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: 16.01.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 2

NASLOV AKTA:

Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja za leto 2014 - 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 bioloških odpadkov. Občinski svet
občine Črna na Koroškem je ceno za storitev zbiranja komunalnih odpadkov že potrdil v letu
2014, medtem ko je potrebno še sprejeti ceno za zbiranje bioloških odpadkov. V skladu z
Uredbo so pripravili Elaborat, ki so ga dolžni predložiti občinskemu organu v potrditev. Na
podlagi 5. člena Uredbe je izvajalec javne službe dolžan predlagati ceno storitve posamezne
javne službe za območje občine z elaboratom in ga predložiti pristojnemu občinskemu
organu v potrditev.
SKLEP 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 obveznih občinskih GJS varstva okolja – zbiranje
komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov, ki ga je izdelalo JKP Log d.o.o. Odbor

potrjuje ceno zbiranja bioloških odpadkov, ločeno na fiksni in variabilni del, navedene v
spodnji tabeli. Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagano ceno zbiranja
bioloških odpadkov. Cene veljajo s 01.03.2015.

Vrsta storitve
Zbiranje bioloških
odpadkov
cena javne infrastrukture
cena storitve
Skupaj
*Cene so brez DDV

Uporabnik

EM

občani, gospodarstvo
občani, gospodarstvo

€/kg
€/kg

Predlagana cena JKP
Log

0,0000
0,1303
0,1303

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen
izvajanja storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja – zbiranje komunalnih odpadkov in
zbiranje bioloških odpadkov, ki ga je izdelalo JKP Log d.o.o. in hkrati potrjuje ceno zbiranja
bioloških odpadkov, ločeno na fiksni in variabilni del, navedene v spodnji tabeli. Cene se
skladno z uredbo na položnicah prikažejo v kg, pri čemer se upošteva normativ: 9,4 kg
zbranih komunalnih odpadkov na občana/mesec. Cene veljajo s 01.03.2015.

Vrsta storitve
Zbiranje bioloških
odpadkov
cena javne infrastrukture
cena storitve
Skupaj
*Cene so brez DDV

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

Uporabnik

EM

občani, gospodarstvo
občani, gospodarstvo

€/kg
€/kg

Predlagana cena JKP
Log

0,0000
0,1303
0,1303

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: 16.01.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 3

NASLOV:

Sprejem Sklepa o pristopu Občine Črna na Koroškem k
organu skupne občinske uprave in Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava
občin Mežiške doline«

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem.

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I176/08-10)
Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Ur.l.RS, št. 123/2006,
101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011)
Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l.RS, št. 139/2006)
Statut Občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06 in
101/07 in 79/12)

FAZA SPREJEMANJA:

enofazni postopek

POROČEVALEC:

Vlasta Kupljen, direktorica občinske uprave Ravne na
Koroškem in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l.št. 139/06) morajo vse občine
ustanoviti eno izmed predpisanih oblik občinskega redarstva. Na podlagi navedenega sta
občini Črna na Koroškem in občina Mežica izkazali interes za pristop k organu skupne
občinske uprave. Občina Ravne na Koroškem je posredovala in predstavila Odlok o

ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«.
Razlog za ustanovitev organa skupne občinske uprave je bil predvsem možnost zmanjšanja
stroškov občinske uprave, s področij, ki zadevajo več občin, ter nuja za zagotovitev obvezne
redarske službe s strani občin, ki redarstva še nimajo urejenega.
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi so izvirne naloge občine med drugim tudi, da občina:
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini,
- načrtuje prostorski razvoj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe.
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline« občine ustanovijo organ skupne občinske uprave, določijo njegovo ime in
sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih
pogojev za njegovo delo. Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih
organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
Občine ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog na naslednjih
področjih dejavnosti:
o na področju občinskega redarstva,
o na področju razvojnih projektov in projektov s področja javnih služb,
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline opravlja naloge občinskega redarstva v skladu z
Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varnosti v cestnem prometu, Zakonom o
varstvu javnega reda in miru ter drugimi področnimi predpisi. Zakon o občinskem redarstvu
nalaga občinam, da bi morale najkasneje do 01.01.2009 urediti opravljanje redarske službe v
občini, bodisi z ustanovitvijo občinskega ali medobčinskega redarstva bodisi z organiziranjem
redarske službe znotraj občinske uprave kot občinski redar. Ker posamezne občine le-tega še
nimajo urejenega, se predlaga ustanovitev medobčinskega redarstva, ki bi bilo pristojno za
vse občine ustanoviteljice v Mežiški dolini. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega
redarstva vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti,
določenih z zakoni in z veljavnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. Plačane globe za
prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju
katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
Medobčinski urad za pripravo razvojnih projektov opravlja naloge priprave in vodenja
projektov posameznih občin in skupnih projektov občin ustanoviteljic. Z ustanovitvijo tega
urada bi zmanjšali stroške storitev v vseh občinah.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine
ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki ga podpišejo župani.
Kot prihodki proračuna občin se predvidevajo plačane globe za prekrške, ki jih izreče
medobčinsko redarstvo.
Glede delitve stroškov je podan predlog, da se za financiranje medobčinske uprave uporabi
delež števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice v razmerju do števila prebivalcev

26. člen Zakona o financiranju občin določa, da se v tekočem letu občini lahko zagotavljajo
dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih
odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Za posamezne naloge se štejejo naloge
občinskega redarstva, upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora ter naloge
na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb. Za področje občinskega pravobranilstva
se ne bi zagotavljala dodatna sredstva iz državnega proračuna.

SKLEPI ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z določili
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške
doline«, ki se nanašajo na postopke organa skupne občinske uprave in soglaša s predlogom,
da občina Črna na Koroškem pristopi k medobčinski upravi.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu,
da po obravnavi odloka sprejme odlok in pristopi k medobčinski upravi.
SKLEPI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE:
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške
doline« je na svoji 1. redni seji dne 22.1.2015 obravnavala Statutarno pravna komisija in
sprejela naslednje sklepe:
SKLEP 3/1:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline« v skladu s Statutom Občine Črna na
Koroškem in ne jemlje in ne posega v pristojnosti Občine Črna na Koroškem.
SKLEP 3/2:
Statutarno pravna komisija se je seznanila z določili Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline« , ki se nanašajo na pristop k
organu skupne občinske uprave in soglaša s predlogom, da Občina Črna na Koroškem
pristopi k Medobčinski upravi.
SKLEP 3/3:
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu Občine Črna na Koroškem, da po
obravnavi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline« sprejme in pristopi k Medobčinski upravi.
SKLEP 3/4:
Statutarno pravna komisija predlaga, da občinska uprava pripravi zloženko s pojasnili za
občane v luči postopnega uvajanja redarske službe v Občini Črna na Koroškem.

PREDLOG SKLEPOV:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z določili Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem soglaša s pristopom Občine Črna na Koroškem k
organu skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«.

PRIPRAVILA:
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata

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: 20.1.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 4
NASLOV AKTA:

Sprejem sklepa o prenosu socialno varstvene
storitve pomoč na domu kot socialne oskrbe na
Dom starejših Na Fari, soglasje k ceni storitve
pomoč na domu in
sprejem sklepa o višini
subvencioniranja cene storitve pomoči na domu

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

43. člen Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list
RS, štev.: 3/2007), 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 (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07 in
79/2012)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

OCENA FINANČNIH
POSLEDIC:

Finančna sredstva za neposredno socialno oskrbo
na domu v deležu 76,37% cene na uro prispeva
občina iz proračuna 2015

POROČEVALEC:

Stanka Vauh, direktorica Doma starejših Na Fari in
mag. Dragica Mazej, predsednica Odbora za
družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:
Odbor za družbene dejavnosti se je na 1. redni seji, dne
19.1.2015 seznanil s prenosom storitve pomoči na domu kot socialne oskrbe na domu s
Centra za socialno delo Ravne na Koroškem na Dom starejših na Fari in s sklepom 2/1,
ki je bil sprejet na 20. redni seji z dne 18.6.2014.
Odbor za družbene dejavnosti je potrdil sklep 2/1, 20. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti z dne 18.6.2014 o prenosu socialno varstvene storitve pomoč na domu na
Dom starejših Na Fari in predlaga občinskemu svetu da ga potrdi.

Odbor za družbene dejavnosti je na 1. redni seji, dne 19.1.2015 obravnaval predlog
cene storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2015, ki ga 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.
Ekonomska cena storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2015 znaša 14,94
€/uro (enako kot za leti 2013 in 2014). Ceno storitve za leto 2015 v višini 14,94 €/na
uro je potrdil Svet zavoda Doma starejših na Fari 14.11.2014.
Občina ima pristojnost sama določiti višino subvencioniranja cene storitve nad 50 %
deležem. Odbor za družbene dejavnosti predlaga potrditev predloga izvajalca, da je
subvencija občine 76,37 %, tako da ostane cena za uporabnike nespremenjena.
PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem na predlog Odbora za družbene
dejavnosti daje soglasje za prenos socialno varstvene storitve pomoč na domu
kot socialne oskrbe na domu s 1.1.2015 na Dom starejših Na Fari.
SKLEP 2
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti, potrdil ekonomsko
ceno za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2015, ki znaša 14,94
€/uro.
SKLEP 3
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil ceno
storitve za neposredno oskrbo na domu, in sicer:
delavnik
Polna cena storitve
14,94 €
Subvencija občine 76,37%
11,41€
Cena za uporabnika
3,53 €.
Soglasje k ceni velja od 1.2.2015.

Pripravila :
Nada Vačun, svetovalka I.

nedelja140%
20,92

praznik 150 %
22,41

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: 20.1.2015

OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 5

NASLOV AKTA:

Sprejem Sklepa o podaljšanju veljavne ekonomske
cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok
v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav do 30.4.2015

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

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:

Enofazni

POROČEVALEC:

Romana Košutnik, ravnateljica OŠ Črna na
Koroškem, mag. Dragica Mazej, predsednica
odbora za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:
Odbor za družbene dejavnosti je na 1. redni seji dne
19.1.2015 obravnaval predlog Sklepa o določitvi cene programa vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu Črna in Žerjav za leto 2015. Predlog sklepa je pripravila
Osnovna šola Črna na Koroškem po Metodologiji za oblikovanje cene programov v
vrtcih ( Uradni list št. 97/2003).

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z ekonomsko ceno programa vrtca v
Črni in Žerjavu, ki je v povprečju za 6% višja od sedaj veljavne.
Odbor predlaga občinskemu svetu, da podaljša veljavno ceno programa do
30.4.2014. V mesecu aprilu 2015, pa bo Osnovna šola Črna na Koroškem na podlagi
števila vpisanih otrok v vrtec, števila oddelkov ter vseh stroškov pripravila nov
izračun ekonomske cene programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je na predlog odbora za družbene dejavnosti, podaljšal veljavno
ceno programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem
in Žerjav do 30.4.2015, in sicer:
- I. starostno obdobje – celodnevni program 390,67 €,
- II. starostno obdobje – celodnevni program 348,03 €,
- I. starostna skupina – poldnevni program
332,07 €,
- II. starostna skupina - poldnevni program
295,83 €.

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: 19. 1. 2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 6

NASLOV:

Informacija o stanju izdelave Občinskega prostorskega
načrta (OPN) za občino Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

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

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in
76/14 - odl. US) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06 in 101/07 in
79/12)

FAZA SPREJEMANJA:

dvofazni postopek

POROČEVALKA:

Saša PIANO, iz podjetja Area Ars d.o.o. - izdelovalka
OPN za občino Črna na Koroškem in Rajko LESJAK predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
Na občinski svet smo povabili izdelovalko OPN za občino Črna na Koroškem go. Sašo
Piano, ki bo obrazložila okvirni terminski načrt dela oz. osnovnih korakov nadaljnje izdelave
OPN za občino Črna na Koroškem.
V prilogi je priloženo gradivo za sejo, ki ga je pripravila ga. Saša Piano.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 1. redni seji, ki je
bila 15. 1. 2015 in sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 4/1
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil s potekom in
rokovnikom izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino Črna na Koroškem s
pripombo glede spremembe datuma pridobitve mnenja na predlog OPN-ja iz 45 dni na 30
dni.

Glasovanje: VSI ZA
Sklep št. 4/2
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja bo realizacijo rokovnika
sproti spremljal in v primeru večjih odmikov predlagal občinskemu svetu potrebne sklepe in
ukrepe.
Glasovanje: VSI ZA.
Sklep št. 4/3
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja priporoča občinski upravi in
županji, da v okviru rokovnika poskrbi za pregledno in transparentno razpravo v občinskih
organih in v občini kot celoti.
Glasovanje: VSI ZA
Terminski načrt nadaljnjih aktivnosti pri izdelavi OPN za občino Črna na Koroškem je na svoji
1. redni seji dne 20.1.2015 obravnaval Odbor za gospodarstvo in razvoj občine in soglasno
sprejel Sklep 5/1:
Odbor za gospodarstvo in razvoj občine se je seznanil s terminskim načrtom izdelave
Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino Črna na Koroškem.

PREDLOG SKLEPOV:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s terminskim načrtom izdelave
OPN za občino Črna na Koroškem.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se strinja s predlaganimi sklepi Odbora za
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja.

Gradivo pripravila:
Svetovalka III
Polona OBRETAN

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: 30.1.2015

OBRAZLOŽITEV
ZA _3_ REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 8

NASLOV:

Obravnava in sprejem osnutka Odloka o proračunu
Občine Črna na Koroškem za leto 2015 in Načrta
razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018

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. in 101/13),
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 in 40/12 - ZUJF) in Statut Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07)

FAZA SPREJEMANJA:

dvofazni postopek

POROČEVALKI:

Mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik,
finančnik VI

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 in 36/11). 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 2015 načrtuje na prihodkovni strani finančna
sredstva v vrednosti 5.375.354,14 €, na odhodkovni strani pa finančna sredstva v višini
5.191.297,82 €.
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 2015:

-

10.02.2015 – prva obravnava osnutka proračuna na občinskem svetu
do 27.02.2015 – javna obravnava
do 11.03.2015 – županja pripravi predlog proračuna
do 26.03.2015 – seja občinskega sveta in druga obravnava proračuna.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na
Koroškem za leto 2015 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 in
ju daje v javno obravnavo.

PRIPRAVILA:
Eva Praprotnik, finančnik VI

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: 21.1.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA:
TOČKA: 9
NASLOV AKTA:

Obravnava Odloka o prenehanju javnega zavoda
Koroško višje in visokošolsko središče in sprejem
Sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda
Koroško višje in visokošolsko središče

PREDLAGATELJ:

Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o gospodarskih
javnih službah (Ur. L. RS, št. 42/06 in spremembe),
Statut občine Črna na Koroškem (Ur. L. RS št.
10/06, 101/07 in 79/12)

POROČEVALEC:

Rajko Lesjak, predsednik Statutarno pravne
komisije.

OBRAZLOŽITEV:
Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče – KOVIVIS je na Občino Črna na
Koroškem, kot eno izmed ustanoviteljic, naslovil dopis, v katerem občino seznanja s
tem, da so bili uresničeni cilji, ki so bili zastavljeni ob ustanovitvi javnega zavoda, kar
pomeni, da je s tem prenehalo tudi njegovo poslanstvo.
Svet javnega zavoda je sprejel sklep, s katerim poziva občine ustanoviteljice, da
sprejmejo Odlok o prenehanju Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko
središče in Sklep o začetku likvidacije Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko
središče.
Pojasnila in predlog za prenehanje Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko
središče je ona svoji 1. redni seji obravnavala Statutarno pravna komisija in sprejela
naslednje sklepe:
SKLEP 4/1
Statutarno pravna komisija se je seznanila z razlogi in vzroki za prenehanje Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče in s sklepom 4/2014 Sveta Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče.
Na podlagi tega Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine
Črna na Koroškem, da sprejme Sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda Koroško

višje in visokošolsko središče in Odlok o prenehanju Javnega zavoda Koroško višje
in visokošolsko središče.

SKLEP 4/2
Statutarno pravna komisija predlaga, da se do seje občinskega sveta ugotovi, po
kakšnih kriterijih je bila določena višina nadomestila likvidatorke in kakšni bodo še
drugi okvirni stroški likvidacijskega postopka.

PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Sklep o redni likvidaciji
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem
besedilu.
SKLEP 2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme Odlok o prenehanju Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem besedilu.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

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: 19. 1. 2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 10

NASLOV AKTA:

Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za
odmero davka na premoženje na območju Občine Črna
na Koroškem za leto 2015

PREDLAGATELJ:

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

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89,
Ur. list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 - ZOMZO, 7/93, 18/96
- ZDavP, 91/98 - ZDavP-C, 1/99 - ZNIDC, 117/06 ZDVP, 117/06 - ZDDD, 24/08 - ZDDKIS in 101/13 ZDavNepr) in 16. člen Statuta občine Črna na
Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALEC:

Rajko LESJAK - predsednik Odbora za komunalne
zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja

OBRAZLOŽITEV:
Občina na podlagi Zakona o davkih občanov in Statuta občine določa vrednost točke za
davek na premoženje. Povišanje vrednosti točke je občina letno uskladila s povprečnim
indeksom rasti življenjskih potrebščin. Po podatkih Statističnega urada RS je indeks cen
življenjskih potrebščin ob koncu leta 2013 znašal 1,8 %, ob koncu leta 2014 pa 0,2 %
(podatek je za obdobje december 2013 – november 2014).
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na svoji 16. redni seji, dne 29. 1. 2013 sprejel
sklep, da letna vrednost točke za odmero davka na premoženje za leto 2013 na območju
Občine Črna na Koroškem znaša 3,272 €. Za leto 2014 občinski svet ni usklajeval vrednosti
točke z rastjo cen življenjskih potrebščin, saj je bil sprejet Zakon o davku na nepremičnine
(Ur. list RS, št. 101/13), ki ga je Ustavno sodišče RS nato razveljavilo. Vrednost točke za
izračun davka na premoženje za leto 2014 je tako ostala enaka kot za leto 2013.

Po predlaganem povišanju za 1,8 % in 0,2 % bi vrednost točke za odmero davka na
premoženje za leto 2015 znašala 3,338 €. Skupna odmera davka na premoženje je v letu
2014 znašala 6.512,42 €, po predvideni rasti bi bila odmera za leto 2015 v višini 6.642,67 €,
kar v proračunu občine pomeni povišanje za 130,25 €.
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja
in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je
lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec
uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja na posest
stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, torej se plačuje
za tisto stanovanjsko površino, ki presega mejno vrednost. Evidenco zavezancev za odmero
davka na premoženje in izdajo odločb vodi Finančni urad Dravograd.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 1. redni seji, ki je
bila 15. 1. 2015 sprejel sklep št. 6/1:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je obravnaval predlog
sklepa o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2015 na območju Občine
Črna na Koroškem. Vrednost točke za odmero davka na premoženje za leto 2015 na
območju Občine Črna na Koroškem znaša 3,338 €. Odbor predlaga občinskemu svetu, da
vrednost točke potrdi.
Glasovanje: VSI ZA

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme sklep o vrednosti točke za odmero
davka na premoženje na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2015, ki znaša
letno 3,338 €.

Gradivo pripravila:
Svetovalka III
Polona OBRETAN

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: 30.1.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA:
TOČKA: 11
NASLOV AKTA:

Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in imenovanje predstavnika
Občine Črna na Koroškem v Nadzornem svetu JKP
Log d.o.o.

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja

PRAVNA PODLAGA:

Statut občine Črna na Koroškem (Ur. L. RS št.
10/06, 101/07 in 79/12), Poslovnik občinskega
sveta( Ur.L.RS št. 7/06, 101/07)

POROČEVALEC:

Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna
vprašanja,volitve in imenovanja

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s Statutom Občine Črna na Koroškem in Poslovnikom občinskega sveta
imenuje občinski svet Občine Črna na Koroškem na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja člane delovnih teles in predstavnike Občine Črna na
Koroškem v svetih javnih zavodov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je sestavljen iz 2 predstavnikov
občinskega sveta, 1 predstavnika občinske uprave, 1 predstavnika Policijske postaje
Ravne in 2 predstavnikov uporabnikov: OŠ Črna na Koroškem in civilne javnosti.
Občinski svet je dva predstavnika imenoval že na 2. redni seji dne 8.12.2014, svoja
predstavnika pa sta imenovala tudi Policijska postaja Ravne na Koroškem in
Osnovna šola Črna na Koroškem.
Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja je na 3. redni seji dne
29.1.2015 oblikovala predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in sprejela naslednji SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu
Občine Črna na Koroškem da imenuje Svet za preventivo in vzgojo, v sestavi:
- Jože Kropivnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka,
- Dušan Vesnicer, SMC – Stranka Mira Cerarja,
- Danilo Emeršič – predstavnik civilne javnosti ,
- Mojca Dimnik –predstavnica občinske uprave,
- Andrejka Fajmut – predstavnica OŠ Črna na Koroškem in
- Tomaž Strmčnik – predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem.

Za predsednika Sveta predlaga Jožeta Kropivnika.
Zaradi nepreklicnega odstopa dosedanjega predstavnika Občine Črna na Koroškem
Rajka Lesjaka v Nadzornem svetu JKP Log d.o.o. je občinska uprava pozvala
politične stranke k posredovanju predlogov za imenovanje novega člana Nadzornega
sveta JKP Log d.o.o.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je preučila prejeti predlog in
sprejela naslednji SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu
Občine Črna na Koroškem, da za predstavnico Občine Črna na Koroškem v
Nadzornem svetu JKP Log d.o.o. imenuje Tanjo Šepul iz Ludranskega vrha 27, Črna
na Koroškem, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU z naslednjimi člani:
- Jože Kropivnik, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka,
- Dušan Vesnicer, SMC – Stranka Mira Cerarja,
- Danilo Emeršič – predstavnik civilne javnosti ,
- Mojca Dimnik –predstavnica občinske uprave,
- Andrejka Fajmut – predstavnica OŠ Črna na Koroškem in
- Tomaž Strmčnik – predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem.
Za predsednika Sveta imenuje Jožeta Kropivnika.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, za predstavnico Občine Črna na Koroškem v
Nadzornem svetu JKP Log d.o.o. imenuje Tanjo Šepul iz Ludranskega vrha 27,
Črna na Koroškem, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

PRIPRAVILA:
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

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: 20.1.2015
OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 12

NASLOV AKTA:

Sprejem sklepa o imenovanju Sveta za invalide
Občine Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

3. člen Pravilnika o pridobitvi listine ''OBČINA PO
MERI INVALIDOV'', ki ga je sprejel Upravni odbor
Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji 14.
seji dne 22.10.2008 (dopolnitve na 1. izredni seji
dne 10.11.2008, 21. seji dne 14.12.2009,
korespondenčni seji dne 12.11.2010 in 23. seji dne
7.11.2013)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALEC:

mag. Romana Lesjak, županja

V letu 2006 je Občina Črna na Koroškem pričela s postopki
za pridobitev naziva »Občina po meri invalidov«, ki ga podeljuje Društvo delovnih
invalidov RS.
V skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'', ki ga je
sprejel Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije mora županja predlagati
občinskemu svetu v imenovanje člane Sveta za invalide, v katerega so enakopravno
vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine.
OBRAZLOŽITEV:

Svet za invalide bo spremljal in koordiniral delo pri izvrševanju aktivnosti iz
Akcijskega načrta in o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati županji in
občinskemu svetu.
Županja mag. Romana Lesjak je pripravila naslednji predlog članov Sveta za invalide
Občine Črna na Koroškem:

-

Urška Gostenčnik, predstavnica DI Mežiške doline,
Antonija Plesec, predstavnica DI Črna na Koroškem
Silva Fužir, predstavnica DU Črna na Koroškem,
Danica Ozimic, predstavnica društva Sožitja,
Branko Lepičnik, predstavnik društva Diabetikov Mežiške doline,
Stojan Rozman, predstavnika Društva paraplegikov za Koroško,
Ingrid Jančar, predstavnica RK Črna na Koroškem,
Franja Veršnik, predstavnica Karitasa Črna na Koroškem,
Jana Stopajnik, predstavnico CUDV Črna na Koroškem,
Tomaž Strmčnik, predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem,
Barbara Čreslovnik, predstavnica ZD Ravne na Koroškem, Zdravstvene
postaje Črna na Koroškem.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog županje mag. Romane
Lesjak imenoval Svet za invalide v naslednji sestavi:
- Urška Gostenčnik, predstavnica DI Mežiške doline,
- Antonija Plesec, predstavnica DI Črna na Koroškem
- Silva Fužir, predstavnica DU Črna na Koroškem,
- Danica Ozimic, predstavnica društva Sožitja,
- Branko Lepičnik, predstavnik društva Diabetikov Mežiške doline,
- Stojan Rozman, predstavnika Društva paraplegikov za Koroško,
- Ingrid Jančar, predstavnica RK Črna na Koroškem,
- Franja Veršnik, predstavnica Karitasa Črna na Koroškem,
- Jana Stopajnik, predstavnico CUDV Črna na Koroškem
- Tomaž Strmčnik, predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem,
- Barbara Čreslovnik, predstavnica ZD Ravne na Koroškem, Zdravstvene
postaje 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: 20.1.2015

OBRAZLOŽITEV
ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 13

NASLOV AKTA:

Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov
socialnega varstva 2014-2016 za Koroško statistično
regijo

PREDLAGATELJ:

mag. Romana Lesjak, županja

PRAVNA PODLAGA:

Resolucija o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS, št.
39/2013)

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALEC:

mag. Romana Lesjak, županja

OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, ki je temeljni
programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta
2020.
V skladu z določili Resolucije je potrebno na lokalni in nacionalni ravni pripraviti dva
izvedbena načrta za štiriletni obdobji. Prvi izvedbeni načrti na nacionalni in regijski
(po statističnih regijah) ravni morajo biti pripravljeni za obdobje 2014 – 2016.
Opredeliti je bilo potrebno prioritete na socialnem področju, ki izhajajo iz specifičnih
okoliščin v posameznih lokalnih oziroma regijskih okoljih.

Načela, ki so bila pri pripravi predloga upoštevana:
- zakonitost,
- načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti,
- transparentnost,
- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2013
organiziralo regijske posvete, na katerih so bila predstavljena ključna izhodišča
Resolucije, v razpravi pa so udeleženci opredelili prioritete na socialnem področju za
obdobje do leta 2016, ki izhajajo predvsem iz specifičnih okoliščin v posameznih
lokalnih oziroma regijskih okoljih. Za pripravo regijskih izvedbenih načrtov so bili s
sklepom pristojne ministrice imenovani regijski koordinatorji (za območje Koroške
regije je bil Center za socialno delo Slovenj Gradec), ki so oblikovali regijske
koordinacijske skupine, katerih člani so bili tudi predstavniki občin. Regijske
koordinacijske skupine so pripravile regijske izvedbene načrte za obdobje 2014 –
2016. Povzetke regijskih izvedbenih načrtov, ki so predmet na obravnavah občinskih
svetov, pa je pripravil Inštitut RS za socialno varstvo, katere je že potrdilo vseh
dvanajst koordinacijskih centrov za socialno delo.
Odbor za družbene dejavnosti se je s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov
socialnega varstva 2014-2016 za Koroško statistično regijo, seznanil na 1. redni seji
19.1.2015.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet se je seznanil s povzetkom Regijskih izvedbenih načrtov
socialnega varstva 2014 - 2016 za Koroško statistično regijo.

Pripravila :
Nada Vačun, svetovalka I.

