
 1

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM  
Center 101  
2393 ČRNA NA KOROŠKEM  

 
 

Datum:  18.03.2009 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA za  dne, 31.03.2009 

TOČKA  6.   
 

 
 
NASLOV AKTA: Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave-  medobčinskega 
inšpektorata Koroške- drugo branje 

 
  
PREDLAGATELJ: Janez Švab, župan 
  
PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta občine Črna na Koroškem (Uradni list 

RS, št. 10/06 in 101/07) in 49. a člen Zakona o lokalni 
samoupravi (94/200/-UPBS, 27/2008, Odl. US: up. 
2925/07, U-I-21/07-18, 76/2008). 

  
FAZA SPREJEMANJA: dvofazni postopek 
  
POROČEVALEC: mag. Romana Lesjak, podžupanja in Nada Vačun, 

tajnica občinske uprave. 
 

 
 
FINANČNA OBREMENITEV OBČINE:                               
Predvideni stroški za zaposlene, predvidena je zaposlitev vodje inšpektorata ter trije inšpektorji. 
 Stroški zajemajo: 
- za plače in nadomestila za zaposlene ( malica, regres, potni stroški…) 
- stroški administracije občinske uprave ( sorazmerni del materialnih stroškov ter stroški  
   računovodstva, tajništva in pravne službe), 
- stroški najema poslovnih prostorov ( ogrevanje, elektrika) in stroški najema avtomobila in  
   računalniške opreme. 
Stroški se določijo na podlagi sorazmernega deleža glede na število prebivalstva posamezne 
občine od skupnega števila prebivalcev  vseh koroških občin, ki bodo pristopile j skupni občinski 
upravi. Delež občine znaša glede na št. prebivalcev 3540, delež v % 4,802, to znaša 9.123.80 € . 
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OBRAZLOŽITEV:        Občinski svet je na 13. redni seji ,dne 23.02.2009 obravnaval predlog 
odloka v prvem branju. Koroške občine bodo pristopile k sprejemanju Odloka ustanovitvi skupne 
občinske uprave v drugem branju v času od 30.03. do 20.04. 2009. 
Dopolnitve in spremembe odloka so naslednje: 
- v glavi odloka, se naj občine zapišejo po abecednem vrstnem redu, 
- v 2. členu se spremeni ime odloka in sicer tako, da se inšpektorat imenuje Medobčinski 
inšpektorat Koroške, 
- 7. člen odloka se uvrsti pred 6. členom odloka, sedanji 6. člen se uvrsti pod tretje poglavje in 
postane 7. člen, 
-v 13. členu se za besedno zvezo »tajnik občine« doda besedna zveza  »direktor občinske 
uprave«, 
- v 15. členu se besedna zveza » se z dogovorom dogovorijo«, 
- v 1. odstavku 16. člena se besedna zveza  »vodji inšpektorata« nadomesti z besedno zvezo 
»sedežni občini« v zadnjem odstavku, pa se beseda »preobsežno« nadomesti z besedno zvezo 
»presežno«, 
- v zadnjem odstavku 19. člen se črta besedna zveza »Občine Dravograd« in se nadomesti z 
besedno zvezo »občin, ki prevzamejo zaposlene v inšpektorat«, 
- v drugem odstavku 20. člena se besedna zveza »vodja medobčinskega inšpektorata« nadomesti 
z besedno zvezo »sedežna občina«, 
- v drugem odstavku 21. člena se besedna zveza »občina ustanoviteljica« nadomesti z besedno 
zvezo »sedežna občina«, 
- 22. člen odloka se črta. 
 
Svetniki lahko vložijo amandmaje na predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave- medobčinskega inšpektorata Koroške tri dni pred sejo sveta, to je  do 28.03.2009 v pisni 
obliki.  
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet je obravnaval in sprejel predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave- medobčinskega inšpektorata Koroške. 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
 
Nada Vačun, tajnica občinske uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


