
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
 
 

 
Datum:  24.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  2 

 

NASLOV: 

Seznanitev s poročilom NO Občine Črna na 
Koroškem o opravljenem nadzoru investicije 
»Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna« in 
opravljenem nadzoru »Pregled vseh kreditnih 
pogodb, ki so povezane z zadolževanjem in 
stanjem zadolženosti Občine Črna na Koroškem« 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 
Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
Enofazni postopek 

  
 
POROČEVALEC: 

 
Petra Oserban, predsednica NO  

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 
 

NO je na podlagi sprejetega letnega plana dela oz. nadzora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi opravil nadzor investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice KD 
Črna« in nadzor oz. »Pregled vseh kreditnih pogodb, ki so povezane z 
zadolževanjem in stanjem zadolženosti Občine Črna na Koroškem«.  V zvezi z 
opravljenima nadzoroma je pripravil poročilo, s katerim se seznani občinski svet. 
 

Celotni Poročili NO sta priloženi. 
 
     

PREDLOG SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s poročili NO Občine 

Črna na Koroškem o nadzoru investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice 

KD Črna« in nadzoru oz. »Pregledu vseh kreditnih pogodb, ki so povezane z 

zadolževanjem in stanjem zadolženosti Občine Črna na Koroškem«.   

 

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:  24.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  4 

 
 

NASLOV: 
Obravnava osnutka Statuta Občine Črna na 
Koroškem 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 74/07 
– UPB3, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/ 12-ZUJF) Statut 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
prva obravnava 

  

 
POROČEVALEC: 

 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko 
Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Statut je temeljni pravni akt občine, ki določa osnovna načela za organizacijo in 
delovanje občine in njenih delov, njeno organiziranost, njene  pristojnosti, 
premoženjska vprašanja, financiranje, vrste ter vsebine splošnih in posamičnih aktov 
iz pristojnosti občine, varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način 
sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev, ter druga vprašanja skupnega 
pomena v občini, ki jih določa zakon. 
Občinski svet je veljavni Statut Občine Črna na Koroškem  sprejel v letu 2003, z 
dopolnitvami v letih 2007 in 2012.  
 
Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je v maju 2016 
opravila pregled splošnih aktov občine in njihovo usklajenost z aktualno zakonodajo. 
Po izvedenem pregledu so predstavniki ministrstva predlagali oz. naložili občini, da 
opravi uskladitev aktov z aktualnimi spremembami nadrejene zakonodaje. 
 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
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Občinska uprava je pripravila osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črna 
na Koroškem, ki je upošteval  vsa navodila Službe za lokalno samoupravo. Tako 
pripravljen akt je prvič obravnavala Statutarno pravna komisija, ki je menila, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo in ga je dala v javno razpravo.  
 

Sklepi sprejeti na 4. redni seji Statutarno pravne komisije dne 21.6.2016: 
SKLEP 5/1: 
Statutarno pravna komisija  se je seznanila s Spremembami in dopolnitvami 

Statuta Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska uprava na 

podlagi opozorila – strokovne pomoči Ministrstva za javno upravo, Službe za 

lokalno samoupravo z dne 27.5.2016.  

SKLEP 5/2 
Statutarno pravna komisija pričenja javno razpravo o Spremembah in 

dopolnitvah Statuta Občine Črna na Koroškem. 

SKLEP 5/3 
Statutarno pravna komisija poziva politične stranke, nestrankarske liste in 

zainteresirano javnost, da posredujejo pripombe in predloge na Spremembe in 

dopolnitve Statuta Občine Črna na Koroškem oz. se vključijo v javno razpravo 

za spremembo statuta. Pripombe in predlogi naj se posredujejo na občinsko 

upravo oz. Statutarno pravni komisiji do 20. septembra 2016. 

 

Po opravljeni javni razpravi, je Statutarno pravna komisija dopolnjeni osnutek akta 
ponovno obravnavala na  svoji 5. redni seji dne 24.10.2016 in sprejela naslednje 
sklepe: 
 
SKLEP 3/1: 
Statutarno pravna komisija  ugotavlja, da na Spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila občinska uprava na podlagi 
opozorila in priporočil Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno 
upravo, v času javne razprave ni bilo bistvenih pripomb. 
SKLEP 3/2: 
Statutarno pravna komisija je sprejela osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta 
Občine Črna na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da prične postopek 
spreminjanja predlaganih sprememb in dopolnitev oz. še drugih možnih 
popravkov Statuta. 
SKLEP 3/3: 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se zaradi potrebe po preglednosti akta 
in nujnosti vnosa številnih sprememb, v nadaljnji obravnavi  Spremembe in 
dopolnitve Statuta preimenujejo v Osnutek Statuta Občine Črna na Koroškem. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme osnutek Statuta Občine Črna 

na Koroškem in ga daje v nadaljnjo obravnavo. 

 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  24.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  5 

 
 

NASLOV: 
Obravnava osnutka Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Črna na Koroškem 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 

 
Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
prva obravnava 

  

 
POROČEVALEC: 

 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko 
Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Poslovnik ureja organizacijo in način dela Občinskega sveta Občine Črna na 
Koroškem ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članic in članov sveta. 
Občinski svet je veljavni Poslovnik Občinskega sveta sprejel v letu 2003, s 
spremembo v letu 2007.  
 
Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je v maju 2016 
opravila tudi pregled Poslovnika Občinskega sveta in po pregledu predlagala oz. 
zahtevala uskladitev z aktualnimi spremembami nadrejene zakonodaje. 
 
Občinska uprava je tudi v tem primeru pripravila Predlog sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ki je upošteval  vsa 
navodila Službe za lokalno samoupravo. Tako pripravljen akt je prvič obravnavala 
Statutarno pravna komisija, ki je menila, da je primeren za nadaljnjo obravnavo in ga 
je dala v javno razpravo.  
 
Sklepi sprejeti na 4. redni seji Statutarno pravne komisije dne 21.6.2016: 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
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SKLEP 6/1: 
Statutarno pravna komisija  se je seznanila s spremembami in dopolnitvami 

Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila 

občinska uprava na podlagi opozorila – strokovne pomoči Ministrstva za javno 

upravo, Službe za lokalno samoupravo z dne 27.5.2016.  

SKLEP 6/2 
Statutarno pravna komisija pričenja javno razpravo o spremembah in 

dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem. 

SKLEP 6/3 
Statutarno pravna komisija poziva politične stranke, nestrankarske liste in 

zainteresirano javnost, da posredujejo pripombe in predloge na spremembe in 

dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Črna na Koroškem oz. se 

vključijo v javno razpravo za spremembo poslovnika. Pripombe in predlogi naj 

se posredujejo na občinsko upravo oz. Statutarno pravni komisiji do 20. 

septembra 2016. 

 
Po opravljeni javni razpravi, je Statutarno pravna komisija dopolnjeni osnutek akta 
ponovno obravnavala na  svoji 5. redni seji dne 24.10.2016 in sprejela naslednje 
sklepe: 
 
SKLEP 4/1: 
Statutarno pravna komisija  ugotavlja, da na Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, ki jih je pripravila 
občinska uprava na podlagi opozorila in priporočil Službe za lokalno 
samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, v času javne razprave ni bilo 
bistvenih pripomb. 
SKLEP 4/2: 
Statutarno pravna komisija je sprejela osnutek Sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem in predlaga 
občinskemu svetu, da prične postopek spreminjanja predlaganih sprememb in 
dopolnitev oz. še drugih možnih popravkov Poslovnika. 
SKLEP 4/3: 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se zaradi potrebe po preglednosti akta 
in nujnosti vnosa številnih sprememb, v nadaljnji obravnavi  Spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta preimenujejo v Osnutek Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem. 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme osnutek Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem in ga daje v nadaljnjo obravnavo. 

 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  24.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  6 

 
 

NASLOV: 

Sprejem sklepa o vključitvi Občine Črna na 
Koroškem v Medgeneracijsko društvo in seznanitev 
s predlogom Statuta Medgeneracijskega društva 
Črna na Koroškem  

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 

Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012), Zakon o društvih (Uradni 
list RS, št. 64/11) 

  

 
FAZA SPREJEMANJA: 

 
Enofazni postopek 

  

 
POROČEVALEC: 

 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko 
Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
 

V Črni na Koroškem smo na osnovi prepoznanih potreb, sproženih pobud, izraženih 
želja in v skladu s sodobnimi usmeritvami že avgusta letos v centru Črne uredili, 
opremili in  odprli prostore za medgeneracijsko druženje. Prostore za srečevanje in 
izvajanje različnih aktivnosti, pri katerih se srečujejo mladi, malo manj mladi in 
starejši prebivalci občine. Prostor smo poimenovali PLAC in v dobrih dveh mesecih, 
od kar se v njem izvajajo aktivnosti, se je zelo dobro prijel med Črnjani - tako tistimi, 
ki želijo kakšno aktivnost voditi, izvajati predstaviti, kot tudi med tistimi, ki želijo na teh 
dogodkih samo sodelovati. 
Koordinacijo aktivnosti v Placu je prevzela Občina Črna oz. TIC, izvedbene aktivnosti 
pa predvsem mladi iz Črne. 
Glede na to, da želimo delovanje v Medgeneracijskem centru PLAC tudi formalizirati, 
pridobiti različne vrste sofinanciranja, se povezati z drugimi centri, se določenih 
aktivnosti lotiti tudi pod okriljem stroke, je potrebno postaviti tudi formalne okvirje 
delovanja Medgeneracijskega centra in formalnega nosilca vseh teh aktivnosti. 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969


 

Občina Črna na Koroškem je zato skupaj z Društvom upokojencev Črna, Domom 
starejših in  Mladinskim športnim kulturnim društvom Žerjav zastavila aktivnosti za 
ustanovitev Medgeneracijskega društva Črna na Koroškem.  
Z ustanovitvijo Medgeneracijskega društva želimo izboljšati, obogatiti in popestriti 
naše lokalno okolje z medgeneracijskimi programi, ki bodo namenjeni vsem 
generacijam in v Placu omogočiti številne oblike druženja in koristnega preživljanja 
prostega časa. Aktivnosti društva bodo namenjene starejši, srednji in mlajši 
generaciji, ki so aktivnosti sposobni, si aktivnosti želijo, ki si želijo druženja s svojimi 
vrstniki in z drugimi generacijami, ki želijo spoznavati nove ljudi in navade, se želijo 
kaj novega naučiti, ki želijo dobiti razne informacije, nasvete in tudi pomoč. 
Pri delovanju društva gre predvsem za koncept prostovoljstva, seveda pa tudi za 
sodelovanje različnih  inštitucij in izvajanje določenih strokovnih nalog. 
 
 

Z vsebino Statuta se je  na  svoji 5. redni seji dne 24.10.2016 seznanila Statutarno 
pravna komisija in sprejela naslednje sklepe: 
SKLEP 5/1 
Statutarno pravna komisija se je seznanila s Statutom Medgeneracijskega 
društva Črna na Koroškem in na akt nima bistvenih pripomb.  
Statutarno pravna komisija priporoča, da se v 17. in 31. členu Statuta pri 
trajanju mandatov zapiše 5 let, in ne pa »praviloma 5 let« ter da se med akte 
društva v 45. členu doda Disciplinski pravilnik. 
SKLEP 5/2 
Statutarno pravna komisija predlaga občinski upravi, da pripravi ustrezen 
predlog sklepa o ustanovitvi oz. vključitvi Občine Črna na Koroškem v 
Medgeneracijsko društvo in predlog sklepa o seznanitvi občinskega sveta s 
Statutom Medgeneracijskega društva in ju posreduje v sprejem občinskemu 
svetu. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme  sklep, da se Občina Črna na 

Koroškem kot ustanovna članica vključi v Medgeneracijsko društvo Črna na 

Koroškem. 

 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je seznanil s predlogom Statuta 

Medgeneracijskega društva Črna na Koroškem.  

 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
Datum:  27.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  7 

 
 
 
NASLOV: 

 
Informacija o spremembi organiziranosti komunalne 
dejavnosti na Ravnah in seznanitev z dopisom 
zaposlenih podjetja JKP Log d.o.o., Ravne na 
Koroškem 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 
Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

 
 
 

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 

POROČEVALEC: 

 
 
Županja mag. Romana Lesjak in Rajko Lesjak, 
predsednik Odbora za komunalne zadeve, urejanje 
prostora in varstvo okolja  
 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Občina Ravne na Koroškem je ostale tri občine Mežiške doline, soustanoviteljice 
komunalnega podjetja JKP LOG d.o.o., z dopisom z dne 27.9.2016 seznanila s 
sprejetima sklepoma na seji občinskega sveta dne 6.4.2016 in z namero, da sklep 
občinskega sveta uresničijo tako, da ustanovijo lastno komunalno podjetje 
 
Z informacijo  se  je  na  svoji 12. redni seji dne 17.10.2016 seznanil Odbor za 
komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja in sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep št. 6/1 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil 
z dokumentom Občine Ravne na Koroškem, ki zadeva spremembo 
organiziranosti komunalne dejavnosti na Ravnah. Hkrati se je odbor seznanil s 
protestnim pismom zaposlenih v JKP Log d.o.o. Ravne na Koroškem. 
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Sklep št. 6/2 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ustanavljanja 
komunalnega podjetja v posameznih občinah ne more komentirati, lahko samo 
obžaluje, da se vsa ta volja, energija, znanje in izkušnje niso usmerile v 
celovito organizacijo sedanjega skupnega podjetja JKP Log d.o.o.. Odbor 
pričakuje, da se bodo vsi nadaljnji postopki vodili v skladu z Odlokom o 
ustanovitvi javnega podjetja JKP Log d.o.o. in družbeno pogodbo ter Sklepom 
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvajanje ustanoviteljskih pravic. 
Nadalje odbor priporoča pristojnim (direktor, nadzorni svet, svet 
ustanoviteljev), da pričnejo s pogovori in vzpostavijo dialog z zaposlenimi 
delavci, z njihovimi predstavniki (svet delavcev in sindikat). Posebno 
pozornost je potrebno nameniti reševanju socialno, ekonomskih in 
delovnopravnih vprašanj oz. posledic, ki bodo zadevale zaposlene delavce. 
Odbor pričakuje, da se bodo tudi v tem prehodnem obdobju vsi pristojni organi 
odgovorno in kompetentno zavzeli za vodenje JKP Log in o problemih 
obveščali ustanovitelje in zaposlene v JKP Log d.o.o.. Odbor pričakuje, da bo 
JKP Log d.o.o. tudi v tem obdobju vestno in odgovorno opravljal vso svojo 
dejavnost, ki jo je opravljal za posamezne občane.  
 
Sklep št. 6/3 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga 
županji, da po potrebi oz. oceni dogajanja v razreševanje problema vključi tudi 
občinski svet občine Črna na Koroškem.  
 
Sklep št. 6/4 
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da 
se sklepe odbora pošlje svetu ustanoviteljev, nadzornemu svetu JKP Log 
d.o.o., svetu delavcev, sindikatu JKP Log, Občini Ravne na Koroškem.  
 
 
 
 
 

Dopis Občine Ravne na Koroškem je v prilogi, dopis Sindikata podjetja JKP LOG in 
Sveta delavcev so svetniki prejeli osebno, sklepi Odbora za komunalne zadeve, 
urejanje prostora in varstvo okolja pa so bili posredovani na naslove, navedene v 
sklepu št. 6/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA 
 

Občinski svet Občine črna na Koroškem se je seznanil z informacijo o  
spremembi organiziranosti komunalne dejavnosti na Ravnah in z dopisom 
zaposlenih podjetja JKP Log d.o.o.. 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 



 
 
 
Datum:  25. 10. 2016 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  8 

 
 
NASLOV: Sprejem Sklepa o izvzemu iz javnega dobra za del zemljišča 

parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca  

  
PREDLAGATELJ: Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 

okolja in županja mag. Romana Lesjak 
  
PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-

UPB2 (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 Odl.US, 
76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010, 84/10 Odl.US in 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO), 
drugega odstavka 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 
(Ur. list RS, št. 102/2004 -UPB1(14/05 – popr.), 92/2005-ZJC-
B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009, 61/10- ZRud-1 (62/10 – 
popr.), 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr., 110/13 in 
19/15) in 16. člena Statuta občine Črna na Koroškem (Ur. list 
RS, št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) 

  

FAZA SPREJEMANJA: enofazni postopek 

  
POROČEVALEC:  
 

Rajko Lesjak, predsednik odbora za komunalne zadeve, 

urejanje prostora in varstvo okolja in Polona Obretan, 

svetovalka za okolje, prostor in stanovanjske zadeve 

 
 
OBRAZLOŽITEV:                     
 
Zaradi rekonstrukcije ceste v Podpeci (Mitnek – Najbrževo), je občinska uprava, na podlagi 23. člena 
Zakona o graditvi objektov in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem, sprožila postopek izvzema 
iz javnega dobra za del zemljišča s parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca.  
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Del zemljišča s parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca, v naravi predstavlja delno cesto, delno pot. Za 
predmetni del zemljišča je potrebno opraviti geodetsko izmero.  Prenos se opravi na Občino Črna na 
Koroškem. V zemljiški knjigi smo preverili lastništvo predmetne parcele, iz katere je razvidno, da je 
zemljišče vpisano kot javno dobro. Del zemljišča parc. št.  1039/1 k.o. 902 - Podpeca je potrebno  s 
sklepom občinskega sveta izvzeti iz javnega dobra. 
 
 
BESEDILO SKLEPA:  
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 
27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/10 Odl.US in 
40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO), drugega odstavka 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. 
RS, št.102/2004 -UPB1(14/05 – popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 
Odl.US, 126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009, 61/10- ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US, 57/12, 
101/13 – ZdavNepr., 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na svoji 12. redni seji 
dne 10. 11. 2016 sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

 

S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. _____ k.o. 90 2- Podpeca, ID znak 
_____, ID _________ , vpisano kot javno dobro. 

 
2. člen 

 

Zemljišče parc. št._______ k.o. 902 - Podpeca, ID znak ______, ID ______ v izmeri _____m2, vpisano 
kot javno dobro, postane last Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, 
matična številka: 5883679000, ID za DDV: SI 44743548. 
  

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
Številka: ___________ 
Datum: _____________ 
                                                                                    
 
                                                                                                      Občina Črna na Koroškem 
                                                                                                                      županja 
                                                                                                           mag. Romana Lesjak 
 
 
 
 



Sklep odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja 

Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu izvzem 
dela zemljišča s parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca iz javnega dobra ter prenos na Občino Črna na 
Koroškem. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Črna na Koroškem sprejme sklep o izvzemu iz javnega dobra za del zemljišča 
parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca. 

 
PRILOGA: Izsek iz PISO 
 

 
Zemljišče parc. št. 1039/1 k.o. 902 - Podpeca.  

 
 
PRIPRAVILA: 
Polona Obretan, svetovalka za okolje, prostor in stanovanjske zadeve 



 
Datum:  24.10.2016 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  9 

 
 

NASLOV: 

 
Obravnava in sprejem predloga sklepov o vpisu 
pravice do pitne vode v Ustavo RS 

  

PREDLAGATELJ: 

Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem 
 

PRAVNA PODLAGA: 
Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07,79/2012) 

 
 
 

FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 

  

POROČEVALEC: 

 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Rajko 
Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije 

 
OBRAZLOŽITEV:                    
 

 
Skupina poslank in poslancev je 16.4.2016 v Državni zbor vložila predlog za začetek 
postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona. V prvotnem 
predlogu so predlagali, da: 

- se na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna  
ustavna pravica; 

- se prepreči, da bi se vodni viri privatizirali; 
- se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba  z vodo bi 

se morala izvajati v obliki neprofitne javne služb. 
 
Državni zbor je na 21. redni seji dne 12.7.2016 ob obravnavi predloga za začetek 
postopka za spremembo ustave RS z osnutkom zakona (UZ70) sprejel sklep, da se 
začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše 
neodtuljiva pravica do pitne vode. Poslanke in poslanci so predlagali amandmaje, 
zaradi katerih se je predlagala dopolnitev osnovnega 70. člena Ustave RS, z novim 
70.a členom, in sicer v smeri:  

- da ima vsakdo pravico do varne pitne vode,  
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- da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države,  
- da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno 

vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago, 
- da oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 

zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da naravne vodne vire za 
ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno 
upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.  

 
Do amandmajev iz 21. seje Državnega zbora se občine niso imele možnosti 
opredeliti, ker niso bile vabljene niti na sejo Državnega zbora niti na sejo Ustavne 
komisije Državnega zbora. Prav tako vabila niso prejela združenja SOS, ZMOS in 
ZOS. 
 
Zaradi tega so navedene organizacije na občine naslovile pobudo, da na občinskih 
svetih obravnavajo aktualni predlog usmeritev Ustavne komisije za vpis pravice do 
pitne vode v Ustavo RS in da v zvezi s tem sprejmejo ustrezne sklepe in stališča. 
 
 
S predlaganim sklepi se  je  na  svoji 5. redni seji dne 24.10.2016 seznanila  
Statutarno pravna komisija in sprejela naslednji sklep: 
 
SKLEP 6/1 
 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z obvestilom in predlogom sklepov, 
ki so ga pripravile SOS, ZOS in ZMOS.  
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep s 
stališčem o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS v predlaganem besedilu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celoten dopis in predlog sklepov je v prilogi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 

 
 



 
 
 


