    14,8258                  16,2342    

Vodomer     50 /= < DN < 65 3 15 45               800,59                    22,2386                  24,3513    

Vodomer     65 /= < DN < 80 0 30 0                      -                                -                              -      

Vodomer     80 /= < DN < 100 0 50 0                      -                                -                              -      



Vodomer  100 /= < DN < 150 0 100 0                      -                                -                              -      

Vodomer  150 </= 150 0 200 0                      -                                -                              -      

              

Skupaj 742   811                 17,79                              -        

 

 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z Elaboratom o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - Čiščenje 
komunalne odpadne vode za leto 2015. Odbor na podlagi pripravljenega elaborata predlaga, da se 
variabilni del cene, razlika med potrjeno in predlagano ceno subvencionira iz proračuna v višini 50 
%, kar pomeni, da bi občina subvencionirala 0,1405 €/m3 brez DDV, cena za uporabnika pa bi 
znašala 0,3514 €/m3 brez DDV, skupaj pa znaša variabilni del cene 0,4919 €/m3 brez DDV. Fiksni 
del cene (omrežnina) ostane enaka kot cena, ki je bila potrjena leta 2014 na občinskem svetu.  

Glasovanje: vsi prisotni člani so glasovali ZA. 

 
 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - odvajanje komunalne odpadne vode 
za leto 2015. Občinski svet potrjuje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe – odvajanje komunalne odpadne vode predlagane z elaboratom in sicer: 

- Variabilni del: 0,1739 €/m3 brez DDV; 
- Fiksni del cene (omrežnina): 1,4826 € brez DDV na vodovodni priključek DN 20. 

 
 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - Čiščenje komunalne odpadne vode 
za leto 2015. Občinski svet potrjuje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe – čiščenje komunalne odpadne vode predlagane z elaboratom in sicer: 

- Variabilni del: 0,4919 €/m3 brez DDV; subvencioniranje občine v višini 0,1405 €/m3 
brez DDV, 

- Fiksni del cene (omrežnina): ostane nespremenjena. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka 
 
 
 
 
 



 

 

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: 07.12.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 10 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem predloga Odloka o občinskih 
cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna na 
Koroškem  

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12 in 36/14) 
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 
79/09, 51/10) 
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 49/06, 70/08, 
48/12, 57/12 in 92/13) 
Zakon o prekrških (Ur.l. RS št. 29/11-UPB, 21/13 in 
111/13) 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93, 
30/98-ZZLPPO 

  

FAZA SPREJEMANJA: Dvofazni postopek 
 

  

POROČEVALEC: Poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in 

komunalno dejavnost in  

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Pravna podlaga za sprejem novega Odloka o občinskih cestah ter drugih javnih površinah v 
Občini Črna na Koroškem je:  



- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012 in 36/2014), ki v 95. členu 
določa, da je občinska uprava upravljavec občinskih cest ter da pristojni organ 
(občinski svet) s splošnim aktom (odlokom) določi način izvajanja nalog upravljanja 
občinskih cest.  

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010), ki v 
29. členu določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. 

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 49/06, 70/08, 48/12, 57/12 in 92/13), ki v 
149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
(urejanje in čiščenje javnih površin). 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013 in 111/2013), ki v 
šestem odstavku 17. člena določa do katere višine lahko občina z odlokom predpiše 
globo.  

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO), ki v 3. 
členu določa vrste gospodarskih javnih služb in v 7. členu način opravljanja. 

 
Dosedanja ureditev  
 
Trenutno je področje upravljanja občinskih javnih cest in drugih javnih površin urejeno z 
Odlokom o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem (v 
nadaljevanju: odlok), ki je bil sprejet leta 2012 na 13. redni seji občinskega sveta z dne 
10.07.2012. Veljavni odlok poleg področja upravljanja z občinskimi javnimi cestami ureja tudi 
področje upravljanja z javnimi površinami in zelenimi površinami.  
Veljavni odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o javnih cestah, ki je bil sprejet leta 2010 in je 
bil kasneje leta 2012 spremenjen in dopolnjen.  
V letu 2010, je državni zbor sprejel štiri zakone, ki na novo urejajo področje prometa na 
območju RS. Poleg že navedenega Zakona o cestah so bili sprejeti še Zakon o motornih 
vozilih, Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o voznikih.  
Zakon o cestah v prehodnih določbah to je v 126. členu določa, da morajo občine občinske 
predpise uskladiti z določbami tega zakona. Ker je sprememb in dopolnitev na tem področju 
kar nekaj, se je pripravljavka osnutka Odloka o občinskih cestah in javnih površinah odločila 
za pripravo novega odloka.  
 
Vsebina sprememb  
 
Tako kot je novi Zakon o cestah obsežnejši oziroma podrobnejše opredeljuje področje cest 
od razveljavljenega Zakona o javnih cestah je tudi osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
občinskih cestah ter drugih javnih površinah obsežnejši od do sedaj veljavnega. Vsebina 
odloka je razdeljena na tri sklope in sicer na sklop, ki opredeljuje splošne določbe, na sklop 
občinske ceste ter na sklop, ki opredeljuje vzdrževanje drugih javnih površin.  
 
V času javne obravnave ni bilo podanih pripomb, odlok je usklajen s pripombami, ki so jih 
podali člani odbora in inšpektorat Koroške. Odlok je bil pred obravnavo tudi pravniško 
pregledan. 
 
 
 



 
 
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval predlog 
Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA: 
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o občinskih cestah ter drugih javnih 
površinah v Občini Črna na Koroškem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka 
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Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 

 
 
Datum: 07.12.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 11 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Črna na Koroškem  

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 
79/09, 51/10) 
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 49/06, 70/08, 
48/12, 57/12 in 92/13) 
Zakon o prekrških (Ur.l. RS št. 29/11-UPB, 21/13 in 
111/13) 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93, 
30/98-ZZLPPO 
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 88/2012, 
79/2012), 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Dvofazni postopek 
 

  

POROČEVALEC: poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in 

komunalno dejavnost in Rajko Lesjak, predsednik 

odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in 

varstvo okolja 

 
 
 



 
 
OBRAZLOŽITEV:  
Področje oskrbe s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem ureja Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 92/2009). Odlok je bil 
sprejet na osnovi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/2004 s spremembami), ki določa, 
da je oskrba s pitno vodo obvezna občinska gospodarska javna služba.  
Odlok, ki trenutno ureja obravnavano področje, je Občinski svet Občine Črna na Koroškem 
sprejel na svoji 16. redni seji dne 22. 10. 2009. Odlok je bil usklajen z zakonodajo na tem 
področju, predvsem s takrat veljavnim Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št. 35/06 
s spremembami) ter s Pravilnikom o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/2009), ki je eksplicitno 
določal, da morajo občine uskladiti svoje predpise s tem pravilnikom najkasneje do 31. 
decembra 2010. 
 
Oba omenjena pravilnika sta bila v letu 2012 nadomeščena z Uredbo o oskrbi s pitno vodo 
(Ur. list RS, št. 88/2012) ter z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012), ki 
ponovno določa, da morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to 
uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi (1.1.2013) te uredbe. Prav tako 
Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da je potrebno na njeni podlagi uskladiti občinske 
predpise najpozneje v enem letu od uveljavitve (1.1.2013) te uredbe. Pri tem gre predvsem 
za spremembe, ki se nanašajo na oblikovanje cene storitve ter samo izvajanje gospodarske 
javne službe (elaborat za cene, poročilo o izvajanju gospodarske javne službe, izdelavo 
programa oskrbe s pitno vodo in še nekaj drugih). 
 
Trenutno veljavni odlok je bil pripravljen in sprejet leta 2009, od tedaj do danes pa je na 
področju oskrbe s pitno vodo prišlo do kar nekaj sprememb v zakonodaji. Posledično morajo 
občine kot nosilke izvajanja obvezne javne gospodarske službe novi zakonodaji prilagoditi 
svoje odloke. Odlok je potrebno uskladiti predvsem v delu, ki se nanaša na oblikovanje cene 
storitve javne službe. Pri oblikovanju cene mora izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s 
pitno vodo pripraviti poseben elaborat za ceno omrežnine in vodarine. Poleg tega je 
določeno, da občina lahko subvencionira ceno za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih 
dejavnosti.  
Nastale so tudi spremembe pri določanju območja, kjer mora občina zagotavljati oskrbo s 
pitno vodo, nekoliko so se spremenile oz. popravile ali dopolnile definicije nekaterih izrazov, 
točneje se je določila razmejitev med hišnim priključkom in javnim vodovodom, iz odloka so 
se črtale nekatere obveznosti izvajalca, ki jih mora v vsakem primeru zajeti v programu 
oskrbe z vodo in tudi opraviti. 
 
Glede na to, da je zaradi vsega zgoraj navedenega prišlo do večjih popravkov večine členov, 
je bilo odločeno, da občinska uprava ne pripravi sprememb veljavnih členov, ampak se 
pripravi nov odlok (čistopis). 
 
Določbe odloka po poglavjih: 
I. Splošne določbe 



V splošnih določbah so povzete splošne določbe glede storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ki jih mora zagotavljati izvajalec in območja oskrbe, izrazi (pojmi) uporabljeni v tem 
odloku. 
II.  Pomen uporabljenih izrazov 
Povzeti izrazi uporabljeni v tem odloku. 
III. Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo 
V tem poglavju je določeno kdo je lastnik vodovodnega omrežja in kdo upravljavec ter 
navedena vrsta in obseg storitev javne službe. 
IV. Vodovodno omrežje, objekti in naprave upravljavca in uporabnikov 
Navedeni javni vodooskrbni sistemi ter naprave, ki so v lasti uporabnikov in tiste, ki pripadajo 
javnemu vodovodu in so potrebne za izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno 
vodo. 
V. Vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav 
Navedeno kdo je lahko izvajalec del na javnem vodovodu ter kako se izvajajo popravila in 
obnovitvena dela na vodovodnem priključku. 
VI. Pogoji priključitve na javni vodovod 
To poglavje določa obveznosti priključitve uporabnikov, pogoje priključitve za uporabnike in 
izvajalca in pooblastila izvajalca v okviru izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno 
vodo. 
VII. Meritve in obračun porabljene pitne vode 
Poglavje opredeljuje vire financiranja, predpisuje način meritve porabljene vode, obveznosti 
meritve, dolžnosti uporabnika glede vgrajevanja vodomerov in sporočanja okvar. Poglavje v 
grobih okvirih tudi določa oblikovanje in potrjevanje cene storitev javne službe, pojasni 
sestavine cene in določa obračun prekomerne porabe vode. 
VIII. Prekinitev in omejitev dobave pitne vode  
V tem poglavju so opredeljene pravice prekinitve in omejitve dobave pitne vode. 
IX. Odvzem pitne vode iz hidranta 
Poglavje določa pogoje odvzema vode iz hidrantov. 
X. Obveznosti upravljavca in uporabnikov 
V poglavju so zajete dodatne obveznosti izvajalca in uporabnikov, ki niso bile zajete v 
prejšnjih poglavjih. 
XI. Varovanje javnega vodovoda 
Izvajanje gradbenih del na območju javnega vodovoda 
XII. Prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje 
V tem poglavju so opisani pogoji za prenos vodovoda v last občine. 
XIII. Kazenske določbe 
Poglavje opredeljuje globe za neupoštevanje pomembnejših določil odloka za izvajalca in 
uporabnike. 
XIV. Nadzor 
V tem poglavju je navedeno kdo lahko izvaja nadzor nad tem odlokom. 
XV. Predhodne in končne določbe 
Poglavje razveljavlja prejšnji odlok z uveljavitvijo tega in določa pričetek veljave tega. 
Predpisuje tudi obveznosti uporabnikov in upravljavca (Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav javnega ter zasebnih vodovodov. 
 



V času javne obravnave ni bilo podanih pripomb, odlok je usklajen s pripombami, ki so jih 
podali člani odbora in Medobčinski inšpektorat Koroške. Pred obravnavo je bil odlok tudi 
pravniško pregledan.   
 
 
 
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval predlog 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem in predlaga 
občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Črna na Koroškem.  
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka 
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Datum: 07.12.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 12 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem predloga Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter 
izvajanju posebnih storitev  

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 
79/09, 51/10) 
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 49/06, 70/08, 
48/12, 57/12 in 92/13) 
Zakon o prekrških (Ur.l. RS št. 29/11-UPB, 21/13 in 
111/13) 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93, 
30/98-ZZLPPO 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 88/2011, 8/2012 
in 108/13), 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Dvofazni postopek 
 

  

POROČEVALEC: poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka za cestno in 

komunalno dejavnost in 

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja. 

 
 



 
OBRAZLOŽITEV:  
 

Zakon o varstvu okolja v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja, med katerimi je tudi »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode«. Zakon nadalje določa, da Vlada podrobneje predpiše naloge, ki se izvajajo v 
okviru javne službe, metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe. Tako 
je Vlada na podlagi predmetnega zakona sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki je začela veljati 01.01.2012 in Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je 
začela veljati 01.01.2013.  
Občina ima nalogo, da zagotovi izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode skladno s podzakonskimi predpisi. Trenutno je v 
veljavi Odlok o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in o upravljanju kanalizacijskih 
storitev, ki je bil sprejet leta 1996. 
 

S predlaganim odlokom se izvajanje te javne službe usklajuje z državno uredbo, ki krovno 
ureja področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda in uredbo o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. 
 
Določbe odloka po poglavjih: 
I. Uvodne določbe 
V uvodnih določbah so povzete splošne določbe (namen) glede storitev javne službe, 
razloženi so izrazi (pojmi), ki so uporabljeni v tem odloku. 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 
V tem poglavju je navedeno kdo je izvajalec javne službe, kdo je lastnik in kako se izvaja 
javna služba ter dolžnosti izvajalca javne službe. 
III. Vrsta in obseg storitev 
V tem poglavju so določene storitve javne službe:  

- za naselje opremljeno z javno kanalizacijo in  

- za naselje ali del naselja, ki še ni opremljeno z javno kanalizacijo in po operativnem 
programu tudi ne bo. Kjer ni javne kanalizacije, mora izvajalec v okviru javne službe 
zagotoviti storitve povezane s prevzemom blata iz greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav in zagotoviti njegovo obdelavo ter opraviti prve meritve in 
obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja.  

IV. Vrsta in obseg objektov in naprav 
V tem poglavju so navedene vrste (primarno, sekundarno) omrežij in opisan obseg objektov. 
V. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 
V tem poglavju je navedeno na kakšen način se zagotavlja in uporablja storitev javne službe 
(kanalizacijski priključek, pogoji priključitve, strošek priključitve, varovalni pasovi, prekinitev 
oz. omejitev odvajanje odpadne vode,…).  
VI. Pravice in obveznosti uporabnikov 
To poglavje določa razmerja med uporabniki in upravljavcem ter pravice in obveznosti 
uporabnikov.  
VII. Viri financiranja 
Poglavje opredeljuje vire financiranja. 



VIII. Obračun odvajanja in čiščenja 
V tem poglavju je opredeljen način obračuna odvajanja in čiščenja odpadne vode.  
IX. Prenos objektov in naprav 
Poglavje določa pogoje in postopek za prenos kanalizacije v last občine. 
X. Posegi v prostor 
Poglavje določa pogoje za izvajanje posegov v prostor. 
XI. Nadzor 
V tem poglavju je navedeno kdo lahko izvaja nadzor nad tem odlokom. 
XII. Posebne storitve 
V tem poglavju so opredeljene in opisane posebne storitve. 
XIII. Kazenske določbe 
Poglavje opredeljuje globe za neupoštevanje pomembnejših določil odloka za izvajalca in 
uporabnike. 
XIV. Predhodne in končne določbe 
Poglavje razveljavlja prejšnji odlok z uveljavitvijo tega in določa pričetek veljave tega. 
Predpisuje tudi obveznosti uporabnikov in upravljavca (Tehnični pravilnik). 
 
V času javne obravnave ni bilo podanih pripomb, odlok je usklajen s pripombami, ki so jih 
podali člani odbora. Pred obravnavo je bil odlok tudi pravniško pregledan.   
 
SKLEP ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:  
 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval predlog 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev. 
  
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka 
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OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 13 

 
 

NASLOV AKTA: Obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti Občine 
Črna na Koroškem (OPV) – novelacija in seznanitev z 
izvajanjem OPV-ja (ocena varnostnih razmer)  

  

PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja 

  

PRAVNA PODLAGA:   Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS št. 139/2006) 

  

FAZA SPREJEMANJA: Potrditev in sprejem 

  

POROČEVALEC: Poročata Mojca Dimnik, višja svetovalka in Rajko Lesjak, 

predsednik odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora 

in varstvo okolja 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
S 1.1.2007 je stopil v veljavo Zakon o občinskem redarstvu (Ur. list RS, št. 139/2006), ki ureja 
uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev, organizacijo in določitev delovnega področja in 
nalog občinskega redarstva ter določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb 
občinskega redarstva , pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in 
način vodenja evidenc.  
 
Na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem je bilo občinsko 
redarstvo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
uprava občin Mežiške doline« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2015). 

 
Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 35. člena občinam nalaga obveznost, da v dveh letih 
po uveljavitvi navedenega zakona sprejmejo občinski program varnosti (OPV). V občini Črna na 
Koroškem je bil OPV že sprejet na občinskem svetu leta 2010, vendar zakon določa, da je potrebno 
OPV uskladiti z veljavnimi predpisi, programskimi dokumenti ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve in policije na področju javne varnosti ter s potrebami varnosti v občini.  
 
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so 
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Občine Črna na 
Koroškem.  
 
Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v Občini Črna na Koroškem. 



Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z 
okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo 
javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi 
odprti prostori varni, čisti in urejeni. 
OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. 
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh 
ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego zastavljenih ciljev. V dokumentu so 
opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo 
in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira. 
OPV smo novelirali v skladu z aktualnimi varnostnimi razmerami na območju Občine Črna in trendi 
varnostnih pojavov na območju občine v letu 2015. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja  ter Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu sta na skupni seji dne 30.11.2015 sprejela naslednje sklepe. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu sta na skupni seji obravnavala, dopolnila ter sprejela Občinski program varnosti 
občine Črna na Koroškem (OPV). Odbor in svet predlagata občinskemu svetu, da po obravnavi 
sprejme OPV.  
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu sta se na skupni seji seznanila z Oceno varnostnih razmer na območju občine 
Črna na Koroškem za leto 2014, ki izhaja iz podlag OPV-ja. 
 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu sta se seznanila z delom Medobčinskega redarstva v občini Črna na Koroškem.  
 
 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem je sprejel Občinski program varnosti (OPV) – novelacija ter 
se seznanil z izvajanjem OPV-ja (Ocena varnostnih razmer) za leto 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Mojca Dimnik, višja svetovalka 
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OBRAZLOŽITEV 
ZA 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 14 

 
NASLOV: Sprejem ugotovitvenega sklepa o odstopu 

predsednika 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:                     
 
Predsednik Nadzornega odbora Viljem Pečnik je podal odstopno izjavo o 

nepreklicnem odstopu s funkcije predsednika nadzornega odbora Občine Črna na 

Koroškem in tudi kot člana Nadzornega odbora zaradi povečanih službenih 

obveznosti. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

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

predsednika Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem in ga razreši s 

funkcije člana in predsednika 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 
 



 
 
 


