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V A B I L O 
 

 

 

Vabim vas na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, 

 ki bo v ČETRTEK, 23. 11. 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem. 
 

 

 

DNEVNI RED: 

 

Ugotovitev sklepčnosti. 

1. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne 23.11.2017, 
poroča mag. Romana Lesjak, županja;  

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, z dne 18.10.2017 in Poročilo o 

realizaciji sklepov,  poroča mag. Romana Lesjak, županja; 

3. Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Črna na Koroškem, 

poročata Peter Zajc,  RRA Koroška, vodja projektne skupine izdelovalcev in Rajko 

Lesjak predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

4. Obravnava in seznanitev z Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje komunalne 

odpadne vode, Čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2018, poročata Mojca 

Dimnik višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak 

predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja; 

5. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Črna na Koroškem v letu 2018 in sklepa o vrednosti 

točke za odmero davka na premoženje za leto 2018 na območju Občine Črna na 

Koroškem, poročata Mojca Dimnik višja svetovalka za cestno in komunalno 

dejavnost in Rajko Lesjak, predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje 

prostora in varstvo okolja; 

6. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o Proračunu Občine Črna na Koroškem za 

leto 2018 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, prva obravnava,  

poročata mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, finančnica; 
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7. Obravnava in sprejem sklepa o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje, 

poroča Eva Praprotnik, finančnica; 
 

8. Pobude in vprašanja; 

9. Razno. 

 

 
 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    mag. Romana Lesjak 
                                                                                                županja  

       Občine Črna na Koroškem        
 
 
 
 
 
 
 
                                 

VABLJENI: 
- člani Občinskega sveta, 
- Peter Zajc,  RRA Koroška, vodja projektne skupine izdelovalcev CPS,  
- predstavniki občinske uprave,  
- snemalec, KDS Črna, 
- predstavniki sredstev javnega obveščanja. 


