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1.1

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

OSNOVNA IZHODIŠČA

Pri pripravi proračuna smo upoštevali predpise s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora
državnih pomoči, in sicer:
Zakon o javnih financah,
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov,
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Predlog proračuna je pripravljen z upoštevanjem klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in
sicer: institucionalne, ekonomske, programske in funkcionalne.
Pri pripravi predloga proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008 so nam kot pripomoček služili tudi
dokumenti, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance - Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, in
sicer:
temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna skladno s 17. členom Zakona o javnih
financah (napoved gospodarskih gibanj UMAR 2007 - september 2007 ), ki med drugim predvidevajo:
o 3,5 % povprečno letno rast cen za leto 2008,
usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter
davka na izplačane plače:
o 3,4 % povečanje osnovnih plač od januarja 2008 dalje,
o 50 % nižje obveznosti za plačilo davka na izplačane plače;
o Prispevki za socialno varnost – upoštevajo se obstoječe prispevne stopnje,
o Povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in drugi izdatki zaposlenim –
upošteva se število upravičencev in napovedana stopnja inflacije
proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2008 in 2009,
podatke o izračunu primerne porabe občin, prihodkov občin iz glavarine in finančne izravnave za leti 2008 in
2009.
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno
občino ter za posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje, z zakonom
določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1.
Elementi, ki vplivajo na njeno višino, so naslednji:
povprečnina (na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje, z zakonom določenih
nalog; za leto 2008 je povprečnina določena v 35. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in
2009 in znaša 485,88 €,
število prebivalcev občine,
korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in
prebivalci, starejši od 65 let).
Tako znaša izračunana višina primerne porabe za leto 2008 za Občino Črna, 2.125.653 €.
Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg
sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne
porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavarine na prebivalca, števila prebivalcev občine in
indeksa raznolikosti občine, Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine.
Ministrstvo za finance je za Občino Črna za leto 2008 izračunalo skupne prihodke, v višini: 2.054.344 €, od tega
znaša glavarina (dohodnina - odstopljeni vir občinam): 1.948.386 €, 48 % nadomestila za uporabo stavbenega
zemljišča: 83.868 € ter 80 % davčnih prihodkov občine: 22.090 €.
Ministrstvo za finance je izračunalo tudi finančno izravnavo, kot razliko med primerno porabo občine in
prihodkom občine iz glavarine oziroma, v prehodnem obdobju od 2008-2011, kot razliko med primerno porabo
občine in skupnimi prihodki občine.
Za leto 2008 Občini Črna pripada finančna izravnava v višini 71.309 €.
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1.2

DRUGA IZHODIŠČA

Druga izhodišča pri pripravi proračuna so naslednja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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izvajanje obveznosti občine iz naslova predpisov oziroma zakonodaje (redna vzdrževanja objektov, sociala,
kultura, šport, knjižničarstvo, zdravstvo,...);
vključitev obveznosti iz leta 2007, ki so nastale predvsem zaradi neprodaje hotela;
sodelovanje na javnih razpisih za pridobitev sredstev EU in sredstev RS ter zagotavljanje lastnih sredstev,
priprava projektov;
razvojni program občine;
upoštevanje načrta razvojnih programov RS in, iz njih že dogovorjenih obveznostih občine;
prodaja premoženja (hotel, zemljišča, starejša stanovanja);
nakup premoženja (40% - Delavski dom Žerjav, 3 garaže);
izvajanje projektov iz programov strank in nestrankarskih list;
višina sredstev za kulturo, šport, socialo,… ostane na nivoju 2007, z upoštevanim povečanjem za predvideno
letno stopnjo inflacije;
pri sredstvih za delo KS Žerjav – v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
upoštevana prodaja stanovanj za nakup 40 % preostalega dela Delavskega doma Žerjav (menjava).

PREDLOŽENI DOKUMENTI

Predlog proračuna za leto 2008 sestavljajo naslednji dokumenti:
odlok o proračunu,
proračun (splošni del in posebni del),
načrt razvojnih programov,
kadrovski načrt,
letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
obrazložitve.
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:




BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov so predpisane s strani
MF in s podane v prilogi proračuna.

3.1

3.1.1

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Ocenjeni prihodki za leto 2008, ki bodo vplačani v proračun Občine Črna na Koroškem, znašajo 5.604.657 € in
so v primerjavi z realiziranimi za leto 2007 večji za 71 %.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski
prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.
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3.1.1.1

DAVČNI PRIHODKI (70)

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci
vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.
Skupni znesek planiranih davčnih prihodkov znaša 2.242.621 €.
Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine (glavarina), in sicer 1.948.386 €. Znesek je planiran
na osnovi izračuna Ministrstva za finance.

Davki na nepremičnine so planirani v višini 162.435 €, in sicer:
Davek od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) in od
prostorov za počitek in rekreacijo

2.633

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od
pravnih oseb

121.263

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od
fizičnih oseb
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

37.829
710

Prihodki so planirani na osnovi
realizacije 2007 in povečani za
3,5 %.
Prihodki so planirani na osnovi
predvidenega zneska izdanih
odločb v letu 2008.
Prihodki so planirani na osnovi
realizacije 2007 in povečani za
3,5 %.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 1.089 €, in sicer na osnovi realizacije 2007 in upoštevanim
povečanjem za 3,5 %.
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje predstavljajo prihodke iz naslova davka na
promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb. Planirani na osnovi njihove realizacije v letu 2007 ter z
upoštevanim povečanjem za 3,5 % in znašajo 16.000 €.
Predvideni prihodki iz naslova davkov na posebne storitve znašajo 1.429 €, in predstavljajo prihodke iz
naslova davka na dobitke od iger na srečo.
Planirana višina prihodkov iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev znaša 113.282 €, in sicer:
Okoljska dajatev za onesnaževanje
odvajanja odpadnih voda
Turistična taksa
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Okoljska dajatev za onesnaževanje
odlaganja odpadkov

3.1.1.2

okolja

okolja

zaradi

47.361

zaradi

585
39.128
26.208

Prihodki so planirani na osnovi
predvidene zaračunane dajatve
v letu 2008.
Prihodki so planirani na osnovi
realizacije 2007 in povečani za
3,5 %.

NEDAVČNI PRIHODKI (71)

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih
prihodkov. Sem spadajo: prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti
del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.
Skupni znesek planiranih nedavčnih prihodkov znaša 501.052 €.
Prihodki od obresti (obresti od sredstev na vpogled) so ocenjeni na podlagi njihove realizacije v letu 2007 ter
povečani za 3,5 %, in znašajo 1.387 €.

Planirana višina prihodkov iz naslova prihodkov od premoženja znaša 182.123 €, in sicer:
Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Prihodki od najemnin za stanovanja

540
178.560

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

816

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico

2.207
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Prihodki so planirani na osnovi
predvidenih zaračunanih
najemnin za leto 2008.
Prihodki so planirani na osnovi
realizacije 2007 in povečani za
3,5 %.

Upravne takse in pristojbine ter globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora) so ocenjene na podlagi njihove realizacije v letu 2007 ter povečane za 3,5 %, in znašajo 2.478 €.
Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke od komunalnih storitev in druge prihodke od
prodaje in so planirani na osnovi njihove realizacije v letu 2007 ter povečani za 3,5 %, in znašajo skupno
266.042 €.

Prihodki iz naslova komunalnih storitev so planirani v višini 206.671 €, in sicer:

Voda
Vodni prispevek
Vzdrževanje vodomerov
Kanalščina
Odvoz smeti
Manipulativni stroški
Najemnina za grobove
Čiščenje snega

45.443
8.969
3.819
36.179
91.709
4.910
13.197
2.445

Drugi prihodki od prodaje so planirani v višini 59.371 €, in sicer:

Najemnine (kulturni dom, krajevni urad,
Center 100-CUDV, Center 101-VertikalaX, Center 101-Telekom, Center 18garaža, jumbo panoji, Center 25-oprema,
zemljišča)
Prodaja smučarskih vozovnic
Čiščenje prostorov, stojnine, ogrevanje
Delavskega doma v Žerjavu, odškodnine
za uporabo volišč
Ostalo

12.719

35.320
7.021

4.311

Druge nedavčne prihodke predstavljajo prihodke od komunalnih prispevkov, v višini 20.000 € ter drugi izredni
nedavčni prihodki, v višini 28.276 €.
Planirani so naslednji izredni nedavčni prihodki:
Zavod RS za zaposlovanje (povračilo stroškov javnih del, povračilo plače za zaposlitev starejših),
•
•
prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika,
•
finančne kompenzacije,
•
ostalo.
3.1.1.3

KAPITALSKI PRIHODKI (72)

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja: iz naslova prodaje
zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja.
Skupni znesek planiranih kapitalskih prihodkov znaša 552.351 €.
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so planirani v višini 493.694 €, in sicer:
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih
20.000
prostorov
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 173.694
Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
300.000
Osnova za prihodke od prodaje zgradb in prostorov je opredeljena v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Črna na Koroškem za leto 2008. Pri prihodkih od prodaje stanovanjskih
objektov in stanovanj je upoštevana tudi terjatev od prodaje iz leta 2007, v znesku 38.694 €, ter obročni odkupi
stanovanj po Stanovanjskem zakonu, v višini 1.796 €.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so planirani v višini 58.657 €. Osnova za prihodke od prodaje stavbnih
zemljišč je opredeljena v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črna na
Koroškem za leto 2008. Poleg planirane prodaje v letu 2008 v višini 50.956 €, zajemajo prihodki tudi neplačane
terjatve od prodanih zemljišč iz leta 2007, in sicer v višini 7.701 €.
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3.1.1.4

PREJETE DONACIJE (73)

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in
programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi
določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.
Predvideni prihodki iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb znašajo 66.000 €.

3.1.1.5

TRANSFERNI PRIHODKI (74)

Transferne prihodke predstavljajo vsa sredstva, ki so prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, javnih skladov.
Skupna planirana vrednost prejetih sredstev iz državnega proračuna znašajo 2.156.033 €.
Od tega znašajo predvidena sredstva finančne izravnave, ki jih zagotavlja Ministrstvo za finance, 71.309 €.
Sredstva, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja za vzdrževanje gozdnih cest, so
planirana v višini 41.374 €.
Predvideni znesek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij znaša 2.043.350 €, in sicer:
Naziv investicije:

Sofinancer:

Poraba požarne takse
Izgradnja vodovoda (Topla-črpališče
"Amerika")
Dodatna sredstva za sofinanciranje
investicij v skladu z določili 21. člena
Zakona
o
financiranju
občin
(investicije v komunalno cestno
infrastrukturo)
Program sanacije Zgornje Mežiške
doline v obdobju 2008-2009
Sanacija
cestišča
RazpotjeMlinarsko-Najevska lipa
Adaptacija in novogradnja Osnovne
šole
Črna
na
Koroškem
s
telovadnico (za zamenjavo strešne
kritine)
Adaptacija in novogradnja Osnovne
šole
Črna
na
Koroškem
s
telovadnico

Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in prostor

Predvidena vrednost
sofinanciranja (v EUR):
6.813
542.480

Služba vlade RS za lokalno samoupravo

172.620

Ministrstvo za okolje in prostor

589.000

Služba vlade RS za lokalno samoupravo

245.767

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za šolstvo in šport

16.670

470.000

Skupna planirana vrednost prejetih sredstev iz javnih skladov znašajo 86.600 €, in sicer:
Naziv investicije:

Sofinancer:

Adaptacija in novogradnja Osnovne šole Črna na Fundacija za šport
Koroškem s telovadnico (za zamenjavo strešne kritine
na telovadnici)
Projekt razsvetljave na nogometnem igrišču
Fundacija za šport
Ureditev
odvodnjavanja
padavinskih
voda
na Fundacija za šport
nogometnem igrišču NK Peca
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Predvidena vrednost
sofinanciranja (v EUR):
41.800

27.000
17.800

3.1.2

ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2008, ki predstavljajo vsa izplačila iz občinskega proračuna v letu 2008,
znašajo 6.248.794 €.
Skupni znesek neplačanih obveznosti iz leta 2007, ki je prenesen v predlog proračuna za leto 2008, znaša
619.986 €, od tega je 346.491 € obveznosti, ki si zapadle v plačilo do 31.12.2007, ostale obveznosti pa zapadejo
v plačilo v letu 2008.
Odhodki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

3.1.2.1

TEKOČI ODHODKI (40)

Tekoči odhodki zajemajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno
varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva rezerve.
Planirani odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim znašajo 265.926 € (4 % vseh odhodkov) in
zajemajo:
•
plače in dodatke (osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih),
•
regres za letni dopust,
•
povračila in nadomestila (stroški prehrane in prevoza na delo in iz dela),
•
sredstva za delovno uspešnost,
•
sredstva za nadurno delo,
•
drugi izdatki zaposlenim (jubilejna nagrada).
Predvideni odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost znašajo 42.758 €.
Predvidena višina izdatkov za blago in storitve znaša 1.163.950 € (19 % vseh odhodkov), zajema pa plačila:
•
pisarniškega materiala, časopisov in strokovne literature,
•
oglaševalskih, revizorskih in svetovalnih storitev,
•
izdatkov za reprezentanco,
•
električne energije (smučišče, javna razsvetljava, črpališče, čistilna naprava, poslovna stavba, kulturni dom),
•
odvoza smeti,
•
ogrevanja (poslovna stavba, kulturni dom, Delavski dom v Žerjavu),
•
telefona in poštnine,
•
goriva za avtomobile,
•
izdatkov za službena potovanja,
•
tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in stanovanj,
•
tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme,
•
drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (vzdrževanje opreme, zimsko in letno vzdrževanje
občinskih in gozdnih cest, vodovoda, kanalizacije, smučišča ...),
•
najemnin in odškodnin,
•
davka na izplačane plače,
•
avtorskih honorarjev,
•
sejnin,
•
članarin, bančnih provizij,
•
po podjemnih pogodbah (delavci na smučišču, pokopališču, cestah, čistilni napravi, ...),
•
stroškov upravljanja stanovanj, prispevek za rezervni stanovanjski sklad.
Odhodki za plačila domačih obresti so planirani v višini 54.169 €, in predstavljajo plačilo obresti od najetih
dolgoročnih kreditov.

Odhodki rezerve zajemajo splošno proračunsko rezervacijo v znesku 2.339 € in oblikovanje proračunske rezerve
za naravne nesreče, v znesku 4.173 €.
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3.1.2.2

TEKOČI TRANSFERI (41)

Tekoči odhodki zajemajo odhodke: za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim
organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere.
Odhodki za subvencije predstavljajo sredstva za nakazilo nepovratnih sredstev za malo gospodarstvo na podlagi
sklepa občinskega sveta. Planirani znesek znaša 16.259 €.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 730.441 €, in predstavljajo 12 % vseh
odhodkov.
Med te odhodke spadajo:
•
regresiranje prevozov v šolo,
•
regresiranje prehrane v vrtcih, šolah,
•
regresiranje oskrbe v domovih (domovih za starejše, VDC,...),
•
subvencioniranje stanarin,
•
plačilo pogrebnin,
•
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Vrtec Črna in drugi vrtci),
•
izplačila družinskemu pomočniku,
•
drugi transferi (enkratne denarne pomoči, plačilo neposredne socialne oskrbe na domu, izplačila kmetom....).
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zajemajo plačila društvom s področja sociale, športa,
kulture, šolstva, PDG Črna, in so planirana v višini 246.782 €, in predstavljajo 4 % vseh odhodkov.
Planirani znesek za druge tekoče domače transfere znaša 299.817 € (predstavljajo 5 % vseh odhodkov). Med
te odhodke spadajo:
•
prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine,
•
transferi javnim zavodom za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter za izdatke za
blago in storitve (OŠ Črna, Koroška osrednja knjižnica Ravne, Center za socialno delo Ravne, Glasbena šola
Ravne, OŠ Juričevega Drejčka Ravne).

3.1.2.3

INVESTICIJSKI ODHODKI (42)

Planirani investicijski odhodki znašajo 2.862.601 € in predstavljajo 46 % vseh odhodkov.
Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer:
•
odhodke za nakup zgradb in prostorov (poslovna stavba, Delavski dom v Žerjavu),
•
nakup prevoznih sredstev (finančni najem avtomobila za Zdravstveni dom Črna),
•
nakup opreme (pisarniško pohištvo v poslovni stavbi, tiskalnik, montaža tribun v telovadnici OŠ Črna)
•
nakup drugih osnovnih sredstev (oprema za PGD Črna),
•
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (cesta v Bistri, vodovod v Topli, asfaltiranje makadamskih površin
v okviru programa sanacije Zg. Mežiške doline),
•
investicijsko vzdrževanje in obnove (OŠ Črna),
•
nakup nematerialnega premoženja (računalniški programi),
•
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in inženiring (projekt za obnovo vodovoda
v Žerjavu, OŠ Črna, cesta v Bistri, izdelava občinskega prostorskega načrta).

3.1.2.4

INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)

Planirani investicijski transferi znašajo 559.579 € in predstavljajo 9% vseh odhodkov.
Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim osebam in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki in investicijske transfere proračunskim uporabnikom, in sicer za:
•
Prostovoljno gasilsko društvo Črna,
•
Javno komunalno podjetje LOG Ravne (poraba okoljske dajatve-odlaganje odpadkov),
•
sofinanciranje obnove komunalnih vodov v Centru Črne, sofinanciranje obnove ceste v Koprivni (Šumel-Luže)
v okviru turističnega projekta Peca,
•
OŠ Črna, Vrtec Črna, Zdravstveni dom Ravne.
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3.1.3

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov (razlika med planiranimi plačanimi prihodki in plačanimi
odhodki - načelo denarnega toka) znaša 644.137 € in se pokriva s predvidenim najetjem dolgoročnega kredita.

3.2

3.2.1

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev predstavljajo odhodki za garancijsko shemo (dolg iz preteklih let),
v znesku 7.094 €.

3.3

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine,
oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa
finančnih terjatev in naložb.

3.3.1

ZADOLŽEVANJE (50)

Občina Črna se bo v letu 2008 iz naslova dolgoročnih kreditov predvidoma zadolžila za sofinanciranje investicij, in
sicer v višini 671.582 €.

3.3.2

ODPLAČILA DOLGA (55)

Planirani znesek odplačil dolgoročnih kreditov znaša 18.528 € (Probanka, d.d). in 13.951 € Banka Koper, d.d., kar
znaša skupaj 32.749 €.

3.3.3

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Predvidena sprememba stanja sredstev na računu, v znesku 12.128 €, pomeni razliko med seštevkom prihodkov
in najetih kreditov ter seštevkom odhodkov, danih in odplačanih kreditov.

3.3.4

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje predstavlja razliko med najetimi in odplačanimi dolgoročnimi krediti, in znaša 639.103 €.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STANJE SREDSTEV NA DAN 31.12.2007
12.128 €
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4

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in vključujejo odhodke in izdatke,
prikazane v skladu z veljavno zakonodajo po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in
proračunskih postavkah s štirimestnimi konti ekonomske klasifikacije.
Tabelarni del odhodkov po področjih proračunske porabe je podan v prilogi.
Za vsako proračunsko postavko je navedeno, koliko znašajo neplačane obveznosti iz leta 2007,
kolikšen je predvideni znesek odhodkov za leto 2008, ter skupni znesek proračunske postavke.
Proračunske postavke, ki so vključene v Načrt razvojnih programov 2008-2011, so bolj podrobno
obrazložene v Obrazložitvi Načrta razvojnih programov 2008-2011.
Tabela 1: Odhodki po področjih proračunske porabe:
Področje proračunske porabe
01 Politični sistem
02 Ekonomska in fiskalna administracija
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
10 Trg dela in delovni pogoji
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
16 Prostorsko planiranje in stan. kom. dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti

ODHODKI SKUPAJ
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Vrednost (€)
96.530
8.951
506
158.100
453.036
72.658
368
22.292
174.732
1.361.389
59.068
374.381
1.040.635
53.003
554.228
1.587.334
177.355
87.289
6.512
6.288.367

Delež v %
1,54
0,14
0,01
2,51
7,20
1,16
0,01
0,35
2,78
21,65
0,94
5,95
16,55
0,84
8,81
25,24
2,82
1,39
0,10
100,00

Grafični prikaz odhodkov po področjih proračunske porabe:

Graf 2: Struktura odhodkov po področjih proračunske porabe
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GOSPODARSTVO
0,53%

Tabela 2: Odhodki po proračunskih uporabnikih:

Proračunski uporabnik
1000
2000
3000
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
5000

Vrednost (€)

Občinski svet
Nadzorni odbor
Župan
Občinska uprava
Družbene dejavnosti
Smučišče in tekaška proga
Gospodarstvo in razvoj
Kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja
Civilna zaščita in protipožarna varnost
Sosvet
Vaške skupnosti
Stanovanjska dejavnost
Varstvo okolja in urejanje prostora
Komunalno cestno gospodarstvo
Odplačilo kreditov in obresti
Rezerve
Krajevna skupnost Žerjav

68.460
4.598
87.423
472.585
2.290.613
74.453
75.760
71.626
72.658
368
1.458
121.062
210.901
2.532.141
87.289
6.512
110.460
6.288.367

ODHODKI SKUPAJ
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Delež v %
1,09
0,07
1,39
7,52
36,43
1,18
1,20
1,14
1,16
0,01
0,02
1,93
3,35
40,27
1,39
0,10
1,76
100,00

Grafični prikaz odhodkov po proračunskih uporabnikih:

Graf 1: Struktura odhodkov po proračunskih uporabnikih
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KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RAZVOJ
GOSPODARSTVA
1,14%

4.1

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 1000 OBČINSKI SVET

A - Bilanca odhodkov
Odhodki za delovanje občinskega sveta so planirani v okviru področij: 01 – Politični sistem, 03 – Zunanja politika
in mednarodna pomoč, 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 – Lokalna samouprava in
18 – Kultura, šport in nevladne organizacije.
Skupna višina planiranih odhodkov za delovanje občinskega sveta znaša 68.460 €, od tega znašajo 10.990 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 57.470 €.

4.1.1

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Politični sistem« znaša 20.590 €, od tega znašajo
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 20.099 €.

491 €

V okviru podprograma 01019001 – Dejavnost občinskega sveta so planirane proračunske postavke:
•

01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
17.331 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
17.331 €

Odhodki zajemajo sejnine svetnikov ter članov odborov in komisij, katerih višina je vezana na znesek županove
plače. Pri planiranju smo upoštevali Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih organov ter povračil stroškov.
•

01002 - Stroški sej občinskega sveta
Obveznosti – 2007
491 €

Proračun – 2008
600 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.091 €

Stroški sej občinskega sveta vključujejo stroške snemanja in predvajanja sej.
•

01004 - Financiranje političnih strank
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.168 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.168 €

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Zunanja politika in mednarodna pomoč« znaša 506 €, od tega
znašajo 300 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 206 €.

V okviru podprograma 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin je planirana proračunska postavka:
•

03002 - Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"
Obveznosti – 2007
300 €

Proračun – 2008
206 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
506 €
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4.1.2

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne in splošne javne storitve

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne in splošne javne storitve« znaša
28.111 €, od tega znašajo 6.028 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 22.083 €.

V okviru podprograma 04019001 – Vodenje kadrovskih zadev je planirana proračunska postavka:
•

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.296 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.296 €

V predlogu proračuna je predvideno izplačilo občinske nagrade v višini 1.296 €.

V okviru podprograma 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti sta planirani proračunski
postavki:
•

04002 - Objava občinskih predpisov
Obveznosti – 2007
1.385 €

Proračun – 2008
1.400 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.785 €

Postavka zajema odhodke za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS.

•

04003 - Vzdrževanje spletnih strani občine
Obveznosti – 2007
2.882 €

Proračun – 2008
4.800 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
7.682 €

Postavka zajema odhodke za zakup prostora za spletno stran občine ter odhodke za dopolnitev njene vsebine.

V okviru podprograma 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov so planirane proračunske postavke:
•

04004 - Prireditve ob občinskem prazniku
Obveznosti – 2007
203 €

•

Proračun – 2008
962 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.165 €

04005 - Prireditve ob državnih praznikih
Obveznosti – 2007
202 €

Proračun – 2008
1.973 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.175 €

Postavka zajema predvsem odhodke za kulturne prireditve.

•

04006 - Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"
Obveznosti – 2007
1.356 €

Proračun – 2008
11.652 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.008 €
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4.1.3

Področje proračunske porabe 06: Lokalna samouprava

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Lokalna samouprava« znaša 8.654 €, od tega znašajo 1.473 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 7.181 €.

V okviru podprograma 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti je planirana proračunska
postavka:
•

06001- Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)
Obveznosti – 2007
513 €

Proračun – 2008
1.316 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.829 €

Postavka predstavlja plačilo članarine občine.

V okviru podprograma 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti je planirana naslednja proračunska
postavka.
•

06002 - Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)
Obveznosti – 2007
960 €

Proračun – 2008
5.865 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
6.825 €

Postavka je namenjena za sofinanciranje delovanja RRA Koroška (delež Občine Črna znaša glede na delež
prebivalcev 4,86 %).

4.1.4

Področje proračunske porabe 18: Kultura, šport in nevladne organizacije

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kultura, šport in nevladne organizacije« znaša 10.599 €, od tega
znašajo 2.698 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 7.901 €.

V okviru podprograma 18039001 – Knjižničarstvo in založništvo je planirana naslednja proračunska
postavka:
•

18001 - Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge"
Obveznosti – 2007
2.698 €

Proračun – 2008
7.901 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.599 €

Postavka predstavlja odhodke za plačilo stroškov oblikovanja, tiskanja in raznašanja časopisa, kakor tudi plačilo
honorarjev za objavljene članke.
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4.2

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 2000 NADZORNI ODBOR

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za delovanje občinskega sveta so planirani v okviru področja: 02 – Ekonomska in fiskalna administracija.
Skupna višina planiranih odhodkov za delovanje nadzornega odbora znaša 4.598 €.
4.2.1

Področje proračunske porabe 02: Ekonomska in fiskalna administracija

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Ekonomska in fiskalna administracija« znaša 4.598 €.

V okviru podprograma 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora sta planirani proračunski postavki:

02001 - Stroški nadzornega odbora

•

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.078 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.078 €

Postavka zajema predvidene stroške sej nadzornega odbora.

02005 - Stroški notranjega revidiranja

•

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.520 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.520 €

Predvideni stroški notranjega revidiranja v letu 2008 znašajo po pogodbi 2.520 € in predvidevajo odhodke za
notranje revidiranje poslovanja občine za leto 2007.

4.3

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 3000 ŽUPAN

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za delo župana so planirani v okviru področij: 01 – Politični sistem in 04 – Skupne administrativne službe
in splošne javne storitve.
Skupna višina planiranih odhodkov za delo župana znaša 87.423 €, od tega znašajo 3.515 € obveznosti iz leta
2007, odhodki za proračun 2008 pa 83.908 €.

4.3.1

Področje proračunske porabe 01: Politični sistem

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Politični sistem« znaša 75.940 €, od tega znašajo 2.122 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 73.818 €.

V okviru podprograma 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov so planirane proračunske
postavke:
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•

01007- Plača župana
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
46.883 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
46.883 €

Postavka zajema odhodke za osnovno plačo župana, splošne dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov
prehrane med delom, jubilejno nagrado prispevke za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja ter davek na izplačane plače.
Pri oceni potrebnih sredstev za plače za leto 2008 smo upoštevali določila Odloka o plačah funkcionarjev in Zakon
o javnih uslužbencih.

•

01008 - Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
24.158 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
24.158 €

Višina nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov je usklajena s predlogom Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter
povračil stroškov.

•

01009 - Stroški reprezentance
Obveznosti – 2007
2.122 €

4.3.2

Proračun – 2008
2.777 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.899 €

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne in splošne javne storitve

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne in splošne javne storitve« znaša
11.483 €, od tega znašajo 1.393 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 10.090 €.

V okviru podprograma 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov je planirana proračunska postavka:
•

04007 - Pokroviteljstva občine
Obveznosti – 2007
1.393 €

Proračun – 2008
10.090 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
11.483 €

Postavka predstavlja odhodke za pokroviteljstva občine ob različnih prireditvah in jubilejih (npr. zlata poroka, za
izdajo tiskovin zbornikov, brošur,…).
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4.4

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4000 OBČINSKA UPRAVA

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za delo občinske uprave so planirani v okviru področij: 02 – Ekonomska in fiskalna administracija, 04 –
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 – Lokalna samouprava in 16 – Prostorsko planiranje in
stanovanjsko komunalna dejavnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za delo občinske uprave znaša 472.585 €, od tega znašajo 45.583 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 427.002 €.

4.4.1

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Ekonomska in fiskalna administracija« znaša 2.027 €, od tega
znašajo 194 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 1.833 €.

V okviru podprograma 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike je planirana proračunska
postavka:
•

02002 - Stroški plačilnega prometa

Obveznosti – 2007
194 €

4.4.2

Proračun – 2008
1.833 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.027 €

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne in splošne javne storitve

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne in splošne javne storitve« znaša
15.323 €, od tega znašajo 4.239 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 11.084 €.

V okviru podprograma 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov sta planirani proračunski postavki:
•

04008 - Novoletne prireditve
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
2.340 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.340 €

04009 - Druge krajevne prireditve
Obveznosti – 2007
2.446 €

Proračun – 2008
5.447 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
7.893 €

V okviru podprograma 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so planirane
proračunske postavke:
•

04010 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov
Obveznosti – 2007
171 €

Proračun – 2008
500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
671 €
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•

04011 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Obveznosti – 2007
612 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.949 €

04025 - Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
1.337 €

Proračun – 2008
460 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
460 €

04026 Vzdrževanje hotela
Obveznosti – 2007
1.010 €

4.4.3

Proračun – 2008
1.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.010 €

Področje proračunske porabe 06: Lokalna samouprava

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Lokalna samouprava« znaša 439.369 €, od tega znašajo
36.462 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 402.907 €.

V okviru podprograma 06039001 – Administracija občinske uprave sta planirani proračunski postavki:
•

06003 - Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
251.703 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
251.703 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim zajemajo odhodke za:

Osnovne plače
Splošni dodatki
Dodatki za delo v posebnih pogojih
Regres za letni dopust
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki za socialno varnost
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Davek na izplačane plače

132.489 €
47.105 €
458 €
10.537 €
11.958 €
5.981 €
2.388 €
2.661 €
501 €
29.327 €
5.322 €
2.976 €

Višino plač za zaposlene v občinski upravi smo planirali glede na število zaposlenih, predvidenih v predlogu
kadrovskega načrta. Upoštevali smo tudi uskladitev plač v javnem sektorju, v višini 3,4 %.
Sredstva za povračila in nadomestila, regres in za letni dopust in druge izdatke zaposlenim ter premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo planirali skladno s poprečno letno rastjo cen (3,5%).
Glede na davčno zakonodajo smo upoštevali tudi znižanje davka na izplačane plače.

•

06005 - Izdatki za blago in storitve
Obveznosti – 2007
28.835 €

Proračun – 2008
82.167 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
111.002 €

19

Izdatke za blago in storitve smo planirali glede na realizacijo v letu 2007. Postavka zajema odhodke za:

Pisarniški material in storitve
Časopisi, knjige, strokovna literatura
Stroški objav
Svetovalne storitve
Električna energija, ogrevanje, odvoz smeti
Telefon, internet
Poštne storitve
Stroški za prevozna sredstva (gorivo, zavarovalne premije,
vzdrževanje, pristojbine za registracijo)
Izdatki za službena potovanja (dnevnice, kilometrine)
Vzdrževanje opreme, zavarovalne premije
Najemnine in zakupnine
Plačila za delo preko študentskega servisa
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Članarine
Drugi izdatki za blago in storitve

4.805 €
3.490 €
12.518 €
15.608 €
10.508 €
6.468 €
8.154 €
7.378 €
4.965 €
15.110 €
7.645 €
2.706 €
3.020 €
1.000 €
7.627 €

V okviru podprograma 04039003 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave so planirane proračunske postavke:
•

06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Obveznosti – 2007
98 €

•

Proračun – 2008
140 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
238 €

06007 - Obnova upravne stavbe
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
58.784 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
58.784 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008 - 2011.

•

06008 - Nakup opreme
Obveznosti – 2007
7.529 €

Proračun – 2008
10.113 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
17.642 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008 - 2011.

4.4.4

Področje proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna
dejavnost

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost«
znaša 15.866 €, od tega znašajo 4.688 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 11.178 €.

V okviru podprograma 16039004 – Praznično urejanje naselij je planirana proračunska postavka:
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16001 - Novoletna okrasitev kraja

•

Obveznosti – 2007
4.688 €

4.5

Proračun – 2008
11.178 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
15.866 €

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4001 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za družbene dejavnosti so planirani v okviru področij: 04 – Skupne administrativne službe in splošne
javne storitve, 10 – Trg dela in delovni pogoji, 17 – Zdravstveno varstvo, 18 – Kultura, šport in nevladne
organizacije, 19 – Izobraževanje in 20 – Socialno varstvo.
Skupna višina planiranih odhodkov za družbene dejavnosti znaša 2.290.613 €, od tega znašajo 271.121 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 2.019.492 €.

4.5.1

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« znaša
1.882 €, od tega znašajo 482 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 1.400 €.

V okviru podprograma 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov sta planirani proračunski postavki:
•

04012 - Srečanje starostnikov
Obveznosti – 2007
482 €

•

Proračun – 2008
600 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.082 €

04013 - Novoletno obdarovanje otrok
Obveznosti – 2007

4.5.2

Proračun – 2008
800 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
800 €

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih
mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Trg dela in delovni pogoji« znaša 8.356 €, od tega znašajo
2.388 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 5.968 €.

V okviru podprograma 10039001 – Povečanje zaposljivosti so planirane proračunske postavke:
•

10001 - OŠ Črna-javna dela
Obveznosti – 2007
1.956 €

Proračun – 2008
3.265 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.221 €
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•

10002 - Javna dela-CUDV, Center za socialno delo Ravne, RK Ravne
Obveznosti – 2007
211 €

•

Proračun – 2008
511 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
722 €

10005 - Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)
Obveznosti – 2007
221 €

Proračun – 2008
505 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
726 €

V letu 2008 bo Občina Črna predvidoma sofinancirala udeležence javnih del v OŠ Črna (za zagotovitev varstva oz.
podaljšanega bivanja za učence na podružnični šoli v Koprivni), RK Ravne ter Koroškem in Pokrajinskem muzeju
Slovenj Gradec (za pomoč pri urejanju dokumentacije tehniške kulturne dediščine).

•

10006 – Sofinanciranje projektov zaposlitvenih programov neprofitnih delodajalcev
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.687 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.687 €

Občina bo predvidoma sofinancirala program "Neodvisno življenje hendikepiranih za severovzhodno Slovenijo«

4.5.3

Področje porabe: 17 Zdravstveno varstvo

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Zdravstveno varstvo« znaša 53.003 €, od tega znašajo 18.488 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 34.515 €.

V okviru podprograma 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov sta planirani proračunski postavki in
sta vključeni v Načrt razvojnih programov 2008-2011:
•

17002 - Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
5.489 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.489 €

17009 - Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Diagnostičnega laboratorija in nabave
opreme"
Obveznosti – 2007
9.900 €

Proračun – 2008

Skupaj predlog proračuna - 2008
9.900 €

V okviru podprograma 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
je planirana proračunska postavka:
•

17010 – Sofinanciranje programa Društva Projekt Človek-vzpostavitev regijskega sprejemnega
centra na Koroškem
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
250 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
250 €

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje vzpostavitve sprejemnega centra na Koroškem za
uporabnike drog, njihove bližnje in druge zainteresirane osebe, ki se srečujejo s tovrstno problematiko. Na
podlagi sklepa s seje Sveta županov Koroške regije, dne 19.12.2007, bo sedež centra v prostorih Upravne enote
na Ravnah na Koroškem.
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V okviru podprograma 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo je planirana proračunska postavka:
•

17005 - Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe
Obveznosti – 2007
7.790 €

Proračun – 2008
27.876 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
35.666 €

Občina Črna plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje za nezaposlene osebe.

V okviru podprograma 17079002 – Mrliško ogledna služba je planirana proračunska postavka:
•

17006 - Plačilo storitev mrliške ogledne službe
Obveznosti – 2007
798 €

4.5.4

Proračun – 2008
900 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.698 €

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kultura, šport in nevladne organizacije« znaša 462.683 €, od
tega znašajo 58.268 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 404.415 €.

V okviru podprograma 18029001 – Nepremična kulturna dediščina je planirana proračunska postavka:
•

18002 - Vzdrževanje cerkva v občini
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.504 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.504 €

V okviru podprograma 18039001 – Knjižničarstvo in založništvo so planirane proračunske postavke:
•

18005 - Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške
Obveznosti – 2007
9.533 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
72.850 €

18006 - Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva
Obveznosti – 2007
339 €

•

Proračun – 2008
63.317 €

Proračun – 2008
7.704 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
8.043 €

18008 - Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)
Obveznosti – 2007
526 €

Proračun – 2008
5.719 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
6.245 €

Odhodki na postavkah podprograma so namenjeni za delo Koroške osrednje knjižnice na Ravnah ter krajevnih
knjižnic v Črni in v Žerjavu. Plan potrebnih sredstev je pripravljen skladno z izhodišči Ministrstva za Finance,
Zakonom o knjižničarstvu, Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ter
Sporazumom o financiranju Koroške osrednje knjižnice. Delež Občine Črna znaša 11,43 %. Vključene so tudi
neporavnane obveznosti iz leta 2007, v znesku 9.872 €.
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V okviru podprograma 18039003 – Ljubiteljska kultura so planirane proračunske postavke:
•

18009 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.542 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.542 €

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nacionalnih kulturnih programov s področja ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti.
•

18010 - Sofinanciranje društev s področja kulture
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
20.324 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
20.324 €

Sredstva so namenjena za kulturna društva iz Črne, ki so organizirana v okviru Zveze kulturnih društev.

•

18046 - Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
5.008 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.008 €

V okviru podprograma 18039005 – Drugi programi v kulturi so planirane proračunske postavke:
•

18004 - Rudarski muzej in Etnografski muzej
Obveznosti – 2007
263 €

•

Proračun – 2008
5.047 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.310 €

18012 - Kulturni dom Črna
Obveznosti – 2007
6.314 €

Proračun – 2008
14.055 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
20.369 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja kulturnega doma (predvsem stroške ogrevanja in električne energije in
druge odhodke za vzdrževanje).

•

18014 - Mladinski prostor »KUD KRSNIK«
Obveznosti – 2007
139 €

Proračun – 2008
542 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
681 €

Postavka zajema odhodke za električno energijo.

V okviru podprograma 18049001 – Programi veteranskih organizacij je planirana proračunska postavka:

•

18016 - Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
417 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
417 €
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V okviru podprograma 18059001 – Programi športa so planirane proračunske postavke:
•

18019 - Športna društva-redna dejavnost
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
55.987 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
55.987 €

Občina nameni sredstva za delo športnih društev na podlagi prijave na javni razpis in sklenjenih pogodb.

•

18020 - Smučarski klub Črna-prioritetni šport
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
10.846 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.846 €

Del sredstev, v višini 2.000 € je namenjen tudi za praznovanje 75-letnice tekmovalnega smučanja v Črni.

•

18021 - Športna zveza Črna-redna dejavnost
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
3.635 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
3.635 €

18024 - Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca
Obveznosti – 2007
6.693 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.183 €

18022 - Maraton »Kralja Matjaža«
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
5.183 €

Proračun – 2008
17.562 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
24.255 €

18026 - Redarstvo (v OŠ-telovadnica)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.705 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.705 €

Postavka zajema odhodke za plačilo delavca v telovadnici OŠ Črna.

•

18044 – Ureditev igrišča v Rudarjevem
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.000 €

Odhodki so namenjeni za nabavo gugalnic na igrišču.

•

18048 – Obnova ograje in postavitev razsvetljave na nogometnem igrišču
Obveznosti – 2007
34.461 €

Proračun – 2008
60.576 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
95.037 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.
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•

18054 – Postavitev tribun v telovadnici Osnovne šole v Črni na Koroškem
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
23.024 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
23.024 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

18055 - Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
66.058 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
66.058 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

18056 - Ureditev otroškega igrišča na Pristavi
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
5.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.000 €

Postavka je namenjena za ureditev peskovnika in nabave gugalnic.

•

18057 - Posodobitev kegljišča v Črni
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
24.660 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
24.660 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

4.5.5

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Izobraževanje« znaša 1.587.334 €, od tega znašajo 155.705 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 1.431.629 €.

V okviru podprograma 19029001 – Vrtci so planirane proračunske postavke
•

19001 - Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačil staršev
Obveznosti – 2007
2.978 €

Proračun – 2008
314.129 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
317.107 €

Finančni načrt za leto 2008 je za Vrtec Črna izdelan na podlagi Metodologije za oblikovanje cen programov
Ministrstva za šolstvo in šport in izhodišč za pripravo proračuna občin. Upoštevano je povišanje oskrbnin za
2,7 %.
Odhodki zajemajo predvidena sredstva za:
•
stroške dela (plače delavcev, davek na izplačane plače, prehrana in prevoz na delo, regres za LD, in premije
za pokojninsko zavarovanje);
•
stroške materiala in storitev (stroški ogrevanja, elektrika, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje
objektov in opreme, zavarovalne premije, didaktična sredstva in igrače, izobraževanje, zdravstvene storitve,
varstvo pri delu, pisarniško poslovanje, drobni inventar, članarine, material za dejavnost);
•
stroške živil (izračunani so glede na dejansko porabo živil I.-IX/2007, povečani za predvideno rast življenjskih
stroškov za leto 2008,
•
spremljevalca gibalno oviranega otroka.
Pri planiranju smo upoštevali tudi neporavnane obveznosti iz leta 2007, v višini 2.978 € .
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•

19002 - Sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme
Obveznosti – 2007
73 €

Proračun – 2008
19.072 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
19.145 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

19003 - Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih
Obveznosti – 2007
3.656 €

•

Proračun – 2008
7.972 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
11.628 €

19004 - VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
933 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
933 €

Občine pokrivajo 50 % sredstev za plače, prejemke ter davke in prispevke vzgojiteljev za delovanje bolnišničnega
oddelka, ostalo polovico pokriva državni proračun. Prav tako občine krijejo materialne stroške bolnišničnega
oddelka.

•

19023 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih
vrtcev Črna na Koroškem
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
18.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
18.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

19024 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega kotička s tekočo vodo
na igriščih vrtec Črna in Žerjav
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
8.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
8.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

19025 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev varnega prehoda med dvoriščem in
igralnico vrtca Žerjav
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
6.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
6.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

19025 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje podstrešja vrtcev Črna in Žerjav
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
3.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
3.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.
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V okviru podprograma 19039001 – Osnovno šolstvo so planirane proračunske postavke:
•

19005 - OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)
Obveznosti – 2007
5.129 €

•

Proračun – 2008
27.115 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
32.244 €

19006 - OŠ Črna-izdatki za blago in storitve
Obveznosti – 2007
24.822 €

Proračun – 2008
84.522 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
109.344 €

Finančni načrt za OŠ Črna je vrednoten na podlagi izhodišč za pripravo proračuna občin.
Del sredstev je namenjenih za:
o plače, prispevke in druge izdatke delavcem (za izvajanje dodatnega programa-razredni pouk, plače
kuharic, snažilk-delno),
o izdatke za blago in storitve (materialne stroške, stroške storitev)

•

19007 - OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme
Obveznosti – 2007
14.394 €

Proračun – 2008
70.249 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
84.643 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

19010 - Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
10.330 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.330 €

Občina sofinancira tudi materialne stroške za 5 učencev, ki obiskujejo OŠ Juričevega Drejčka Ravne.

•

19011 - Drugi odhodki za osnovno šolstvo
Obveznosti – 2007
41 €

Proračun – 2008
262 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
303 €

Postavka je namenjena za nakazilo tekočih transferov za potrebe neprofitnih organizacij s področja osnovnega
šolstva.

•

19021 – Adaptacija in dozidava OŠ Črna na Koroškem s telovadnico
Obveznosti – 2007
45.609 €

Proračun – 2008
606.276 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
651.885 €

Proračunska postavka je vključena v načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 19039002 – Glasbeno šolstvo je planirana proračunska postavka:
•

19013 - Glasbena šola Ravne na Kor.
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
10.360 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.360 €
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Del sredstev je namenjen tudi Glasbeni šoli Ravne, in sicer znaša delež glede na število učencev iz Črne, ki
obiskujejo dodatni program (3) ter število oddelkov, sofinanciranje 4 delavcev.

V okviru podprograma 19039003 – Splošno srednje in poklicno šolstvo je planirana proračunska
postavka:
•

19012 - Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstva
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
518 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
518 €

Postavka je namenjena za nakazilo tekočih transferov za potrebe neprofitnih organizacij s področja osnovnega
srednjega in poklicnega šolstva.

V okviru podprograma 19049001 – Višješolsko izobraževanje je planirana proračunska postavka:
•

19014 - Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda »Koroško višje in visokošolsko središčeKOVIVIZ«
Obveznosti – 2007
649 €

Proračun – 2008
974 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.623 €

V okviru podprograma 19059001 – Izobraževanje odraslih je planirana proračunska postavka:
•

19015 – Izobraževanje odraslih
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
216 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
216 €

Postavka je namenjena za sofinanciranje izvedbe "Tedna vseživljenjskega učenja".

V okviru podprograma 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu so planirane proračunske postavke:
•

19016 - Regresiranje šolske prehrane
Obveznosti – 2007
624 €

Proračun – 2008
500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.124 €

Postavka je namenjena za regresiranje prehrane učencev iz Črne, ki obiskujejo OŠ Juričevega Drejčka Ravne.

•

19017 - Regresiranje prevozov učencev
Obveznosti – 2007
57.730 €

Proračun – 2008
130.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
187.730 €

Na osnovi zakona mora občina financirati prevoze šolskih otrok, za leto 2008 predstavljajo ti odhodki 3 % vseh
odhodkov proračuna.

•

19018 – Letovanje otrok
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
951 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
951 €

Postavka je namenjena za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok na Punatu.
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•

19026 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
varovalne prehrane otrok v Občini Črna
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
10.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.000 €

Proračunska postavka je vključena v načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 19069003 – Štipendije je planirana proračunska postavka:
•

19019 - Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.250 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.250 €

Občina bo zagotovila sredstva za štipendiranje študija za poklic zdravnice.

4.5.6

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Socialno varstvo« znaša 177.355 €, od tega znašajo 35.790 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 141.565 €.

V okviru podprograma 20029001 – Drugi programi v pomoč družini je planirana proračunska postavka:
•

20018 - Enkratna denarna pomoč za novorojence
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
6.259 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
6.259 €

Postavka je planirana v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na
Koroškem, ki ga je občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejel na 2. redni seji, dne 18.12.2006.

V okviru podprograma 20049001 – Centri za socialno delo je planirana proračunska postavka:
•

20002 - Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11.šolašala)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.563 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.563 €

Občina bo sofinancirala materialne stroške izvedbe programa Centra za socialno delo Ravne, in sicer organizacijo
nekajdnevnega doživljajskega tabora in udeležbo na mednarodnem taboru v tujini.

V okviru podprograma 20049001 – Socialno varstvo invalidov sta planirani proračunski postavki:
•

20004 - Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje
Obveznosti – 2007
8.104 €

Proračun – 2008
29.490 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
37.594 €

Postavka predstavlja odhodke za sofinanciranje oskrbe v CUDV Črna in ZDŽB Hrastovec-Trate.
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•

20005 - Financiranje družinskega pomočnika
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
14.200 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
14.200 €

Občina Črna bo v letu 2008 predvidoma financirala dva družinska pomočnika.

V okviru podprograma 20049003 – Socialno varstvo starih so planirane proračunske postavke:
•

20006 - Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše
Obveznosti – 2007
8.578 €

Proračun – 2008
10.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
18.578 €

Postavka predstavlja odhodke za sofinanciranje oskrbe v Domu starejših na Fari in v Črnečah.

•

20007 - Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.494 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.494 €

Občina Črna bo sofinancirala tudi delo socialne delavke, ki bo vodila in koordinirala socialno oskrbo na domu (v
letu 2007 je bilo mesečno vključenih 6 uporabnikov storitev oskrbe na domu).

•

20008 - Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu
Obveznosti – 2007
2.067 €

Proračun – 2008
13.860 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
15.927 €

Na osnovi porabe sredstev za neposredno socialno oskrbo v Občini Črna v letu 2007 (50 % subvencija k ceni
storitve in dodatne oprostitve posameznim upravičencev) ter upoštevajoč porast stroškov cene storitve, je
predvideno, da bi Občina Črna morala (pri ohranjanju istega števila uporabnikov), zagotoviti za izvajanje
neposredne oskrbe pri uporabnikih iz Občine Črna, 13.860 €.

•

20009 - Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)
Obveznosti – 2007
1.104 €

•

Proračun – 2008
1.500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.604 €

20010 - Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)
Obveznosti – 2007
3.363 €

Proračun – 2008
8.058 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
11.421 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

20020 – Izdelava idejnega projekta za izgradnjo doma starejših v Črni
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih so planirane proračunske
postavke:
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•

20011 - Enkratne denarne pomoči
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.095 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.095 €

Občina nameni enkratno denarno pomoč socialno ogroženim osebam na podlagi prispelih vlog in v skladu z
Odlokom o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem.

•

20012- Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
28.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
40.555 €

20014 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Obveznosti – 2007

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
648 €

20013 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja
Obveznosti – 2007
12.555 €

•

Proračun – 2008
648 €

Proračun – 2008
1.405 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.405 €

20015 - Območna organizacija RK Ravne
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.834 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.834 €

Delež Občine Črna pri zagotavljanju sredstev za plače in druga nadomestila za zaposlene pri OZ RK Mežiške doline
v letu 2008 je, je glede na število prebivalcev 13,63 %.
•

20016 - Občinski odbor RK Črna
Obveznosti – 2007
19 €

Proračun – 2008
76 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
95 €

Postavka predstavlja plačilo električne energije v prostorih RK Črna.

•

20017- Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
11.549 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
11.549 €

Občina sofinancira društva na osnovi prispelih prijav na javni razpis in sklenjenih pogodb.

•

20019- Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
3.534 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
3.534 €

Postavka je namenjena za plačilo strokovne delavke in najema prostorov. Vsebina programa je povezana z naravo
problematike uporabnikov in se v času šolskega pouka izvaja kot neposredna pomoč socialno ogroženim družinam
(priseljenci, otroci in starši tujih narodnosti, žrtve nasilja, starši s težavami v duševnem razvoju, slab materialni
položaj,..), ki potrebuje poleg svetovanja in usmerjanja pri vzgoji otrok, še direktno prezentacijo, učenje in pomoč
pri opravljanju gospodinjskih in starševskih nalog. Družine in otroke izvajalci pomoči obiskujejo na njihovem domu
ali pa se srečujejo v prostorih OŠ.
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4.6

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4002 SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za smučišče in tekaško progo so planirani v okviru področja 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije.
Skupna višina planiranih odhodkov za smučišče znaša 74.453 €, od tega znašajo 14.269 € obveznosti iz leta 2007,
odhodki za proračun 2008 pa 60.184 €.

4.6.1

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kultura, šport in nevladne organizacije« znaša 74.453 €, od tega
znašajo 14.269 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 60.184 €.

V okviru podprograma 18059001 – Programi športa so planirane proračunske postavke
•

18030 - Najem snežnih topov
Obveznosti – 2007
1.199 €

Proračun – 2008

Skupaj predlog proračuna – 2008
1.199 €

Planirana postavka predstavlja plačilo obveznosti iz preteklega leta.

•

18032 - Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.238 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
4.238 €

Znesek provizije bo odvisen od trajanja smučarske sezone, in s tem povezane prodaje smučarskih vozovnic.

•

18033 - Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanja smučišča
Obveznosti – 2007
13.070 €

Proračun – 2008
55.946 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
69.016 €

Postavka zajema odhodke za zasneževanje, vzdrževanje smučišča, obratovanje vlečnice (plačilo delavcem na
smučišču, električna energija, gorivo za teptalni stroj, razni potrošni material).
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4.7

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4003 GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

A – Bilanca odhodkov in
B - Račun finančnih terjatev in naložb
Odhodki za gospodarstvo in razvoj so planirani v okviru področij 14 - Gospodarstvo in 16 - Prostorsko planiranje
in stanovanjsko komunalna dejavnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za gospodarstvo in razvoj v bilanci odhodkov in računu finančnih terjatev in
naložb znaša 75.760 €, od tega znašajo 18.641 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 57.119 €.

4.7.1

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo

Skupna višina planiranih odhodkov v bilanci odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb za področje
»Gospodarstvo« znaša 59.068 €, od tega znašajo 18.641 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa
40.427 €.

V okviru podprograma 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva sta planirani proračunski
postavki:
A – Bilanca odhodkov:
•

14001 - Sredstva za razvoj malega gospodarstva
Obveznosti – 2007
11.267 €

Proračun – 2008
10.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
21.267 €

Postavka zajema sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2007, v višini 11.267 € ter predvidena sredstva za leto
2008 v višini 10.000 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb:
•

14002 - Garancijska shema
Obveznosti – 2007
7.094 €

Proračun – 2008

Skupaj predlog proračuna – 2008
7.094 €

Postavka predstavlja poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz preteklih let.

V okviru podprogramov 14039001 – Promocija občine in 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva so planirane proračunske postavke:
•

14003 - Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma
Obveznosti – 2007
232 €

•

Proračun – 2008
5.275 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
5.507 €

14004 - Turistične prireditve
Obveznosti – 2007
25 €

Proračun – 2008
5.775 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
5.797 €
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•

14005 - Sofinanciranje dejavnosti »Parka Kralja Matjaža, z.o.o.«
Obveznosti – 2007

•

Skupaj predlog proračuna – 2008
6.126 €

Proračun – 2008
4.173 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
4.173 €

14008 - Turistično društvo Črna
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
6.103 €

14007 - Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.
Obveznosti – 2007

•

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.756 €

14006 - Sofinanciranje prireditve »Gradovi Kralja Matjaža«
Obveznosti – 2007
23 €

•

Proračun – 2008
3.756 €

Proračun – 2008
4.173 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.173 €

14009 - Sofinanciranje regijskega projekta: Ponatis kataloga "Koroška...barvitost dolin"
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.175 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.175 €

Postavke so namenjene za financiranje promocije občine (promocijske prireditve, razstave, zloženke, razglednice,
katalogi), spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (sofinanciranje turističnega društva, turistično
informacijskega centra, turističnih prireditev, razvoja turistične infrastrukture).

4.7.2

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«
znaša 16.692 €.

V okviru podprograma 16039005 – Druge komunalne dejavnosti je planirana proračunska postavka:
•

16040 - Ureditev Centra Črne (obnova komunalnih vodov-za potrebe gospodarstva: kabelska
kanalizacija)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
16.692 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
16.692 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.
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4.8

PRORAČUNSKI
PODEŽELJA

UPORABNIK:

4004

KMETIJSTVO,

GOZDARSTVO

IN

RAZVOJ

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja so planirani v okviru področij: 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo in 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije.
Skupna višina planiranih odhodkov za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja znaša 71.626 €, od tega znašajo
22.064 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 49.562 €.

4.8.1

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« znaša 65.133 €, od tega
znašajo 15.571 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 49.562 €.

V okviru podprograma 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij so planirane proračunske
postavke:
•

11004 - Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
3.756 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.756 €

Proračun – 2008
23.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
33.071 €

11015 - Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Obveznosti – 2007
2.500 €

•

Skupaj predlog proračuna – 2008
500 €

11014 - Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo
Obveznosti – 2007
10.071 €

•

Proračun – 2008
500 €

11013 - Sredstva za elementarne nesreče
Obveznosti – 2007

•

Skupaj predlog proračuna – 2008
1.006 €

11007 - Izobraževanje kmetov
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
1.006 €

Proračun – 2008
14.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
16.500 €

11016 – Zadruga LAS Mežiške doline
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.300 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
4.300 €

Postavka je namenjena za plačilo članarine.
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11017 – Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu

•

Obveznosti – 2007
3.000 €

4.8.2

Proračun – 2008
3.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
6.000 €

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kultura, šport in nevladne organizacije« znaša
predstavljajo plačilo obveznosti iz leta 2007.

6.493 € in

V okviru podprograma 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura je planirana proračunska postavka:

18053 - Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV

•

Obveznosti – 2007
6.493 €

Proračun – 2008

Skupaj predlog proračuna – 2008
6.493 €

Pri določitvi odhodkov na posameznih postavkah s področja kmetijstva za leto 2008 smo upoštevali Pravilnik o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Črna na Koroškem za programsko
obdobje 2007/2013.
Občinski svet lahko na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
predlagana sredstva za leto 2008, ki znašajo 49.562 €, vrednostno drugače razporedi po
posameznih postavkah.
Prav tako smo upoštevali neporavnane obveznosti iz leta 2007, v višini 22.064 €.

4.9

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4005 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

A – Bilanca odhodkov
Odhodki za civilno zaščito in protipožarno varnost so planirani v okviru področja 07 - Obramba in ukrepi ob
izrednih dogodkih.
Skupna višina planiranih odhodkov za civilno zaščito in protipožarno varnost znaša 72.658 €.

4.9.1

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in
drugih nesreč.
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« znaša 72.658 €.

V okviru podprograma 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč sta planirani
proračunski postavki:
•

07001 - Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.778 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.778 €
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•

07004 Sofinanciranje Gorske reševalne službe Prevalje
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
835 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
835 €

V okviru podprograma 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč so planirane
proračunske postavke:
•

07005 - Prostovoljno gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
22.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
22.000 €

Sredstva za redno dejavnost so namenjena za strokovno vzgojo in vaje, nezgodna zavarovanja operativnih
članov, nabavo nujne potrebne gasilske opreme, vzdrževanja in zavarovanje gasilskega doma ter vozil.

•

07006 - Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
40.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
40.000 €

07007 - Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
6.813 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
6.813 €

Proračunski postavki 07006 in 07007 sta vključeni v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

07008 - Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih
nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi):
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
1.232 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.232 €

4.10 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4006 SOSVET
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za sosvet so planirani v okviru področja 08 - Notranje zadeve in varnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za sosvet znaša 368 €.

4.10.1 Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Notranje zadeve in varnost« znaša 368.
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V okviru podprograma 08029001 - Sosvet je planirana proračunska postavka
•

08001 – Sosvet
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
368 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
368 €

4.11 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4007 VAŠKE SKUPNOSTI
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za vaške skupnosti so planirani v okviru področij 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne
storitve in 06 - Lokalna samouprava.
Skupna višina planiranih odhodkov za vaške skupnosti znaša 1.458 €, od tega znašajo 557 € obveznosti iz leta
2007, odhodki za proračun 2008 pa 901 €.

4.11.1 Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« znaša
1.361 €, od tega znašajo 514 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 847 €.

V okviru podprograma 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov je planirana proračunska postavka:
•

04015 - Pokroviteljstva občine za prireditve
Obveznosti – 2007
514 €

Proračun – 2008
847 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.361 €

4.11.2 Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Lokalna samouprava« znaša 97 €, od tega znašajo 43 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 54 €.

V okviru podprograma 06029001 - Delovanje ožjih delov občin je planirana proračunska postavka:
•

06010 - Materialni stroški
Obveznosti – 2007
43 €

Proračun – 2008
54 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
97 €
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4.12 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4008 STANOVANJSKA DEJAVNOST
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za stanovanjsko dejavnost so planirani v okviru področja 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za stanovanjsko dejavnost znaša 121.026 €, od tega znašajo 11.117 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 109.945 €.

4.12.1 Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«
znaša 121.062 €, od tega znašajo 11.117 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 109.945 €.

V okviru podprograma 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirane proračunske
postavke:
•

16002 - Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj
Obveznosti – 2007
6.177 €

•

Proračun – 2008
59.350 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
65.527 €

16003 - Prispevek za stanovanjski rezervni sklad
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
26.325 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
26.325 €

Postavki sta namenjeni za vzdrževanje in zavarovanje stanovanj, del sredstev pa je namenjen za prispevek v
stanovanjski rezervni sklad.

•

16039- Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)
Obveznosti – 2007
2.656 €

Proračun – 2008

Skupaj predlog proračuna – 2008
2.656 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov.

V okviru podprograma 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju so planirane proračunske
postavke:
•

16005 - Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
482 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
482 e

16006 - Upravljanje stanovanj
Obveznosti – 2007
1.915 €

Proračun – 2008
21.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
22.915 €
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•

16007 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju
Obveznosti – 2007
351 €

•

Proračun – 2008
2.689 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.040 €

16030 - Stroški vodenja obročnih odkupov
Obveznosti – 2007
18 €

Proračun – 2008
99 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
117 €

4.13 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4009 VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za varstvo okolja in urejanje prostora so planirani v okviru področij: 15 – Varovanje okolja in naravne
dediščine in 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za varstvo okolja in urejanje prostora znaša 210.901 €, od tega znašajo
37.948 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 172.953 €.

4.13.1 Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Varovanje okolja in naravne dediščine« znaša 105.889 €, od tega
znašajo 20.740 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 85.149 €.

V okviru podprograma 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki sta planirani proračunski postavki:
•

Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki
Obveznosti – 2007
5.089 €

Proračun – 2008
28.941 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
34.030 €

Postavka zajema obveznost občine v skupnem regijskem projektu.

•

15023 - KP »LOG« Ravne (poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov)
Obveznosti – 2007
9.019 €

Proračun – 2008
26.208 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
35.227 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je
planirana proračunska postavka:
•

15005 - Projekt-Krajinski park Topla
Obveznosti – 2007
6.632 €

Proračun – 2008
30.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
36.632 €
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Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

4.13.2 Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«
znaša 105.012 €, od tega znašajo 17.208 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 87.804 €.

V okviru podprograma 16029003 – Prostorsko načrtovanje so planirane proračunske postavke:
•

16009 - Prostorsko planiranje
Obveznosti – 2007
13.478 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
23.556 €

16011 - PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)
Obveznosti – 2007
353 €

•

Proračun – 2008
10.078 €

Proračun – 2008
2.928 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
3.281 €

16045 - Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
7.500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
7.500 €

Postavka predstavlja odhodke za regijski projekt (RRA) za vzpostavitev katastra javne infrastrukture v občinah
Koroške regije.

•

16049 – Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na
Koroškem (OPN)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
62.500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
62.500 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je planirana proračunska postavka:
•

16012 - Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)
Obveznosti – 2007
3.377 €

Proračun – 2008
4.798 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
8.175 €
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4.14 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4010 KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za varstvo okolja in urejanje prostora so planirani v okviru področij: 02 – Ekonomska in fiskalna
administracija, 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 10 – Trg dela in delovni pogoji, 11 –
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 15 – Varovanje okolja in
naravne dediščine in 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.
Skupna višina planiranih odhodkov za komunalno cestno gospodarstvo znaša 2.532.141 €, od tega znašajo
174.820 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 2.357.321 €.

4.14.1 Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Ekonomska in fiskalna administracija« znaša 2.316 €, od tega
znašajo 816 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 1.500 €.

V okviru podprograma 02029001 – Urejanje in področju fiskalne politike je planirana proračunska
postavka:
•

02004 - Obračun komunal. Storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in
izdelave posebnih položnic
Obveznosti – 2007
816 €

Proračun – 2008
1.500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.316 €

4.14.2 Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« znaša
20.860 €, od tega znašajo 174 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 20.686 €.

V okviru podprograma 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem sta planirani
proračunski postavki:

•

04016 - Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem
Obveznosti – 2007
174 €

•

Proračun – 2008
686 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
860 €

04027 – Nakup treh garaž pri objektu Center 107 (»Kohlenbrandt«)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
20.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
20.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

4.14.3 Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Trg dela in delovni pogoji« znaša 13.936 €.
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V okviru podprogram 10039001 – Povečanje zaposljivosti je planirana proračunska postavka:
•

10003 – Javna dela
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
13.936 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.936 €

Postavka je namenjena za financiranje izvajanja programa javnega dela »naravovarstvena dela, urejanje okolja«
za dva udeleženca javnih del.

4.14.4 Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« znaša 109.599 €, od tega
znašajo 11.126 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 98.473 €.

V okviru podprogram 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest sta planirani proračunski
postavki:
•

11008 - Letno vzdrževanje gozdnih cest
Obveznosti – 2007
3.779 €

•

Proračun – 2008
80.138 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
83.917 €

11010 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest
Obveznosti – 2007
7.347 €

Proračun – 2008
18.335 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
25.682 €

4.14.5 Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« znaša
1.357.814 €, od tega znašajo 90.689 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 1.267.125 €.

V okviru podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so planirane
proračunske postavke:
•

13002 - Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest
Obveznosti – 2007
7.743 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
43.133 €

13003 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest
Obveznosti – 2007
37.866 €

•

Proračun – 2008
35.390 €

Proračun – 2008
41.983 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
79.849 €

Proračun – 2008
7.582 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
7.698 €

13003 – Mostovi
Obveznosti – 2007
116 €
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V okviru podprogram 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so planirane
proračunske postavke:
•

13013 – Ureditev Centra Črne (obnova pločnikov)
Obveznosti – 2007
35.987 €

Proračun – 2008
100.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
135.987 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13014 – Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa
Obveznosti – 2007
2.366 €

Proračun – 2008
492.657 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
495.023 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13017 – Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
106.564 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
106.564 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13018 – Izgradnja podpornega zidu (kamen v betonu) ob občinski cesti Razpotje-Mitnek v
Podpeci
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
17.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
17.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13019 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Dokončanje asfaltiranja obč. makadam.
ceste in utrjenih površin (območje stan. obj. Stara gozdna uprava-Rezman-JP 60, 61, 63-2. del)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
90.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
90.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13020 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje utrjenih površin na območju stan.
obj. Lampreče 1-Lampreče 38-JP 28
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
84.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
84.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13021 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje obč. makadam. ceste. odsek stan.
obj. Pristava 3, 4, 5, 16-JP 38

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
60.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
60.000 €
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Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13022 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje obč. makadam. utrjenih površin
(območje stan. obj. Center 73, 75, 77 78 in obč. ceste JP 12)

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
50.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
50.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13023 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje obč. makadam. utrjenih površin
(območje stan. obj. Rudarjevo 5 in 7 ter makadam. ceste do KČN Črna JP 47)

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
50.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
50.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

13024 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. ceste JP 53, 54, 55,
56, 58, 59-Žerjav, Jazbina

Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
110.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
110.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprogram 13029003 – Urejanje cestnega prometa je planirana proračunska postavka:
•

13008 - Prometna signalizacija
Obveznosti – 2007
186 €

Proračun – 2008
1.707 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.893 €

Postavka je namenjena za financiranje nabave prometnih znakov in obnove talnih oznak.

V okviru podprogram 13029004 – Cestna razsvetljava je planirana proračunska postavka:
•

13009 - Javna razsvetljava
Obveznosti – 2007
6.425 €

Proračun – 2008
20.242 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
26.667 €

Proračunska postavka je delno vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

4.14.6 Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Varovanje okolja in naravne dediščine« znaša 268.492 €, od tega
znašajo 27.365 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 241.127 €.
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V okviru podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki so planirane proračunske postavke:

•

15008 - Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)
Obveznosti – 2007
16.524 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
111.524 €

15009 - Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
95.000 €

Proračun – 2008
698 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
698 €

15010 - Odvoz smeti (»Ekološki otoki«)
Obveznosti – 2007
1.246 €

Proračun – 2008
8.659 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
9.905 €

V predlog proračuna so vključeni odhodki za redni odvoz smeti po pogodbi, kakor tudi odvoz smeti pri
spomladanskem čiščenju in odvoz smeti z »ekoloških otokov«.

V okviru podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo so planirane proračunske postavke:
•

15011 - Analiza odpadnih vod
Obveznosti – 2007
25 €

•

Proračun – 2008
110 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
138 €

Proračun – 2008
8.031 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.063 €

15015 - Redno vzdrževanje kanalizacije
Obveznosti – 2007
3.365 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
12.931 €

15014 - Vzdrževanje čistilne naprave
Obveznosti – 2007
2.032 €

•

Proračun – 2008
10.000 €

15013 - Tokovina-črpališče odpadnih vod
Obveznosti – 2007
28 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
125 €

15012 - Tokovina-čistilna naprava
Obveznosti – 2007
2.931 €

•

Proračun – 2008
100 €

Proračun – 2008
10.227 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.592 €

15016 - Rekonstrukcija komunalnih vodov
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
2.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.
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•

15026 – Obnova kanalizacije v Centru Črne
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
60.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
60.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

15027 - Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke
Meže za občine Mežiške doline
Obveznosti – 2007
261 €

•

Proračun – 2008
3.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
3.261 €

15028 - Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
13.302 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.302 €

Na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor mora občina plačati razliko med odmerjeno in oproščeno
okoljsko dajatvijo za leto 2006.

•

15030 – Priključitev stanovanjskih objektov Rudarjevo 8 in 9 na javno kanalizacijo
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
13.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprogram 15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda je planirana proračunska
postavka:
•

15022 - Obnova škarpe pri »Brunetu«
Obveznosti – 2007
953 €

Proračun – 2008
17.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
17.953 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

4.14.7 Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«
znaša 759.124 €, od tega znašajo 44.650 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 714.474 €.

V okviru podprograma 16039001 – Oskrba z vodo so planirane proračunske postavke:
•

16014- Tokovina-črpališče »Amerika«
Obveznosti – 2007
984 €

Proračun – 2008
4.100 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.084 €
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•

16015 - Tokovina-vodohram »Kavšak«
Obveznosti – 2007
33 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
43.010 €

Proračun – 2008
6.652 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
10.107 €

16018 - Popis vodomerov
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
20.130 €

16017 - Kontrola kvalitete vode
Obveznosti – 2007
3.455 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
172 €

16016 - Redno vzdrževanje vodovoda
Obveznosti – 2007
22.880 €

•

Proračun – 2008
139 €

Proračun – 2008
1.833 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.833 €

16019 - Izgradnja vodovoda (Topla-Črpališče »Amerika«)
Obveznosti – 2007
5.487 €

Proračun – 2008
542.480 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
547.967 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

16031 - Vodna povračila
Obveznosti – 2007
2.683 €

Proračun – 2008
9.840 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
12.523 €

Akontacija vodnega povračila je izračunana v skladu z Uredbo o vodnih povračilih.

•

16037 - Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
40.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
40.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

V okviru podprograma 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so planirane proračunske
postavke:
•

16021- Pokopališče-odvoz smeti
Obveznosti – 2007
5.067 €

•

Proračun – 2008
20.351 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
25.418 €

16022-Vzdrževanje pokopališč
Obveznosti – 2007
975 €

Proračun – 2008
4.147 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
5.122 €
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•

16034 - Ureditev mrliške veže (nadstrešek)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
38.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
38.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

16041 – Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.000 €

V okviru podprograma 16039003 – Objekti za rekreacijo je planirana proračunska postavka:
•

16025 - Vzdrževanje parkov in zelenic
Obveznosti – 2007
3.086 €

Proračun – 2008
22.802 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
25.888 €

4.15 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4011 ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI
A – Bilanca odhodkov in
C – Račun financiranja
Odhodki za odplačilo kreditov in obresti so planirani v okviru področja 22 – Servisiranje javnega dolga.
Skupna višina planiranih odhodkov za odplačilo kreditov in obresti v bilanci odhodkov ter računu financiranja
znaša 87.289 €, od tega znašajo 4.843 obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 82.446 €.

4.15.1 Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga
Skupna višina planiranih odhodkov v bilanci odhodkov in računu financiranja za področje »Servisiranje javnega
dolga« znaša 87.289 €, od tega znašajo 4.843 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 82.446 €.

V okviru podprograma 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje so planirane proračunske postavke:
A - Bilanca odhodkov:
•

22002 - Plačilo obresti (Probanka)
Obveznosti – 2007
172 €

•

Proračun – 2008
343 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
515 €

22003 - Plačilo obresti (Banka Koper)
Obveznosti – 2007
424 €

Proračun – 2008
4.115 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.539 €
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•

22010 - Plačilo obresti (Deželna banka)
Obveznosti – 2007
742 €

•

Skupaj predlog proračuna - 2008
8.618 €

22012 - Plačilo obresti (ABANKA VIPA)
Obveznosti – 2007
2.883 €

•

Proračun – 2008
7.876 €

Proračun – 2008
30.594 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
33.477 €

22012 - Plačilo obresti (EKOSKLAD)
Obveznosti – 2007
606 €

Proračun – 2008
6.414 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
7.020 €

C - Račun financiranja:
•

22001 - Vračilo dolgoročnega kredita (Probanka)
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
18.528 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
18.528 €

22011 - Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
13.951 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
13.951 €

V okviru podprograma 22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom sta planirani proračunski
postavki:
•

22007 – Stroški odobritve kredita
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
500 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
500 €

22009 - Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita
Obveznosti – 2007
16 €

Proračun – 2008
125 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
141 €
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4.16 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4012 REZERVE
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za rezerve so planirani v okviru področja 23 – Intervencijski programi in obveznosti.
Skupna višina planiranih odhodkov za rezerve znaša 6.512 €, od tega znašajo 339 € obveznosti iz leta 2007,
odhodki za proračun 2008 pa 6.173 €.

4.16.1 Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti
Program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Intervencijski programi in obveznosti« znaša 6.512 €, od tega
znašajo 339 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 6.173 €.

V okviru podprograma 23029001 – Rezerva občine je planirana proračunska postavka:
•

23001 - Oblikovanje proračunske rezerve
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
4.173 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
4.173 €

Postavka zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

V okviru podprograma 23039001 – Splošna proračunska rezervacija je planirana proračunska postavka:
•

23002 - Tekoča proračunska rezerva
Obveznosti – 2007
339 €

Proračun – 2008
2.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.339 €

Postavka je namenjena za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

4.17 PRORAČUNSKI UPORABNIK: 5000 KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV
A – Bilanca odhodkov
Odhodki za Krajevno skupnost Žerjav so planirani v okviru področij: 02 – Ekonomska in fiskalna administracija, 04
– Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 – Lokalna samouprava, 13 – Promet, prometna
infrastruktura in komunikacije in 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Skupna višina planiranih odhodkov za Krajevno skupnost Žerjav znaša 110.460 €, od tega znašajo 4.179 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 106.281 €.
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4.17.1 Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Ekonomska in fiskalna administracija« znaša 10 €.

V okviru podprograma 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike je planirana proračunska
postavka:
•

02006 - Stroški plačilnega prometa
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
10 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
10 €

4.17.2 Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« znaša
79.080 €, od tega 2.940 € znašajo obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 76.140 €.

V okviru podprograma 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov so planirane proračunske postavke

•

04017 - Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
2.711 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
2.711 €

04018 - Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Žerjav
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
3.690 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.690 €

Postavka zajema predvidene odhodke za praznovanje krajevnega praznika, proslavo ob Dnevu žena, novoletne
prireditve.
•

04022 - Druge prireditve v Krajevni skupnosti Žerjav
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
3.494 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.494 €

Postavka zajema odhodke za prireditve: »Srečanje Žerjavčanov« ter srečanje starostnikov.

V okviru podprograma 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem sta planirani
proračunski postavki:
•

04019 - Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu
Obveznosti – 2007
2.940 €

•

Proračun – 2008
6.245 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
9.185 €

04020 - Nakup Delavskega doma
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
60.000 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
60.000 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.
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4.17.3 Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Lokalna samouprava« znaša 4.916 €, od tega znašajo 135 €
obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 4.781 €.

V okviru podprograma 06029001 – Delovanje ožjih delov občin sta planirani proračunski postavki:
•

06012 - Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)
Obveznosti – 2007

•

Proračun – 2008
2.211 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
2.211 €

06103 - Materialni stroški
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
322 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
322 €

V okviru podprograma 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave je planirana proračunska postavka:
•

06015 - Drugi odhodki za KS Žerjav
Obveznosti – 2007
135 €

Proračun – 2008
2.248 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
2.383 €

4.17.4 Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« znaša 3.575 €,
od tega znašajo 1.075 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 2.500 €.
V okviru podprograma 13029004 – Cestna razsvetljava je planirana proračunska postavka:

•

13010 - Javna razsvetljava
Obveznosti – 2007
1.075 €

Proračun – 2008
2.500 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
3.575 €

4.17.5 Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Skupna višina planiranih odhodkov za področje »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«
znaša 22.879 €, od tega znašajo 29 € obveznosti iz leta 2007, odhodki za proračun 2008 pa 22.850 €.

V okviru podprograma 16039001 – Oskrba z vodo sta planirani proračunski postavki:
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•

16027 - Obnova vodovoda
Obveznosti – 2007

Proračun – 2008
19.529 €

Skupaj predlog proračuna – 2008
19.529 €

Proračunska postavka je vključena v Načrt razvojnih programov 2008-2011.

•

16028 - Vzdrževanje vodovoda
Obveznosti – 2007
23 €

Proračun – 2008
2.000 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
2.023 €

V okviru podprograma 16039003 – Objekti za rekreacijo je planirana proračunska postavka:
•

16032 - Vzdrževanje parkov in zelenic
Obveznosti – 2007
6€

Proračun – 2008
1.321 €

Skupaj predlog proračuna - 2008
1.327 €
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5

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna
prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za
prihodnja štiri leta (od leta 2008 do leta 2011). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge
razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. V načrtu
razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov, z vsemi viri financiranja.
V načrt razvojnih programov so vključeni izdatki, ki spadajo med:
•
investicijske odhodke (gradnja in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih
sredstev ter drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje objektov in
opreme), in
•
investicijske transfere (namenska sredstva javnim podjetjem, javnim zavodom ter drugim izvajalcem
javnih služb).

5.1

PRORAČUNSKI UPORABNIK: OBČINSKA UPRAVA

Projekt: OB016-07-0022 - Obnova upravne stavbe (Proračunska postavka: 06007)
V letu 2008 je za odplačilo obrokov iz naslova kupoprodajne pogodbe s SGP KOGRAD IGEM, Dravograd (nakup
poslovnih prostorov z opremo ter obnove poslovne stavbe) namenjeno 58.784 €.

Projekt: OB016-08-0001- Nakup opreme za potrebe občinske uprave (Proračunska postavka:
06008)
V letu 2008 bo občina financirala nakup tiskalnika in petih licenčnih računalniških programov. Upoštevano je tudi
plačilo obveznosti iz leta 2007, in sicer za nabavo barvnega več opravilnega stroja RICOH v mesecu decembru
2007. Skupna vrednost za nakup opreme znaša 17.642 €.

5.2

PRORAČUNSKI UPORABNIK: DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Projekt: OB016-07-0002 - Ureditev prost. Diagnostičnega laboratorija (Proračunska postavka:
17009)
Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Diagnostičnega laboratorija in nabave opreme" za potrebe dela
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem znaša 9.900 € in predstavlja poravnavo obveznosti iz leta 2007.

Projekt: OB016-07-0024-Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni (Proračunska postavka:
17002)
V letu 2008 znašajo odhodki za odplačilo finančnega leasinga za nakup avtomobila za potrebe Zdravstvenega
doma Črna 4.041 €. Zadnji obrok leasinga zapade v plačilo v letu 2009.

Projekt: OB016-07-0007 - Obnova ograje in postavitev razsvetljave na nog. igrišču (Proračunska
postavka: 18048)
Za poravnavo obveznosti iz leta 2007 za projekt obnove ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču
je namenjeno 34.461 €. Predvidena vrednost investicije za postavitev razsvetljave na nog. igrišču (II. faza
projekta) za leto 2008 znaša 60.567 €. Planirano je, da bo investicijo delno sofinancirala Fundacija za šport, in
sicer v znesku 27.000 €.
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Projekt: OB016-08-0003 - Postavitev tribun v telovadnici OŠ Črna (Proračunska postavka: 18054)
Odhodki so namenjeni za financiranje montaže tribun, ki bo omogočila boljše spremljanje športnih prireditev v
telovadnici. Predvideni odhodki znašajo 23.024 €.

Projekt: OB016-08-0004 - Odvodnjavanje padavinskih voda na nog. igrišču (Proračunska postavka:
18055)
Odhodki so namenjeni za financiranje ureditve drenaže športnega igrišča. To bo omogočilo kvalitetnejšo vadbo in
igranje tekem. Predvideni odhodki znašajo 66.058 €, od tega mora občina zagotoviti 48.258 € lastnih sredstev.
Planirano je, da bo investicijo delno sofinancirala Fundacija za šport, in sicer v znesku 17.800 €.

Projekt: OB016-08-0022 - Posodobitev kegljišča v Črni (Proračunska postavka: 18057)
Odhodki so namenjeni za posodobitev avtomatike za 3-stezno kegljišče v Črni. Predvidena vrednost nabave
opreme znaša 24.660 €.

Projekt: OB016-07-0043- Vrtec Črna-Invest. vzdrževanje in nakup opreme (Proračunska postavka:
19002)
V proračunu so predvideni odhodki za prekrivanje strehe vrtca na podružnici Žerjav in sicer, v vrednosti 17.972 €,
kar znaša 1/2 predvidenih stroškov. Druga polovica je planirana iz sredstev, namenjenih za Osnovno šolo. Obnova
strehe je potrebna, ker je dotrajana, prav tako so neustrezni strelovodi, žlebovi in obrobe.
Planirana so tudi odhodki za manjša dela investicijskega vzdrževanja, kot so: beljenje sten, barvanje vrat in
podbojev ter ogrodja igral v vrtcu v Črni.
Skupna vrednost predvidenih odhodkov znaša 19.145 €, od tega 73 € znašajo obveznosti iz leta 2007.

Naslednji našteti projekti se bodo izvajali v okviru Programa sanacije Zgornje Mežiške doline v obdobju 20082009. Izvajalci programa so: Občina Mežica, Občina Črna, ZZV Ravne in ARSO Ljubljana, koordinator pa je ZZV
Ravne na Koroškem. Sredstva za izvedbo projektov bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.







OB016-08-0017: Sanacija Zg. Mež. doline-Zamenjava zemlje (proračunska postavka: 19023): 18.000 €,
OB016-08-0018: Sanacija Zg. Mež. doline-Higienski kotiček (proračunska postavka: 19024): 8.000 €,
OB016-08-0019: Sanacija Zg. Mež. doline-Varni prehod do igralnice (proračunska postavka: 19025): 6.000 €,
OB016-08-0021: Sanacija Zg. Mež. doline-Čiščenje podstrešij vrtcev (proračunska postavka: 19027): 3.000 €,
OB016-08-0016: Sanacija Zg. Mež. doline-Sanacija fasade OŠ Črna (proračunska postavka: 19022):
100.000 €,
OB016-08-20: Sanacija Zg. Mež. doline-Subvencije za zagotovitev varovalne prehrane (proračunska
postavka: 19026): 10.000 €

Projekt: OB016-07-0004 - Adaptacija in novogradnja OŠ s telovadnico (Proračunska postavka:
19021)
V letu 2008 je predvideno nadaljevanje investicije iz leta 2007. Predvidena je tudi zamenjava strešne kritine na
telovadnici. Skupna vrednost predvidenih del v letu 2008 in neplačane obveznosti iz leta 2007 znašajo 651.885 €,
od tega bo morala občina zagotoviti 123.415 € lastnih sredstev, Ministrstvo za šolstvo in šport bo prispevalo
470.000 € za adaptacijo šole, 16.670 € pa za zamenjavo strešne kritine na telovadnici. Za zamenjavo strešne
kritine je tudi planirano, da bo investicijo delno sofinancirala Fundacija za šport, in sicer v vrednosti 41.800 €.

Projekt: OB016-07-0044 - OŠ Črna-Invest. vzdrž. in nakup opreme (Proračunska postavka: 19007)
V proračunu so predvideni odhodki v vrednosti 70.249 €, in sicer za:
•
obnovo strehe na podružnici Žerjav (1/2): 17.000 €,
•
obnovo strehe na podružnici Javorje: 17.900 €,
•
nabavo fotokopirnega stroja-2x: 5.980 €,
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•
nabavo računalnikov in tiskalnikov: 5.154 €,
•
nakup pohištva: 6.304 €,
•
nakup knjig: 4.286 €,
•
sprotno investicijsko vzdrževanje: 13.625 €.
Vrednosti del in opreme so izračunane na osnovi trenutnih cen izvajalcev, ponudnikov (ponudbe, predračuni), ki
so tudi priloženi finančnemu načrtu. Predvidene so tiste nabave in dela, ki niso vezana na obnovo matične šole v
okviru investicije, ki je že v teku.
Neporavnane obveznosti iz leta 2007 znašajo 14.394 €, tako da znaša skupni znesek odhodkov za leto 2008,
84.643 €.

Projekt: OB016-07-0045 - Dom starejših na Fari – odplačilo kredit (Proračunska postavka: 20010):
Občina mora v letu 2008 odplačati 3.363 € zaostalih obrokov iz leta 2007 ter 8.058 € rednih obrokov za leto 2008,
in sicer iz naslova dolgoročnega kredita za izgradnjo Doma starejših na Fari.

Projekt: OB016-07-0024 - Idejni projekt-Dom starejših v Črni (Proračunska postavka: 20020):
Odhodki v višini 2.000 € so namenjeni za izdelavo dokumentacije-idejnega projekta.

5.3

PRORAČUNSKI UPORABNIK: GOSPODARSTO IN RAZVOJ

Projekt: OB016-07-0035 Obnova komunalnih vodov - kabelska kanalizacija (Proračunska postavka:
16040)
V okviru investicije ureditve Centra Črne se bo nadaljevala tudi obnovo kabelske kanalizacije, in za ta namen je v
proračunu predvidenih 16.692 €. Predvideno je, da bo investitor Direkcija RS za ceste, občina Črna pa bo
investicijska dela sofinancirala. Planirano je, da bi investicijo delno sofinancirala Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, in sicer v znesku 13.910 €.

5.4

PRORAČUNSKI UPORABNIK: CIVILNA ZAŠČITA IN POŽARNA VARNOST

Projekt: OB016-07-0006 - PGD Črna-sofinanciranje gradnje garaž (Proračunska postavka: 07006)
Za nadaljevanje gradnje garaž za Prostovoljno gasilsko Črna bo Občina Črna v letu 2009 zagotovila 40.000 €.

Projekt: OB016-07-0025 - Nakup opreme za PGD Črna (Proračunska postavka: 07007):
Iz namenskih sredstev požarne takse bo občina nabavila opremo za PGD Črna, in sicer v vrednosti 6.813 €.

5.5

PRORAČUNSKI UPORABNIK: STANOVANJSKA DEJAVNOST

Projekt: OB016-07-0009 - Nakup stanovanj-Rudarjevo 32 (Proračunska postavka: 16039)
Občina Črna mora v letu 2008 poravnati prejeti končni račun izvajalca za stanovanje v stanovanjskem objektu
Rudarjevo 32, in sicer v vrednosti 2.656 €.

5.6

PRORAČUNSKI UPORABNIK: VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

Projekt: OB016-07-0039 - Poraba okoljske dajatve-odlaganje odpadkov (Proračunska postavka:
15023)
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Za leto 2008 je predvidena poraba sredstev okoljske dajatve, v znesku 9.019 €, ki niso bila porabljena za
investicije v letu 2007 ter sredstva okoljske dajatve za leto 2008, v znesku 26.208 €, kar znaša skupaj 35.227 €.
Sredstva se nakažejo kot investicijski transfer Komunalnemu podjetju "LOG" Ravne na Koroškem.

Projekt: OB016-07-0010 - Projekt-Krajinski park Topla (Proračunska postavka: 15005):
V letu 2008 je predvideno dokončanje izgradnje Turistično informacijskega centra v Topli. Odhodki za ta namen
znašajo 30.000 €. Za poravnavo obveznosti iz leta 2007 je potrebno zagotoviti 6.632 €. Predvideni skupni znesek
odhodkov znaša 36.632 €.

Projekt: OB016-08-0005 - Izdelava občinskega prostorskega načrta (Proračunska postavka:
16049):
Državni zbor RS je v letu 2007 sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju, ki uvaja nove prostorske akte. Na
občinski ravni predvideva en sam prostorski akt - občinski prostorski načrt (OPN) na način, da bo kot enovit
dokument, ki bo celovito prostorsko problematiko občine in bo hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter bo
podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Prostorski plan občine Črna na Koroškem temelji še na Dolgoročnem razvojnem načrtu občine Ravne na
Koroškem, od leta 1986 - 2000 in Družbenem planu občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986 - 1990 z vsemi
nadaljnjimi spremembami. Zadnje spremembe prostorskega plana, ki pa so bile le delne, so bile izvedene leta
2001, zato občina potrebuje prenovo prostorskega plana.
Predvidena celotna vrednost projekta izdelave OPN za občino Črna znaša 125.000 €. Financiranje projekta je
predvideno v dveh letih, in sicer prva polovica v letu 2008, druga polovica pa v letu 2009.

5.7

PRORAČUNSKI UPORABNIK: KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

Projekt: OB016-08-0006 - Nakup garaž pri objektu Center 107 (Proračunska postavka: 04027)
Občina Črna načrtuje tudi nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt") ter ureditev okolice.
Predvideni odhodki znašajo 20.000 €.

Projekt: OB016-07-0014 - Ureditev Centra v Črni-obnova pločnikov (Proračunska postavka: 13013)
V okviru investicije ureditve Centra Črne se bo nadaljevala tudi obnova pločnikov, in za ta namen je v proračunu
predvidenih 100.000 €. Predvideno je, da bo investitor Direkcija RS za ceste, občina Črna pa bo investicijska dela
sofinancirala. Planirano je, da bi investicijo delno sofinancirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, in sicer v znesku 68.710 €.

Projekt: OB016-07-0015 - Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa (Proračunska
postavka: 13014)
V letu 2008 je predvideno nadaljevanje izvajanja investicije obnove ceste (spodnji in zgornji ustroj ceste,
asfaltiranje ceste v dolžini 2 km, ter ureditev odvodnjavanja ter izgradnje podpornih zidov). Predvidena vrednost
gradbenih del znaša 490.657 €, za ostale storitve in dokumentacijo pa je namenjeno 2.000 €. Obveznost iz leta
2007 znaša 2.366 €. Skupna predvidena vrednost odhodkov v letu 2008 za izvedbo projekta znaša 495.023 €, od
tega mora občina Črna zagotoviti 249.256 € lastnih sredstev, sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko pa znaša 245.767 €.

Projekt: OB016-08-0007 - Obnova LC v okviru turist. proj. Peca (Proračunska postavka: 13017)
Investicija se bo izvajala v okviru projekta "Turistični projekt Peca". Občina Črna in Mežica sta se skupaj prijavili
na Javni razpis za prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, v katerem je v Občini Črna predvidena
obnova ceste v Koprivni (Šumel-Luže), v dolžini 1,7 km, v Občini Mežica pa obnova ceste »Breg«.
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Skupna vrednost prijavljenega projekta za obe občini znaša 644.360 €, od tega znaša delež Občine Črna, kot
sofinancerja 152.049 €, in sicer 106.564 € v letu 2008 ter 45.485 € v letu 2009. Predvideno je, da bo skrbnik
projekta Občina Mežica, ki bo projekt financirala v višini 192.312 €, in sicer 127.897 € v letu 2008 ter 64.415 € v
letu 2009.
Planirano je, da bo projekt delno sofinancirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v
višini 299.999 €, in sicer 199.469 € v letu 2008 ter 100.530 € v letu 2009.

Projekt: OB016-08-0007 - Podporni zid ob obč. cesti Razpotje-Mitnek (Proračunska postavka:
13018)
Predvidena vrednost investicije znaša 17.000 €, in je namenjena za izgradnjo podpornega zidu ob občinski cesti
Razpotje-Mlinarsko v Podpeci.

Naslednji našteti projekti se bodo izvajali v okviru Programa sanacije Zgornje Mežiške doline v obdobju 20082009. Izvajalci programa so: Občina Mežica, Občina Črna, ZZV Ravne in ARSO Ljubljana, koordinator pa je ZZV
Ravne na Koroškem. Sredstva za izvedbo projektov bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.







OB016-08-0010: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje-Stara gozdna uprava-Rezman-JP 60, 61, 63
(proračunska postavka: 13019): 90.000 €,
OB016-08-0011: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje-Lampreče 1-Lampreče 38-JP 28 (proračunska
postavka: 13020): 84.000 €,
OB016-08-0012: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje-Pristava 3, 4, 5, 16-JP 38 (proračunska postavka:
13021): 60.000 €,
OB016-08-0013: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje-Center 73, 75, 77, 78-JP 12 (proračunska postavka:
13022): 50.000 €,
OB016-08-0014: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje-Rudarjevo 5, 7-KČN JP 47 (proračunska postavka:
13023): 50.000 €,
OB016-08-0015: Sanacija Zg. Mež. doline-Asfaltiranje JP 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-Žerjav, Jazbina
(proračunska postavka: 19024): 110.000 €

Projekt: OB016-08-0023 – Javna razsvetljava (Proračunska postavka: 13009)
Odhodki v višini 7.000 € so namenjeni za montažo 6 dodatnih svetilk za javno razsvetljavo (v Mitneku v Podpeci:
2, na Pristavi: 2 in v Balosu v Mušeniku: 2)

Projekt: OB016-07-0016 - Obnova kanalizacije v Centru Črne (Proračunska postavka: 15026)
V okviru investicije ureditve Centra Črne se bo nadaljevala tudi obnova kanalizacije, in za ta namen je v
proračunu predvidenih 60.000 €. Predvideno je, da bo investitor Direkcija RS za ceste, občina Črna pa bo
investicijska dela sofinancirala. Planirano je, da bi investicijo delno sofinancirala Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, in sicer v znesku 50.000 €.

Projekt: OB016-08-0038 - Rekonstrukcija komunalnih vodov (Proračunska postavka: 15016)
Odhodki v vrednosti 2.000 € so namenjeni za plačilo investicijske dokumentacije.

Projekt: OB016-08-0009 - Kanalizacija Rudarjevo 8 in 9 (Proračunska postavka: 15030)
Za priključitev stanovanjskih objektov Rudarjevo 8 in 9 na javno kanalizacijo je v predlogu proračuna predvideno
13.000 €.
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Projekt: OB016-07-0034 - Obnova škarpe pri Brunetu (Proračunska postavka: 15022)
Za sanacijo levega pritoka Javorskega potoka v območju gasilskega doma v Črni je predvideno 17.000 € in plačilo
obveznosti iz leta 2007, v znesku 953 €.

Projekt: OB016-07-0018 - Izgradnja vodovoda v Topli (Proračunska postavka: 16019)
V letu 2008 bo, na javnem razpisu že izbran izvajalec, začel izvajati gradbena dela za izgradnjo vodovoda v Topli.
Predvidena vrednost investicije v letu 2008 znaša 542.480 € in bo financirana iz državnega proračuna. Občina
Črna pa mora v letu 2008 poravnati še obveznost iz leta 2007, v znesku 5.487 €.

Projekt: OB016-07-0020 - Ureditev Centra Črne- obnova vodovoda (Proračunska postavka: 16037)
V okviru investicije ureditve Centra Črne se bo nadaljevala tudi obnova vodovoda, in za ta namen je v proračunu
predvidenih 40.000 €. Predvideno je, da bo investitor Direkcija RS za ceste, občina Črna pa bo investicijska dela
sofinancirala. Planirano je, da bi investicijo delno sofinancirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, in sicer v znesku 33.333 €.

Projekt: OB016-07-0003 - Ureditev mrliške veže- nadstrešek (Proračunska postavka: 16034)
V letu 2008 je predvidena izgradnja nadstrešnice pri mrliški vežici. Predvidena vrednost investicije znaša
38.000 €.

5.8

PRORAČUNSKI UPORABNIK: KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Projekt: OB016-07-0023 – Nakup Delavskega doma v Žerjavu (Proračunska postavka: 04020)
V letu 2008 je predviden odkup preostalih 40 % Delavskega doma v Žerjavu, in sicer z zamenjavo za stanovanje.
Predviden znesek kupnine znaša 60.000 €.

Projekt: OB016-07-0021 – Obnova vodovoda (Proračunska postavka: 16027)
Za leto 2008 je načrtovano plačilo izdelave projekta za obnovo vodovoda v Žerjavu, za kar so namenjena sredstva
v višini 19.529 €.

Župan:
Janez ŠVAB, inž.
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