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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: 11.12.2017 
Številka: 0320-0001/2017-18 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je bila v ČETRTEK, 23.11.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem 
 
 
Na 19. redni seji občinskega sveta Občine Črna na Koroškem so bili sprejeti 
naslednji sklepi: 
 
SKLEP 1/1: 
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 19. redne seje občinskega sveta, ki 
poteka dne 23.11.2017. 
 
SKLEP 2/1: 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil z informacijo o izdelavi 
Celostne prometne strategije Občine Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 3/1: 
Občinski svet občine Črna na Koroškem se je seznanil z Elaborati o oblikovanju cen 
izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo, 
odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2017. 
Na podlagi izdelanega elaborata za storitev oskrbe s pitno vodo in čiščenje komunalne 
odpadne vode za leto 2017, cene, tako fiksni kot variabilni del, ostanejo 
nespremenjene. Enako velja tudi za subvencije.  
 
Na podlagi izdelanega elaborata za storitev odvajanje komunalne odpadne vode za 
leto 2017, variabilni del cene ostane nespremenjen, medtem ko se fiksni del poviša za 
14,66 %, kar znaša 1,6999 €/DN20.  
 

Vrsta priključka 
Predpisani 

faktor 

Omrežnina na 
priključek v €  

na mesec 
      

Vodomer     DN </= 20         1    1,6999 

Vodomer     20 < DN < 40         3    5,0997 

Vodomer     40 /= < DN < 50       10    16,9990 

Vodomer     50 /= < DN < 65       15    25,4985 

Vodomer     65 /= < DN < 80       30    50,9970 

Vodomer     80 /= < DN < 100       50    84,9950 

Vodomer  100 /= < DN < 150    100    169,9900 

Vodomer  150 </= 150    200    339,9800 

Skupaj   0,0000 
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Realizacija: Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin Lex localis št.56/2017, 
dne 8.12.2017. 
 
SKLEP 4/1: 
Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2018, ki znaša 
letno 0,004791 €.  

 
SKLEP 4/2: 
Občinski svet sprejme sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje na 
območju Občine Črna na Koroškem za leto 2018, ki znaša letno 3,392 €.  
 
Realizacija: Sklepa sta bila objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin Lex localis št. 
55/2017, dne 1.12.2017. 
 
SKLEP 5/1: 
Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 18. redne seje 
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 18.10.2017. 
 
Realizacija: Zapisnik je ustrezno dopolnjen in objavljen na spletni strani občine ter shranjen 
v arhiv. 
 
SKLEP 6/1: 
Občinski svet potrjuje osnutek predloga Odloka o proračunu Občine Črna na 
Koroškem za leto 2018 in Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 in ju daje 
v javno obravnavo. 
 
Realizacija: Osnutek proračuna je bil posredovan v javno obravnavo, ki je potekala do 
11.12.2017. Osnutek proračuna so obravnavala delovna telesa občinskega sveta, prav tako 
je bil predstavljen na Zborih občanov v Žerjavu in Črni. 
 
SKLEP 7/1: 
Občinski svet potrjuje predlog Sklepov o prenosu premoženja v upravljanje OŠ Črna 
na Koroškem in Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem. 
 
SKLEP 7/2: 
Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem se preda v upravljanje in nadaljnje 
vzdrževanje nadstrešnica pri Zdravstveni postaji Črna na Koroškem. 
 
Realizacija: Sklepa sta bila posredovana ZD Ravne na Koroškem in OŠ Črna, pripravljena 
je pogodba o prenosu premoženja. 
 
 
 
Zapisala:          
 
Irena Nagernik,                mag. Romana Lesjak 
tajnica občinske uprave                 županja 
               Občine Črna na Koroškem 


