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1 UVOD 
 
Letno poročilo Občine Črna na Koroškem sestavljata poslovno in računovodsko poročilo. Priprava 
letnega poročila je predpisana v 21. členu Zakona o računovodstvu, sestavljanje letnih poročil pa 
podrobneje razlaga Pravilnik o sestavljanju letnih poročil. 
 
 
 
2 POSLOVNO POROČILO     

 
 
2.1     SPLOŠNI DEL 
 
2.1.1 Predstavitev občine 
 
Občina Črna je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij leta 
1994, ko se je takratna Občina Ravne na Koroškem razdelila na tri občine: Črna na Koroškem, 
Mežica in Prevalje - Ravne na Koroškem. Delitev premoženja med novo nastalimi občinami je bila 
izvedena v letu 1997. Občina Črna na Koroškem samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, pomaga pri 
razvoju kmetijstva in s tem ohranja poseljenost podeželja. 
 
Občina Črna meri 156 m2 in šteje 3.319 prebivalcev (podatki Statističnega urada RS, leto 2017), ki 
prebivajo v devetih naseljih: Črna, Žerjav, Bistra, Ludranski Vrh, Javorje, Jazbina, Koprivna, Topla in 
Podpeca. 
Število prebivalcev v Občini Črna na Koroškem se je po zadnjih podatkih Statističnega urada RS v 
letu 2017 zmanjšalo glede na leto 2016, in sicer iz 3.324 na 3.319 prebivalcev. 
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2.1.2 Organiziranost občine 
 
Občina Črna na Koroškem je organizirana preko treh organov, in sicer (1) županje, (2) občinskega 
sveta in (3) nadzornega odbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1 Županja 
 
Županja predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovorna za izvrševanje 
proračuna. Županja Občine Črna na Koroškem od 26.10.2010 naprej je mag. Romana Lesjak. 
 
2.1.2.2 Občinski svet 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ima 13 članov, ki svojo funkcijo opravljajo 
nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
Dne 5.10.2014 so bile izvedene lokalne volitve in v skladu z doseženimi rezultati je sestava 
občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018 naslednja: Nestrankarska lista Rajka Lesjaka 
– 5 mandatov, SD – 3 mandate, SMC – 2 mandata, SDS – 2 mandata, NSi – 1 mandat.  
 
V letu 2017 se je občinski svet sestal na  7. rednih sejah, 1 izredni seji, 1 dopisni seji  in 1 slavnostni 
seji. 
Odhodki sejnin za leto 2017 so znašali 20.442 €, odhodki za material in storitve za delovanje 
občinskega sveta pa so bili 1.434 €. 
 
Delovna telesa Občinskega sveta so: 
- Odbor za družbene dejavnosti (v letu 2017: 4 redne seje in 1 skupna seja z Odborom za 
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja); 
- Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja (v letu 2017: 3 redne seje in 1  
izredna seja, 3 skupne seje z Odborom za gospodarstvo in razvoj občine, 1 skupna seja z Odborom 
za družbene dejavnosti in 1 skupna seja s člani sveta Krajevne skupnosti Žerjav); 
- Odbor za gospodarstvo in razvoj občine (v letu 2017: 3 redne seje, 3 skupne seje z Odborom za 
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in 1 dopisna seja); 
- Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja (v letu 2017: 3 redne seje); 
- Komisija za nagrade in priznanja (v letu 2017: 1 redna seja, 1 dopisna seja); 
- Statutarno pravna komisija (v letu 2017: 3 redne seje, 1 dopisna seja); 
- Stanovanjska komisija (v letu 2017: 5 rednih sej); 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v letu 2017: 2 redni seji, 3 dopisne seje) ; 
- Volilna komisija - v letu 2017 ni bilo sej; 
- Svet za varstvo javnih dobrin (v letu 2017: 1 redna seja); 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - SOSVET (v letu 2017: 1 redna seja). 
 
Ob občinskem prazniku Občine Črna na Koroškem je 19.8.2017 potekala slavnostna seja 
občinskega sveta Občine Črna, na kateri so zaslužnim občanom in organizacijam podelili posebna 

ORGANI OBČINE 
ČRNA NA 

KOROŠKEM 

ŽUPANJA 
 

OBČINSKI SVET 
(13 članov) 

NADZORNI ODBOR 
(3 člani) 
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priznanja, in sicer:  2 bronasta grba, 2 srebrna grba, 1 zlati grb in nagrado Občine Črna. Naziv 
častne občanke je bil podeljen Marti Repanšek. 
2.1.2.3 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z 
zakonom naslednje pristojnosti: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna; 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave in krajevne skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost občinskih javnih 
sredstev. 
 
V letu 2017 se je  Nadzorni odbor sestal na 6. rednih sejah in 1 dopisni seji. Stroški nadzornega 
odbora so znašali 1509,72 €. 
 
2.1.2.4 Občinska uprava 
 
Sedež občinske uprave je v Črni na Koroškem, Center 101, z uradnim elektronskim naslovom 
obcina@crna.si. Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črna na Koroškem. Predstojnica 
občinske uprave je županja, neposredno pa občinsko upravo vodi tajnica občinske uprave. 
 
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične 
akte in odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh, spremlja stanje in daje pobude za reševanje 
vprašanj na različnih področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, 
županjo ter druga delovna telesa. 
V občinski upravi Občine Črna je bilo v začetku leta 2017 zaposlenih 16 oseb, od tega 10 za 
nedoločen čas, 5 oseb za določen čas in 1 oseba za čas trajanja mandata.  
 
Konec leta 2017 - na dan 31.12.2017, je bilo v občinski upravi Občine Črna na Koroškem zaposlenih 
13 delavcev, in sicer: 

 9 delavcev za nedoločen čas  

 3 delavci za določen čas in 

 1 oseba za čas trajanja mandata. 
 
Skozi celotno leto so se zaposleni dodatno izobraževali, predvsem z udeležbo na  seminarjih s 
poudarkom na upravnem poslovanju ter pridobivanju dodatnih strokovnih znanj, ki so potrebna za 
posamezna delovna mesta. 
 

mailto:obcina@crna.si
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Izraba delovnega časa v letu 2017, primerjava z letom 2016: 
 

 2016 2017 

Namen Število ur Število ur 

Redno delo 22.596 24.714 

Prazniki 1.124 1.344 

Letni dopust 3.346 3.580 

Izredni dopust 24 32 

Delo preko delovnega časa 452* 471* 

Boleznina do 30 dni 1.248 1.422 

Boleznina v breme ZZZS 1.150 1.036 

 
*večji del opravljenih nadur so zaposleni izkoristili kot proste ure, zato niso zajete v analizi 
 
 
Odhodki občinske uprave Občine Črna na Koroškem (v EUR): 

 

Namen Leto 2016 Leto 2017 

Plače, drugi izdatki zaposlenim, 
prispevki za socialno varnost 

 
143.949 

 
126.704 

Izobraževanje 1.558 226 

Materialni stroški 60.805 60.784 

Nakup opreme 
1.016 843 

Skupaj: 
207.328 188.577 

 
V letu 2017 so se za delo občinske uprave namenila sredstva v višini 188.577 €, kar predstavlja 
8,76 % dohodkov iz naslova dohodnine. 
 
Odhodki Režijskega obrata Občine Črna na Koroškem (v EUR): 
 

Namen Leto 2016 Leto 2017 

Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki 
za socialno varnost 

101.820 113.277 

Izobraževanje 98 785 

Materialni stroški 49.900 54.395 

Skupaj: 151.818 168.457 

 
V letu 2017 so se za delo režijskega obrata namenila sredstva v višini 168.457 €. 
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2.1.3 Sprejemanje proračuna občine 
 
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2017 je bil sprejet z Odlokom o proračunu občine Črna 
na Koroškem št. 410-0006/2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem  dne 
9.3.2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 12/2017 dne 17.3.2017.  
V letu 2017 je bil sprejet rebalans proračuna z  Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine 
Črna na Koroškem za leto 2017, in sicer na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Črna na 
Koroškem, dne 18.10.2017, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 z dne 
27.10.2017. 
 
 
2.2 OPIS AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA 
 
2.2.1 Družbene dejavnosti 
 
2.2.1.1 Socialni transferji 
 
2.2.1.1.1 Aktivna politika zaposlovanja 
 
Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 sofinancirala izvajanje programov javnih del v CUDV Črna 
na Koroškem v znesku 2.700 €. Občina Črna na Koroškem je za stroške pripravnika porabila 
8.833,22€. 
 
2.2.1.1.2 Zdravstveno zavarovanje občanov 
 
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  vlagatelji podajo vlogo 
za uveljavljanje socialno varstvenih pravic na CSD Ravne na Koroškem. Evidenco o upravičencih 
vodi CSD Ravne, katera se do 15. v mesecu za pretekli mesec uskladi z evidenco Občine Črna.  
 
Občina pokriva strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam, ki so ostale brez zaposlitve 
in ne morejo biti zavarovanci iz kakšnega drugega naslova. 
 
V letu 2017 je občina mesečno plačevala obvezno zdravstveno zavarovanje 63 - 75 občanom, v 
skupni povprečni vrednosti 2113,82 € mesečno. 
 
Prispevek občine za plačilo zdravstvenega zavarovanja v letu 2017 je znašal 25.365,85 € 
 
V spodnjem grafu št. 2 prikazujemo povprečno število zavarovancev v obdobju od 2008 do 2017. 
 
Prav tako smo za leto 2017 pripravili prikaz nihanja števila zavarovancev po mesecih, kar je 
razvidno iz grafa št. 3. 
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Graf 1: Povprečno število zavarovancev po letih 
 

 
 
 
Graf 2: Pregled števila zavarovancev po mesecih v letu 2017 
 

 
 
2.2.1.1.3 Zdravstveno letovanje otrok 
 
V letu 2016 je bilo za letovanje otrok porabljenih 0 €. 
 
2.2.1.1.4 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 
 
Občina Črna na Koroškem sofinancira društva s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti. Vsa ta društva so skozi svoje programe usmerjena v preprečevanje, lajšanje ali 
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov. V letu 2017 je bilo sofinanciranih 26 
društev v višini 11.022,62€. 
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2.2.1.1.5 Socialne storitve 
 
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v 
drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis 
obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih, v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, 
starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v 
vsakdanje življenje. 
 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/2004) mora občina Črna na 
Koroškem financirati izvajanje pomoči na domu najmanj v višini 50 % cene storitve. 
 
Občinski svet je dne 18.10.2017 sprejel sklep, v katerem je določil, da neposredna oskrba na domu 
v letu 2017 znaša: 
 

 Delovnik 
 

Nedelja  
 

Praznik  
 

Polna cena storitve 18,16 € 22,25 € 23,07 € 

Subvencija občine 76,37% 13,12 € 16,24 € 16,87 € 

Cena za uporabnika 4,06 € 5,03 € 5,22 € 

 
Tako je Občina Črna v letu 2017 sofinancirala oskrbo vključno z vodenjem in koordiniranjem v višini 
16.878,22 €.  
 
 
Graf 3: Izplačila za neposredno oskrbo na domu po letih 
 

 
 
Oskrbovance in stanovalce imamo nameščene tudi v domovih za starostnike na Prevaljah in 
Črnečah, v zavodu Hrastovec, institucionalnem varstvu v CUDV Črna, OZARI Maribor ter DVO 
Velenje. 
 
Občina mora zagotoviti tudi povračilo razlike v ceni, katere oskrbovanec zaradi prenizkih dohodkov 
in nezmožnosti plačil svojcev ne more poravnati sam.  
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V grafu 4 prikazujemo odhodke iz naslova oskrbnin v obdobju od 2008 do 2017. 
 
Graf 4: Izplačila za oskrbnine v institucionalnem varstvu po letih 
 

 
 
2.2.1.1.6 Izplačila družinskemu pomočniku  
 
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu, o pravici do izbire družinskega pomočnika odloči Center 
za socialno delo, občina pa sofinancira del stroškov. V letu 2017 je Občina Črna na Koroškem 
sofinancirala družinske pomočnike v višini 20.232 €. S strani ZPIZ smo prejeli sredstva v višini 
3.032,75 €. Eden izmed upravičencev je prispeval za svojega pomočnika 1.454 €. V letu 2018 bo 
Občina izstavila zahtevek na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 
delno povračilo stroškov. V letu 2017 je Občina prejela povračilo sredstev za leto 2016 v višini  
17.337 €. 
 
Graf 5: Sredstva za financiranje družinskega pomočnika v letih 2008 – 2017 
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2.2.1.1.7 Novorojenčki 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem je na svoji redni seji, dne 18.12.2006 sprejel Pravilnik o 
enkratni denarni pomoči za novorojence, ki ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za 
novorojence in posvojence v občini Črna na Koroškem, določa višino pomoči, upravičence, pogoje 
za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje pomoči. 
 
Višina pomoči za leto 2017 je znašala 400 € in se vsako leto valorizira z letno stopnjo rasti cen 
življenjskih potrebščin.  
 
V letu 2017 je bilo izdanih 31 odločb za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence. 
 
 
Graf 6: Višina denarne pomoči za novorojenčke – primerjava med zadnjimi šestimi leti 
  

 
 
2.2.1.1.8 Srečanje starostnikov 
 
Vsako leto konec leta  občina organizira srečanje občanov starejših od 75 let. 
Skupaj z društvi v Črni občina pripravi vabila, organizira prevoz, pripravi kulturni program ter izroči 
darila starostnikom. Srečanje je bilo 24. 11. 2017 v Kulturnem domu Črna, udeležilo se ga je 115 
občanov starejših od 75 let. 
 
 
2.2.1.1.9  Subvencioniranje prevoza dijakom in študentom 
 
Na osnovi Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče 
v občini Črna na Koroškem in  oktobra 2012 sprejetih spremembah tega pravilnika, smo v letu 2017 
nadaljevali tudi s to vrsto subvencij. Subvencija prevoznih stroškov za šolsko leto 2017/2018 je bila 
izplačana 25 dijakom in študentom.  
 
Odhodki za ta namen so v letu 2017 znašali 720 €. 
 
2.2.1.1.10  Subvencioniranje najemnin za stanovanja 
 
Do subvencionirane najemnine je na podlagi 121., 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona – 
SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 90/2009 Odl. US, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl. US, 87/2011, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200990&stevilka=3938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3719
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40/2012-ZUJF) upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju 
do višine neprofitne najemnine ali v bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih 
potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni 
pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega 
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine v tržnem stanovanju. 
 
Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini 
razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in 
30% ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. 
 
Kot dohodek se ne upoštevajo otroški dodatek, izredna denarna socialna pomoč in štipendija.  
 
Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo enega leta, zneski subvencij 
pa se med letom ne spreminjajo. V primeru, da se najemniku med letom poviša najemnina zaradi 
postopne uveljavitve neprofitne najemnine skladno s 117. členom SZ-1 ali spremeni ugotovljeni 
dohodek iz 1. odstavka tega člena ali spremeni število oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, 
lahko najemnik zaprosi za nov izračun pripadajoče subvencije. 
 
Najemniki podajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dvignejo na Centru za socialno delo 
Ravne na Koroškem. Skladno s spremembo zakonodaje na področju socialnih transferjev o vseh 
pravicah iz javnih sredstev, tudi o pravici do subvencioniranja najemnine za neprofitna in tržna 
stanovanja, odloča pristojni Center za socialno delo.  
 
Občina Črna na Koroškem je za subvencije v celotnem letu 2017 prispevala 49.840,16 €.  
  
Graf 7: Izplačane subvencije po letih 
 

 
2.2.1.2 Kultura 
 
Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 zagotavljala materialne pogoje za delovanje Koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in krajevnih enot knjižnice Črna, Žerjav 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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in Podpeca. Za ta namen je bilo porabljenih 68.548,75 €. Za nakup knjižničnega gradiva v Koroški 
osrednji knjižnici Ravne je bilo porabljenih 4.519,14 €. 
 
V letu 2017 se je na razpis za pridobitev sredstev, ki se namenijo za ZKD Črna in kulturna društva,  
prijavilo 10 kulturnih društev. JSRS za kulturne dejavnosti Ravne na Koroškem in kulturnim 
društvom so bila na podlagi sklenjenih pogodb izplačana sredstva v višini 16.920 €.  
 
Kulturnemu društvu Pihalni orkester Mežica so bila dodeljena sredstva v višini 4.000 €. 
 
Občina je tudi zagotavljala sredstva za vzdrževanje Kulturnega doma, Etnografskega in Rudarskega 
muzeja v Črni, Olimpijske zbirke ter Kulturnega centra. Za ta namen je bilo porabljenih 24.424,63 €. 
 
 
2.2.1.3 Šport 
 
Občina Črna je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa zagotavljala sredstva 
za sofinanciranje delovanja športnih društev, ki so včlanjena v Športno zvezo Črna. 
 
V letu 2017 so bila na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb razdeljena sredstva 15 športnim 
društvom v skupni višini  49.385,85 €. Za prioritetni šport smučanje je bilo porabljenih 6.900 €. 
 
Zagotavljala so se tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo objektov ter nadzor (stadion NK Peca, 
trim steza, teniško igrišče, telovadnica in druga igrišča) v višini  44.121 €.  
 
Za izvedbo Maratona Kralja Matjaža so se namenila sredstva v višini 3.845,30 €. 
 
Športna zveza je za svoje delovanje prejela sredstva v višini  2.395,31 €. 
 
2.2.1.3.1 Smučišče 
 
Občina Črna na Koroškem, v okviru Režijskega obrata, upravlja s smučiščem v Črni. Prodajo 
smučarskih vozovnic izvaja Občina Črna na Koroškem. 
 
Za nemoteno obratovanje smučišča skrbi naslednje osebje: vodja in namestnik vodje smučišča, 
nadzorniki vlečnice in reševalci, strojniki, teptalci snega in vzdrževalci zasneževalnega sistema. 
 
V letu 2017 so prihodki od prodaje smučarskih vozovnic znašali 27.897,58 €, odhodki za tekoče 
vzdrževanje smučišča in tekaške proge in za obratovanje vlečnice pa so znašali 100.695 €, od tega 
so bili največji stroški električna energija, plačilo delavcem na smučišču ter tekoče vzdrževanje 
opreme (servisi pred in po sezoni). 
V začetku oz. pred smučarsko sezono 2017/2018 so se na smučišču izvedla naslednja večja 
investicijska dela: 

- Remont na zgornji postaji vlečnice; 
- Menjava ležajev 
- Menjava glave osi na obračalnem kolesu 
- Menjava osi na napenjalnem kolesu 

 
2.2.1.4 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
 
V šolskem letu 2017/2018 se je v Vrtec Črna in Žerjav vpisalo 83 otrok. 
 
Občina Črna na Koroškem je za delovanje vrtca Črna v letu 2017 prispevala 13.696,22 € za 
financiranje  plač nad normativom, 275.422,80€ je znašal prispevek iz naslova plačila razlike med 
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ceno programa in plačilom staršev v vrtcu Črna. Prav tako se je pokrila obveznost iz naslova oskrbe 
predšolskih otrok iz Črne v drugih vrtcih, ki jo je občina regresirala v višini 10.887,83 €. 
 
Občina je v letu 2017 zagotavljala del sredstev tudi bolnišničnemu oddelku VVZ Slovenj Gradec - v 
višini 938,16 €. 
 
2.2.1.5 Izobraževanje 
 
V skladu z zakonodajo je Občina Črna na Koroškem zagotavljala sredstva za plače, materialne 
stroške in nabavo opreme za OŠ Črna, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, Glasbeno šolo 
Ravne na Koroškem in Tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec. 
 
Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 za ta namen porabila 179.091 €. 
 
2.2.1.5.1 Šolski prevozi 
 
Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/2005) ima učenec pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima 
tudi pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne 
šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu 
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 
 
V šolskem letu 2016/2017 so šolske prevoze izvajali: 

 KORATUR AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM d. d. Prevalje,  

 GERŠAK TOURS ALEKSANDER GERŠAK S.P., Črna, 

 KAMOT sistem, družba za transport, d.o.o. Prevalje 
 
V letu 2017 pa je bil objavljen nov javni razpis za prevoz osnovnošolskih otrok za obdobje šolskega 
leta 2017/2018, na katerem so bili kot najugodnejši prevozniki izbrani: 

 IZLETNIK d.o.o, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje  

 GERŠAK TOURS ALEKSANDER GERŠAK S.P., Črna, 

 KAMOT sistem, družba za transport, d.o.o. Prevalje. 
 

Prevoz šolskih otrok izvaja tudi Občina Črna na Koroškem. Prav tako je Občina Črna na Koroškem z 
nekaterimi starši sklenila dogovor o sofinanciranju prevoza njihovih otrok. 
 
Odhodki za financiranje prevozov učencev so v letu 2017 znašali 134.966,53 €. 
 
 
2.2.2 Stvarno premoženje Občine Črna na Koroškem 
 
2.2.2.1 Pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Črna na 

Koroškem 
 
Postopki prodaje, nakupa in menjave nepremičnin se izvajajo na podlagi Letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2017 z dne 17.3.2017 
in spremembe z dne 18.10.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/1) ter Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617). 
2.2.2.1.1 Zemljišča 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
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?sop=2015-01-3772
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Prodaja zemljišč 
 
Občina je v letu 2017 v skladu z Načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine Črna za leto 2017 izvedla prodajo stavbnih zemljišč v vrednosti 1.342,00 €. Prodanih je bilo 
manj nepremičnin kot smo načrtovali, zato bodo neprodane nepremičnine vključene v načrt 
naslednjega proračunskega leta.  
 
Nakup zemljišč 
 
V proračunu Občine Črna na Koroškem so bila v letu 2017 zagotovljena sredstva za odkupe 
zemljišč, in sicer se je izvedel odkup, kjer poteka kategorizirana občinska cesta. Odkupi zemljišč so 
se vršili v skladu z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črna 
za leto 2017. Vrednost nakupa zemljišč v letu 2017 je znašala 485,20 €. Zemljišča, ki so bila 
vključena v načrt in še niso bila odkupljena, se vključijo v načrt naslednjega proračunskega leta.  
 
Menjave zemljišč 
 
Občina je v letu 2017 ni imela postopkov menjave zemljišč.  
 
Prenosi zemljišč  
 

 
2.2.2.1.2 Stanovanja 
 
Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 prodala 1 stanovanje. Občina ima v lasti še 92 stanovanj, 
od tega so tri stanovanja v polovični lasti občine.  
 
Občina namenja veliko skrb vzdrževanju posameznih stanovanjskih enot in v ta namen vsako leto 
zagotovi sredstva v višini 36 % zbrane najemnine. Za področje vzdrževanja in zavarovanja 
stanovanj je bilo v letu 2017 namenjenih 21.879,90€. Stanovanja se vzdržujejo na podlagi 
sprejetega plana investicijskih in vzdrževalnih del za tekoče leto, ki ga potrdi Stanovanjska komisija 
Občine Črna na Koroškem, imenovana s sklepom županje.  
 
V plan investicijskih in vzdrževalnih del se vključijo dela, ki jih posredujejo stranke. Za ta namen se 
na Stanovanjsko podjetje d.o.o. poda pisna vloga, na podlagi katere se opravi ogled želenih del, ki 
se nato vključijo v plan investicijskih in vzdrževalnih del za naslednje leto. Plan je zaradi obsega del 
oblikovan po prioritetah od 1 do 3, kjer 1 predstavlja najvišjo, 3 pa najnižjo prioriteto. Prioriteta 1 naj 
bi se opravila v tekočem letu, ostali dve po potrebi ob pojavu nepričakovanih razmer oz. ob 
morebitni razpoložljivosti sredstev, v nasprotnem primeru v naslednjih dveh letih. Stanovanjska 
komisija je sprejela sklep, da se vloge stanovalcev, ki  iz naslova obračunanih najemnin nimajo 
poravnanih vseh obveznosti, zavrnejo in ne vključijo v plan investicijskih in vzdrževalnih del za 
naslednje leto, prav tako se  dela, ki so v plan že vključena, čeprav prenesena iz prejšnjih let, do 
poplačila celotnega dolga ne izvedejo. Izvedejo se le v izrednih primerih, ko bi lahko njihova 
neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne ali skupne 
dele stavbe in bi s tem kakorkoli oškodovala ostale najemnike v objektu  ali če se s tem prepreči 
nastajanje večje  škode.  
 
Vzdrževalna dela, ki se večinoma opravljajo na stanovanjih so zamenjava oken, vrat, podov, 
kompletna preureditev kopalnic in druga manjša dela, ki so prav tako potrebna (npr. popravilo 
elektro in vodovodnih instalacij, pregled gasilnih aparatov, montaža delilnikov za ogrevanje, itd.) 
 
Na podlagi sprejetega plana investicijskih in vzdrževalnih del za leto 2017 so se v celoti izvedla 
skoraj vsa dela po prioriteti 1. Ta obsegajo predvsem menjavo stavbnega pohištva (oken, vrat), 
obnovo kopalnic, sanacijo balkonov, obnovo elektroinštalacij, pregled gasilnih aparatov ipd.  
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Najemnina stanovanj 
 
V letu 2017 je bilo obračunane najemnine v višini 134.402 €, plačane iz strani najemnikov je bilo 
135.777 €. 
Stanje rezervnega sklada v letu 2017 znaša -9.318 € (v bilanci stanja pokrit iz splošnega sklada), od 
tega rezervni sklad pri Stanovanjskem podjetju d.o.o. v višini -11.254 €, preostali del pa pri podjetju 
PIN – Igor Fujs s.p. v višini 1.936 €. 
 
Občina Črna na Koroškem tudi na tem področju pomaga svojim občanom - dolžnikom na način, da 
jim pred vložitvijo izvršilnega postopka omogoči možnost obročnega odplačila dolga.  
 
Razpisi za dodelitev stanovanj 

 
Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 objavila 4 javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem in skupno oddala 6 stanovanj. Ob koncu leta 2017 je bilo prosto 1 stanovanje v lasti Občine, 
ki je bilo predmet razpisa. 
 
Prodaja stanovanj 
 
Na podlagi načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na 
Koroškem za leto 2017 in dopolnitev je Občina Črna na Koroškem prodala 1 stanovanje.  
 
 
2.2.3 Varstvo okolja in urejanje prostora 
 
2.2.3.1 Kocerod 
 
Projekt KOCEROD vključuje izgradnjo Koroškega centra za ravnanje z odpadki, ki pokriva ravnanje 
z odpadki v dvanajstih občinah Koroške razvojne regije.  
Cilji projekta so: 

- zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov,  
- izdelava preostanka odpadkov tako, da TOC ne presega 5 %,  
- vključevanje najmanj 55% odpadkov v postopke pred odstranjevanjem,  
- zmanjševanje količin odloženih nenevarnih odpadkov iz 24.000 ton/letno na 15.000 ton/letno 

konec obdobja,  
- povečanje količin zbranih frakcij s 1.800 ton/letno na 10.000 ton/letno konec obdobja.  

 
KOCEROD-objekti kompostarne in mehansko biološke obdelave odpadkov na lokaciji Mislinjska 
Dobrava vključujejo: sortirnico za naknadno ročno sortiranje ločenih zbranih frakcij papirja, kartona, 
plastike in kovin, demontažo kosovnih odpadkov in spremljajočo infrastrukturo. KOCEROD-objekt za 
odstranjevanje odpadkov na lokaciji Zmes je namenjen odlaganju preostanka odpadkov volumna 
108.000 m3, kjer se odložijo vsi preostanki po obdelavi odpadkov.  
 
Izgradnja modernega centra za ravnanje z odpadki v Koroški razvojni regiji bo med drugim:  

- zmanjšala emisije v zrak in tla ter zmanjšala količino biološko razgradljivih odpadkov,  
- zagotovila dostop do sekundarnih surovin za dopolnilne dejavnosti,  
- zagotovila delovna mesta za lokalno prebivalstvo, 
- rešila problem predelave odpadkov in zmanjšala stroške transporta v drugo regijo.  

 
Skupna vrednost projekta KOCEROD znaša 19.486.667 €.  
Naložbo financirajo: 

- 54% sredstev prispeva Evropska unija preko Kohezijskega sklada,  
- 10 % sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS,  
- 39% sredstev prispeva 12 koroških občin. 
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Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 nadaljevala s sofinanciranjem izvedbe projekta 
KOCEROD, in sicer v višini 9.128 €.  
 
2.2.3.2 Izdelava Občinskega prostorskega načrta 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem je na 16. redni seji, dne 14. 6. 2017 obravnaval dopolnjen 
osnutek Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo 
sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja in ju v ponovnem branju potrdil. 

 
Dokumentacija dopolnjenega osnutka OPN skupaj z Okoljskim poročilom je bila javno razgrnjena od 
1. junija 2017 do vključno 30. junija 2017. 
 
Občina je pristopila k drugi javni razgrnitvi zaradi treh večjih sprememb v OPN ter tako omogočila 
večjo transparentnost vodenja postopka OPN:  

1. Vključitev gospodarske dejavnosti med strateške razvojne cilje v besedilnem delu OPN, 
2. Sprememba iz centralnih dejavnosti brez bivanja v centralne dejavnosti, kjer je možno 

bivanje na območju Žerjava; 
3. Spremembe iz stanovanjskih dejavnosti v centralne dejavnosti na območju Mušenika, v Črni 

na Koroškem. 
 

Postopek priprave se je nato nadaljeval s ponovnim pregledom prispelih pripomb in sprejetjem 
stališč do teh pripomb, ki so bila objavljena na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. 
Na podlagi zavzetih stališč je bil nato pripravljen predlog OPN, ki je bil posredovan vsem pristojnim 
nosilcem urejanja prostora, ki so podali prva mnenja. Ti morajo zdaj predložiti mnenje k predlogu 
OPN.  
 
2.2.4 Kmetijstvo in razvoj podeželja 
 
Na osnovi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na 
Koroškem za obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13 z dne 18.3.2016) je bil 
dne 15. 6. 2017,  objavljen javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem v letu 2017.  
 
Na javnem razpisu je sredstva prejelo 29 upravičencev, od tega 13 vlagateljev za posodabljanje 
kmetij in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 5 vlagateljev za gozdarske ukrepe, 2 vlagatelja za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, 1 vlagatelj za sofinanciranje 
stroškov transporta, 1 vlagatelj za sofinanciranje stroškov izobraževanja, in 7 vlagateljev za podporo 
delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so bila 
porabljena v višini 17.031 € ter za sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva 3.419 
€. 

 
Občina Črna na Koroškem je sofinancirala tudi delovanje LAS Mežiške doline v višini 5.703 €. 

 
 
2.2.5 Intervencijski programi 
 
V sklopu programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 25. in 27. 
junijem 2016, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom št. 41008-1/2017/4 z dne 20.04.2017, so se v 
občini Črna na Koroškem izvedla 2 projekta: 

- Sanacija plazu na LC 052011 Pristava – Pudgarsko – Najevska lipa  
- Izvedba konservatorsko-restavratorskega posega na kamnitem spomeniku Jožeta Plečnika v 

višini 27.333,27 € brez DDV. 
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2.2.6 Izvajanje javnih gospodarskih služb 
 
2.2.6.1 Analize oz. stanje pitne vode 
 
Notranji nadzor pitne vode mora biti od leta 2000 po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil 
vzpostavljen v skladu s HACCP sistemom, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih agensov. Vsi upravljavci javnega sistema za oskrbo s pitno vodo so morali izdelati HACCP 
načrt.  
 
HACCP je kratica za: Hazard Analysis Critical Control Points (Analiza tveganj in kritične 
kontrolne točke). Je sistem, ki omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in 
nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo 
zdravje človeka. 
 
HACCP načrt mora vsebovati:  

- osnovni obrazec za spremljajoče higienske programe in druge evidence v okviru izvajanja  
notranjega nadzora pri oskrbi s pitno vodo, 

- opisi sistemov za oskrbo s pitno vodo, 
- spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, 
- preventivni ukrepi,  
- kritične kontrolne točke,  
- korektivne ukrepe, 
- plan vzorčenja vode na sistemih. 

 
V osnovi poznamo naslednja tveganja: 

 mikrobiološka: bakterije, paraziti 

 kemijska: pesticidi, težke kovine 

 fizikalna: pesek, delci zemlje 
 
Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu 
ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Je dober pokazatelj fekalnega 
onesnaženja vode. 
 
Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v 
okolju. 
 
Občina Črna na Koroškem ima z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano sklenjeno 
pogodbo o izvajanju storitev in sicer za opravljanje naslednjih del oz. storitev: izvedba analiz vzorcev 
pitne vode, izvedba vzorčenja in posredovanje rezultatov z mnenjem, priprava letnega plana 
vzorčenja z mesti vzorčenja, priprava letnega poročila o kakovosti pitne vode in varnosti oskrbe s 
pitno vodo in izvedba strokovnega izobraževanja s področja oskrbe s pitno vodo ter glede na interes 
tudi z drugih področij. 
 
V letu 2017 je bilo skupaj odvzetih 39 vzorcev. 29 vzorcev je bilo odvzetih v sklopu notranjega 
nadzora, medtem ko 10 v sklopu državnega monitoringa.  Od tega je bilo 10 vzorcev neskladnih 
(25,64 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Po mesecih prikazano število odvzetih vzorcev ter skladnost teh vzorcev za leto 2016 
 

Mesec Št. odvzetih vzorcev Skladni Neskladni 

januar 2 2 0 

februar 4 2 2 (Helena, Šmelc) 

marec 6 5 1 (Helena) 

april 4 4 0 

maj 3 3 0 

junij 1 1 0 

julij 1 0 1 (Rudarjevo) 

avgust 3 2 
1 

(Podpeca) 

september 1 1 0 

oktober 6 3 
3 (Podpeca, Helena, 

Kavšak)  

november 3 0 0 

december 5 3 2 (Helena, Center) 

SKUPAJ 39 29 
10 

(25,64%) 

 
V mesecu februarju sta bila neskladna dva vzorca, in sicer na odvzemnem mestu – Helena in 
Šmelc (prisotnost skupnih koliformnih bakterij v manjših količinah – neškodljiv za zdravje ljudi). 
 
V mesecu marcu je bil neskladen 1 vzorec in sicer Helena – prisotnost skupnih koliformnih bakterij v 
manjši količini– neškodljiv za zdravje ljudi. 
  
V mesecu juliju je bil neskladen en vzorec, in sicer na odvzemnem mestu – Rudarjevo (prisotnost 
skupnih koliformnih bakterij v manjših količinah - neškodljiv za zdravje ljudi).  
 
V mesecu avgustu je bil en vzorec neskladen in sicer na odvzemnem mestu Podpeca, zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij v manjših količinah. 
 
V mesecu oktobru so bila trije vzorci neskladni in sicer na odvzemnem mestu Podpeca, Helena in 
Kavšak, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. 
 
Prikazana primerjava vzorcev pitne vode s preteklimi leti: 
 

Leto Št. odvzetih 
vzorcev 

Št. neskladnih Delež v 
odstotkih 

2005 69 19 28 

2006 66 9 13,60 

2007 76 18 23,70 

2009 60 12 7,20 

2010 54 13 24,07 

2011 65 8 12,31 

2012 50 9 18,00 

2013 39 9 23 

2014 69 13 19 

2015 68 11 16,2 

2016 60 19 31,67 

2017 39 10 25,64 
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2.2.6.2 Vzdrževanje vodovodnega sistema 
 
Občina Črna na Koroškem – Režijski obrat, ima za vzdrževanje vodovodnega sistema sklenjeno 
pogodbo s podjetjem Kleparstvo vodovod Janko Potočnik s.p., Črna na Koroškem. 
 
V letu 2017 so se na vodovodnem sistemu izvedla vzdrževalna dela v vrednosti 19.795 €. Za 
zamenjavo in montažo vodomerov se je namenilo 9.364 €. 
 
V letu 2017 so se na vodovodnem sistemu izvedla naslednja investicijska dela: 
 

- Zamenjava zemeljskih ventilov; 
- Obnova vodovoda in hišnih priključkov na relaciji Kligl - Štalekar; 
- Obnova vodovoda pri obnovi ceste Pristava; 
- Iskanje okvare na vodovodu Žerjav ter zamenjava vodovodnih cevi; 
- Izvajanje rednih kontrol; 
- Redna vzdrževalna dela na vodovodnemu sistemu;  

 
2.2.6.3 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (upravljanje, 

vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov) 
 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda predstavlja zbiranje in transport 
odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob 
hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Na vseh območjih mora biti z urejenim 
vodovodnim omrežjem omogočen odvod porabljene vode in zagotovljen način njenega čiščenja.  
V občini Črna na Koroškem je obstoječe kanalizacijsko omrežje le v naselju Črna na Koroškem in 
sicer skozi zaselke: Pristava, Center, Lampreče, Rudarjevo in delno tudi Mušenik. V ostalih naseljih 
zaradi razpršenosti poselitve in majhnega števila aglomeracije ni izgrajeno kanalizacijsko omrežje. 
 
V občini Črna na Koroškem je ena čistilna naprava. Upravljavec KČN je Občina Črna na Koroškem. 
Komunalna čistilna naprava Črna je namenjena za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 
vod zaselkov: 
• Center, 
• Pristava, 
• Lampreče, 
• Mušenik (delno), 
• Rudarjevo. 
 
Največja možna obremenitev oz. čiščenje je 3200 PE. Letni povprečni učinek čiščenja čistilne 
naprave v letu 2017 je bil 76 % (BPK5). 
V letu 2017 so se na KČN izvedla samo manjša vzdrževalna dela in odvoz odvečnega blata. Za 
vzdrževanje KČN ima Občina Črna na Koroškem sklenjeno podjemno pogodbo, in sicer z g. Rajkom 
Knezom.  
  
V spodnji tabeli so prikazani prihodki od zaračunane kanalščine in odhodki za vzdrževanje 
kanalizacije (brez amortizacije) za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 
2017: 
  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PRIHODKI (EUR):                   

Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda 
(kanalščina) 37.104 40.084 37.432 79.498 68.113 52.808 51.564 32.662 43.670 

SKUPAJ: 37.104 40.084 37.432 79.498 68.113 52.808 51.564 32.662 43.670 
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ODHODKI (EUR):                   

ANALIZA ODPADNIH VOD 26 4.275 2.601 1.399 2.516 1.318 1.885 2.082 1.889 

TOKOVINA ČISTILNA 
NAPRAVA 11.471 7.444 9.353 10.770 4.661 5.839 6.032 6.552 6.167 

TOKOVINA ČRPLIŠČE 
ODPADNIH VOD 160 169 169 143 2.964 177 286 263 1.407 

VZDRŽEVANJE ČISTILNE 
NAPRAVE 6.259 6.547 6.584 7.132 20.746 21.016 23.463 22.063 8.764 

REDNO VZDRŽEVANJE 
KANALIZACIJE 7.603 9.209 8.105 1.556 668 3740 7.779 1.992 3.041 

SKUPAJ ODHODKI (EUR): 25.519 27.644 26.812 21.000 31.555 32.090 39.445 32.953 21.268 

 
2.2.6.4 Komunalne zadeve 
 
Na področju komunalnih zadev obračunavamo komunalne storitve za gospodinjstva, gospodarstvo 
in negospodarstvo. Občina Črna preko svojega režijskega obrata izvaja naloge vzdrževanja 
vodovoda in kanalizacije ter pokopališča.  
 
 
V letu 2017 je bilo iz naslova komunalnih storitev izdanih 13509 računov za gospodinjstva in 620 za 
industrijske odjemalce.  
 
Mesečne obračune komunalnih storitev za gospodinjstva v tisk posredujemo EPPS – Elektronsko 
pismo Pošte Slovenije d.o.o., Ljubljana. Strošek tiska in poštnih storitev za izdajo položnic v letu 
2017 je znašal 9.502 €. 
 
Za industrijske odjemalce račune izpisujemo in pošiljamo sami.  
 
Okrog 340 uporabnikov ima plačilo komunalnih storitev urejeno preko trajnega plačilnega naloga, 
katerega prvo otvoritev ali ukinitev uredijo direktno na občinski upravi.  
Plačilo storitev lahko uporabniki izvedejo tudi na blagajni občine.  
 
Za leto 2017 je bilo izdanih 917 položnic za najem grobov. V letu 2017 je Občina nadaljevala 
urejanje pogodbenih razmerjih z najemniki grobov.  
 
2.2.6.5 Obračun komunalnih storitev 
 
Za vključitev članov v uporabo komunalnih storitev so občani dolžni na Občino sporočiti vsako 
spremembo, ki pomeni povečanje oz. zmanjšanje uporabnikov stanovanjske enote za katero se 
storitve zaračunavajo in bi lahko kakorkoli vplivala na drugačen obračun komunalnih storitev za 
najemnika stanovanja kot tudi za druge stanovalce, v kolikor gre za večstanovanjski objekt. 
 
Občina Črna na Koroškem zaračunava komunalne storitve na določenem naslovu tudi na podlagi 
drugih predloženih dokazil, kot so najemna ali prodajna pogodba in pogodba o zaposlitvi, v kolikor je 
iz nje razviden naslov začasnega bivanja in na podlagi Obrazca za prijavo in odjavo komunalnih 
storitev, s katerim oseba jamči za pravilnost navedenih podatkov in občinski upravi dovoljuje njihovo 
primerjavo z uradnimi evidencami. Prijava stalnega oz. začasnega prebivališča na naslovu, kjer se 
uporabljajo storitve, sicer ni pogoj za začetek obračuna komunalnih storitev na tem naslovu, saj iz 
prakse zaradi pravilnega oz. pravičnega obračuna in odnosa do ostalih uporabnikov 
večstanovanjske stavbe, spremembo upoštevamo tudi na podlagi zgoraj omenjenih dokazil. Občina 
je po zakonu, zaradi zagotavljanja točnosti podatkov v registru stalnega prebivalstva, ob ugotovitvi 
ali sumu neujemanja podatkov bivanja s podatki iz uradnih evidenc, dolžna o tem nemudoma 
obvestiti pristojni organ. 
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Vodarino zaračunavamo glede na stanje vodomera, in sicer se popisana poraba deli s skupnim 
številom uporabnikov v objektu. Obremenitev posameznega gospodinjstva je odvisna od števila 
uporabnikov v posameznem gospodinjstvu. 
 
Popis vodomerov je predviden 1 krat letno, in sicer konec meseca oktobra. Nekateri uporabniki sami 
mesečno javljajo stanje vodomera na brezplačno telefonsko številko ali po elektronski pošti.  
 
Na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. člena 
Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. l. RS št. 10/06, 101/07, 79/12) je občinska uprava Občine 
Črna na Koroškem pripravila elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in 
so pripravljeni vsako leto. Cene so ločene na fiksni (cena javne infrastrukture) in variabilni del (cena 
izvajanja storitve) in so skladne z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12 in 76/17). 
 
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. 
 
2.2.6.6 Plačilo komunalnih storitev 
 
Tudi pri komunalnih storitvah se občina sooča z neplačniki, ki jim poskuša pomagati tako, da jim 
pred vložitvijo izvršilnega postopka omogoči možnost obročnega odplačila dolga.  
 
Pred vložitvijo izvršbe izdamo dolžnikom 2 opomina (opomin in opomin pred izvršbo). Ko so po 
izdaji drugega opomina poknjižena vsa plačila, se pripravi seznam za izvršbo, izpišejo njihove 
kartice po posameznih dolžnikih. Le te so osnova za pričetek izvršilnega postopka, ki ga samostojno 
izvaja finančna služba občinske uprave.  
 
Opominov ne izdajamo vsak mesec, poskušamo pa jih izdati vsaj dvakrat letno. V letu 2017 smo na 
položnice dodali opozorilo o odprtih obveznosti za pretekle mesece in višino zneska, ki velja kot 
opomin.  Poleg pisnega opominjanja se izvajajo tudi klici ter pisna obveščanja o odprtih postavkah. 
 
Stanje zapadlih terjatev iz naslova komunalnih storitev na dan 31.12.2017 znaša 37.551,32 € ter za 
najem grobov 1.863,66 €.  
 
2.2.6.7 Vzdrževanje občinskih cest 
 
V občini Črna na Koroškem je skupno 376,531 km cest. Od tega 74,359 km občinskih cest in 
302,172 km gozdnih cest.  
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in zbirne ceste (ZK). Po 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest ima občina 44,504 lokalnih cest, 28,837 km javnih poti in 
1,018 km zbirnih krajevnih cest kar pomeni, da občina vzdržuje 74,359 km občinskih cest.  
 
Občina ima sprejete naslednje akte, v katerih so navedena določila za vzdrževanje občinskih cest: 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Črna na Koroškem (odlok o GJS); 

 Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem;  

 Odlok o občinskih cestah; 

 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črna na Koroškem; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
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 Odlok o zimski službi;  

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 
 
Odlok o občinskih cestah in odlok o zimski službi določata, da se redno vzdrževanje občinskih cest 
zagotavlja v Režijskem obratu.  
 
Vzdrževalna dela na občinskih cestah se izvajajo čez celo leto, pri čemer se v osnovi delijo na 
zimsko in letno vzdrževanje. Znotraj teh se ločijo posamezni vzdrževalni sklopi: 
 
1. Zimsko vzdrževanje cest: 

 pluženje snega; 

 posipavanje proti poledici; 

 odvoz snega. 
 
2. Letno vzdrževanje cest: 

 redno spomladansko vzdrževanje vozišč makadamskih cest; 

 vzdrževalna dela na voziščih asfaltnih cest; 

 vzdrževanje objektov za odvodnjavanje; 

 vzdrževanje cestnih brežin in podpornih objektov; 

 vzdrževanje cestnih in mostnih ograj. 
 
3. Vzdrževanje prometne signalizacije: 

 vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije; 

 vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije. 
 
4. Nujna intervencijska dela v primeru naravnih nesreč: 

 interventno čiščenje zamašenih objektov za odvodnjavanje v primeru hudourniških nalivov in 
poplav; 

 odstranjevanje materiala zaradi plazenja tal; 

 začasna sanacija cestnih  usadov za vzpostavitev prevoznosti cest; 

 posegi za odpravo negativnih posledic na prevoznost cest zaradi naravnih nesreč. 
 
2.2.6.7.1 Letno vzdrževanje občinskih cest 
 
Za letno vzdrževanje občinskih cest je Občina Črna na Koroškem v letu 2017 porabila 72.570,36 €. 
 
Letno vzdrževanje se začne po zaključku zimske sezone in obsega dela in ukrepe, s katerimi se 
zagotavlja normalna prevoznost cest in odpravljajo morebitni faktorji in razmere, ki bi lahko ogrozili 
varnost vseh udeležencev v prometu. Cilj vzdrževanja je: redno vzdrževanje občinskih cest in z 
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. 
 
V letu 2017 je občina zagotavljala vzdrževanje občinskih cest preko režijskega obrata. 
V letu 2017 so letno vzdrževanje cest izvajali tudi drugi izvajalci, ki jih je občina izbrala na podlagi 
telefonskega preverjanja cen in najcenejšim ponudnikom izdala naročilnico. 
 
V skladu z razpoložljivimi sredstvi je občina v letu 2017 zagotovila normalno prevoznost cest ter na 
njih izvedla redna vzdrževalna dela (grediranje makadamskih cest, krpanje makadamskih lukenj, 
izgradnja cevnih propustov, čiščenje in obrezovanje brežin, utrjevanje bankin, krpanje s hladno 
asfaltno maso…). 
 
2.2.6.7.2  Zimsko vzdrževanje cest 
 
Za zimsko vzdrževanje občinskih cest je Občina Črna na Koroškem v letu 2017 porabila 60.503,05 
€. 
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Zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest. Zimska služba 
obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v 
zimskem času. Odvisna je od geografskega položaja, reliefa, nadmorske višine, klimatskih 
značilnosti, naseljenosti, velikosti in strukture prometa, elementov cest, zakonov in predpisov, ki 
urejajo redno vzdrževanje cest in prometa na cestah.  
 
Za nemoteno izvajanje zimske službe je potrebno vsako leto pripraviti sledeče: 

 operativni program izvajanja zimske službe za tekoče leto, v katerem so zajeti vsi podatki in 
vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v izvajanje zimske službe; 

 zagotoviti izvajalce za izvajanje zimske službe; 

 usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za opravljanje del v 
zimski službi; 

 zagotoviti zadostno količino posipnih sredstev; 

 pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko prometno signalizacijo. 
 
Občina Črna na Koroškem – Režijski obrat, izvaja zimsko službo na občinskih cestah, ki so 
kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem in sicer v dolžini 
cca. 75 km, na javnih površinah (parkirišče, pločniki, površine pri šoli, vrtcu, avtobusnih 
postajališčih) v dolžni 6,800 km, nekategoriziranih cestah ter na gozdnih cestah javnega pomena v 
dolžini 119 km. Posipavanje se izvaja na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, javnih 
površinah in gozdnih cestah javnega pomena, po katerih poteka šolski prevoz in sicer na dolžini 
74,00 km od tega 35,50 po makadamskih voziščih, 38,50 km pa po asfaltnih voziščih. Posipavanje 
na ostalih gozdnih cestah poteka v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 
17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 
4/09) ter v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 
20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12 in 101/13 – ZdavNepr in 
42/15).   
 
Pluženje 
 
Pluženje posameznih odsekov cest izvajajo pogodbeni izvajalci vpisani v plan izvajanja zimske 
službe za sezono 2017/2018. 
 
Odvoz snega 
 
Odvoz snega predvidevamo predvsem iz Centra Črne, kjer nimamo več možnosti deponiranja 
snega. Odvoz snega s posameznih odsekov cest in javnih površin opravlja po predhodnem naročilu 
dežurnega zimske službe pogodbeni izvajalec.  
 
Posipanje cest zaradi snega in poledice 
 
Največji strošek zimske službe predstavlja posipavanje poledenelih vozišč. Poledica nastane zaradi 
podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja. 
Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo in se sneg topi, ponoči pa 
zmrzuje. Velika nevarnost je tudi dež, ki povzroči nastanek ledu, še posebej na makadamskih 
odsekih.  
 
Osnovna posipna materiala sta sol – natrijev klorid in drobljenec. Uporabljamo granulacijo soli od 0 
– 4 mm v vrečah. Drobljenec je iz apnenčeve kamnine, frakcije od 4 – 8 mm za posipavanje 
asfaltnih površin ter frakcije od 8 – 16 mm za posipavanje makadamskih površin.  
 
Zahtevana količina posipa: 
- poraba soli       30 – 40 g/m2 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2009139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19941537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1995954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19981822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1999609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20021106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20031467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20051030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
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- poraba drobljenca na asfaltnih površinah  500 kg/km 
- poraba drobljenca na makadamskih površinah 800 kg/km 
 
Na občinskih cestah, javnih poteh ter prometnih in neprometnih javnih površinah in  gozdnih cestah 
javnega pomena, kjer se opravljajo prevozi otrok v šolo, se  posipanje izvaja po predhodnem 
naročilu dežurnega zimske službe.  
 
Za izvajalca zimske službe v Občini Črna na Koroškem na lokalnih in nekategoriziranih cestah, 
javnih poteh v Centru, Žerjavu in ter na gozdnih cestah javnega pomena v okolici (posipavanje) je 
bilo v sezoni 2017/2018 (enoletni razpis) izbrano podjetje VOC Celje d.o.o., Voler Jurij s.p., Obretan 
Janez, Cigale Martin, Cigale Janez s.p., režijski obrat občine Črna na Koroškem,….  
Pričetek izvajanja zimske službe na občinskih cestah, javnih površinah in nekategoriziranih cestah  v 
Centru Črne in Žerjavu je, ko zapade 10 cm snega, na občinskih cestah in gozdnih cestah javnega 
pomena v okolici Črne (Podpeca, Topla, Koprivna, Bistra, Ludranski vrh, Javorje, Jazbina ) pa se 
prične izvajati zimska služba, ko zapade 15 cm snega. Na gozdnih cestah javnega pomena, po 
katerih potekajo šolski prevozi, se prične izvajati zimska služba, ko zapade 10 cm snega.  
 
Zimska služba se izvaja po naslednjih prioritetah: 
 
I. prioriteta: Ceste po katerih poteka linijski prevoz potnikov (dostopi do javnih zgradb kot so šole, 
vrtci, trgovine, upravne zgradbe ter dostopi do zdravstvenega doma) in ceste, ulice, javne poti, ki 
povezujejo naselja z jedrom. 
 
Na teh cestah se zagotavlja prevoznost v času med 5 in 22 uro. Začasne ustavitve prometa so 
možne v času med 22 in 05 uro zjutraj. Stalno odvijanje prometa je možno z uporabo snežnih verig. 
 
II. prioriteta:  Ceste, ki se plužijo in vzdržujejo dokler je možno z normalnimi plužnimi  sredstvi ter 
ulice in pešpoti v naseljih. 
 
III. prioriteta: Odvoz snega, pluženje cest v okolici občine Črna na Koroškem. 
 
V letu 2017 je občina Črna s pluženjem in posipavanjem zagotovila normalno prevoznost cest v 
zimskem času. 
 
2.2.6.8 Pokopališče 
 
Občina Črna na Koroškem redna vzdrževalna dela na pokopališču izvaja preko delavcev Režijskega 
obrata. Poleg pokopališča v Črni, občina vzdržuje še pokopališči v Javorju in v Koprivni.  
 
Za vzdrževanje pokopališč je občina v letu 2017 namenila 3.619,45 €.  
 
Občina letno zaračunava najemnino za grobove. V letu 2017 je občina prejela 18.356 € za 
grobarino, zapadle terjatve iz naslova najemnine za grobove na dan 31.12.2017 znašajo 1863,66 €. 
 
2.2.6.9 Izvedba ukrepov za sanacijo onesnaževanja s svincem v Črni na Koroškem za leto 

2017 
 
Vlada Republike Slovenije je dne 19.05.2016 sprejela Letni program ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2016 in 2017. V programu za leto 2017 so bili 
realizirani naslednji ukrepi: 
 
Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci  
 

- Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu, 
- Asfaltiranje površin v Žerjavu, 
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- Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah, 
- Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem in bližnji okolici, 
- Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek-Najbrževo). 

 
Pogodba je bila sklenjena s podjetjem VOC Celje d.o.o., Celje.  
 
Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene 
zadrževanju otrok 
 
V sklopu tega ukrepa so bila izvedena urejevalna dela na otroških igriščih v Črni v višini 8.000,69 €. 
 
Mokro čiščenje javnih površin 
 
Za mokro čiščenje površin smo v letu 2017 porabili 17.125,43 €, s katerimi smo pokrili naslednje 
stroške: 

- Izvajanje sistematičnega mokrega čiščenja prahu v Črni in Žerjavu; 
- Sredstva za servisiranje, vzdrževanje stroja,  
- Nabava goriva,…. 

 
 
Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraževalnim 
zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok 

 
Za subvencije za zagotavljanje varovalne prehrane otrok v Občini Črna smo v letu 2017 porabili 
12.895,34 €. Varovalna živila morajo biti v največji možni meri pridelana na ekološki način. 
 
Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami 
 
Za ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami smo v letu 2017 porabili 3.035,70 €. 
 
 
Pripravili: 

 Eva Praprotnik 

 Irena Nagernik 

 Mojca Dimnik 

 Danaja Vidmar 

 Rozalija Proje 
 
 
 
 
 
Občina Črna na Koroškem 
mag. Romana LESJAK, županja 
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