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NASLOV AKTA:

Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu
občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega
programa

PREDLAGATELJ:

Janez Švab, župan

PRAVNA PODLAGA:

83. do 92. člen Poslovnika občinskega sveta

FAZA SPREJEMANJA:

Dvofazni postopek

POROČEVALEC:

Janez Švab, župan in Anica Potočnik, računovodkinja

OBRAZLOŽITEV
Občinski svet je na 13. redni seji dne, 23.02.2009 opravil splošno
obravnavo o predlogu proračuna in sprejel sklep, da se da predlog proračuna v javno obravnavo.
Javna obravnava je potekala do 16.03.2009. V času javne obravnave so bile naslednje seje
občinskega sveta in javnosti:
Odbor za družbene dejavnosti je na 9. svoji redni dne, 12. 03. 2009 , sprejel
naslednje sklepe:
(1)Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil predlog Razvojnega programa občine
Črna na Koroškem za obdobje 2009-2012.
(2)Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in potrdil osnutek predloga Odloka o proračunu
občine Črna na Koroškem za leto 2009.
(3)Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da po razpravi na občinski seji
potrdi predlog proračuna občine Črna na Koroškem in Razvojnega programa za leto 2009, saj sta
solidna podlaga za razvoj občine in omogočata delovanje občine v skladu z zakoni oz. s
statutom občine.
(4)Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da v okviru možnih sredstev
proračuna zagotovi vsaj del sredstev za drugi del obnove kegljišča, preostali del pa se najde iz
drugih sredstev.
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Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je na svoji 10. redni seji dne 04.03.2009,
sprejel naslednji sklep:
(1) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je obravnaval in potrdil predlog Odloka o
proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega programa.
Odbor za gospodarstvo in razvoj občine je na svoji redni seji dne 05.03.2009 sprejel naslednji
sklep:
(1) Odbor za gospodarstvo in razvoj občine je obravnaval in potrdil predlog proračuna občine za
leto 2009. Predlaga pa, da se investicijsko komunalne infrastrukture za Črno in Žerjav, ki bodo
investirane iz sredstev, ki so ostala od telekomunikacij, natančno razčlenijo in da se ločeno
prikažejo.
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 10. redne seje,
dne16. 03. 2009 sprejel naslednje sklepe:
(1) Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je potrdil osnutek predloga
Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 z naslednjo pripombo:
- za proračunsko postavko letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest nameniti vsaj toliko
sredstev kot prejšnja leta.
Župan Janez Švab je imel skupni sestanek s predsedniki vaških skupnosti 16.03.2009.
Na podlagi predlogov in pripomb v času javne razprave, je župan pripravil naslednje dopolnitve:
Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
178.875
6.138 Povečanje prihodkov iz naslova izrednih nedavčnih prihodkov
(planirano je sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje
programa javnih del za dva delavca, ki je bilo s sklepom odobreno, dne
26.2.2009).
2.748.200
37.111 Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega
proračuna za investicije
(sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko: projekt "Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo
v evropski prihodnosti").
43.249
Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
15.152
-275 Zmanjšanje sejnin na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju
plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače župana za 4 % od
01.04.2009 dalje).
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18.237

-1.000 Zmanjšanje predvidenih odhodkov za prireditev in prerazporeditev na
proračunsko postavko 04009 - Druge krajevne prireditve.
-1.275

Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
833
-16 Zmanjšanje sejnin na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju
plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače župana za 4 % od
01.04.2009 dalje).
-16
Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
46.746
-1.514 Zmanjšanje plače na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju
plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače za 4 % od 01.04.2009
dalje).
24.010
-1.224 Zmanjšanje nadomestila na osnovi sprejetega Zakona o začasnem
znižanju plač funkcionarjev (zmanjšanje za 4 % od 01.04.2009 dalje).
6.305
-1.000 Zmanjšanje predvidenih odhodkov za pokroviteljstva in
prerazporeditev na proračunsko postavko 04009 - Druge krajevne
prireditve.
-3.738
Razlika
Opomba:
Nov
predlog (EUR):
(EUR):
7.892
3.000 Proračunska postavka se poveča zaradi vključitve dodatnih odhodkov
za namen tekmovanja osnovnih šol v znanju čebelarjenja v mesecu
maju 2009 (upoštevana je pripomba k osnutku proračuna s strani
Čebelarskega društva Črna).
286.176
-20.023 Proračunska postavka se zmanjša v skladu z določili podpisanega
Dogovora na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdbobje 2009 -2010. Ta določa, da se:
regres za letni dopust izplača v enaki višini kot v letu 2008, splošna
uskladitev osnovnih plač v letu 2009 ne izvede, s 1.9.2009 ne odpravi
tretja četrtina nesorazmerij osnovnih plač in ne izplačuje redna
delovana uspešnost za mesec april do vključno meseca novembra
2009.
81.926
-2.716
-19.739
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Nov
Razlika
predlog (EUR):
(EUR):
15.493
176
2.354
30.960

3.933
2.950
596.860

700

Opomba:

-40
30.960 Proračunska postavka se dodatno uvrsti v predlog proračuna in je
namenjana za nadaljevanje prenove kegljišča (finančna vloga
Kegljaškega društva Črna).
Projekt se vključi v Načrt razvojnih programov 2009-2012 (šifra:
OB016-08-0022).
-67
-50
-6.549 Proračunska postavka se zmanjša in prerazporedi na proračunsko
postavko 14011 kot lastni delež občine pri izvedbi projekta:
"Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji
prihodnosti".
-730
23.700

Razlika
Opomba:
Nov
predlog (EUR):
(EUR):
16.829
11.012 Proračunska postavka se poveča na osnovi dejanskih odhodkov, ki so
bili porabljeni za prireditev.
43.660

43.660 Občini Črna so bila, na osnovi prijave na razpis za sredstva ESRR
(operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 20072013), s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko za projekt "Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z
naravo v evropski regiji prihodnosti", odbrena sredstva v višini 64.192
EUR (85% vrednosti projekta). V prijavi je sodelavalo 15 partnerskih
organizacij iz Slovenije in Avstrije. Prijavitelj (vodilni parnter) je BSC,
Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj. Vrednost projekta, s katerim
sodeluje Občine Črna, znaša 75.520 EUR in se bo izvajal v letih 2009
in 2010. Za leto 2009 je predviden nakup in postavitev opreme za
plezališča, in sicer umetne plezalne stene in lesenih komletov ter
počivališča na prostem, za kar so planirani odhodki v višini 43.660
EUR.
V letu 2010 je predviden nakup in postavitev opreme za gorsko
kolesarsko pot ob vznožju Pece. Investicija bo potekala na slovenskem
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delu trase, ki meri 27 km, in bo zajemala nakup in postavitev kolesa
54.672
Razlika
Nov
predlog (EUR):
(EUR):
1.346

Opomba:
-9
-9

Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
65.200
-21.251 Proračunska postavka se zmanjša v skladu s ponovnim okvirnim
izračunom obveznosti posamezne občine pri izvedbi projekta in
dinamiko financiranja, posredovanim s strani RRA Koroška, d.o.o.
Uskladi se tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
-21.251
Nov
Razlika
Opomba:
predlog (EUR):
(EUR):
12.205
10.871 Proračunska postavka se poveča, ker je dodatno planirana zaposlitev
dveh delavcev v programu javnih del (Zavod RS za zaposlovanje je s
sklepom, dne 26.2.2009 odobril sofinanciranje plače za dva delavca).
81.051
-10.000 Proračunska postavka se zmanjša in prerazporedi na proračunsko
postavko 11010 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest.
39.466
10.782 Proračunska postavka se poveča, ker so dejanski odhodki za ta namen
že do sedaj znašali več, kot je bilo planirano v prvem predlogu
proračuna.
32.427
-10.000 Proračunska postavka se zmanjša in prerazporedi na proračunsko
postavko 13003 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest.
83.097
24.891 Proračunska postavka se poveča, ker so dejanski odhodki za ta namen
že do sedaj znašali več, kot je bilo planirano v prvem predlogu
proračuna.
8.365
1.432
234.949

29.536
20.728

4.256 Proračunska postavka se poveča in na ta način uskladi s celotno
dinamiko finaciranja, ki je priznana s strani Službe vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Uskladi se tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
-575 V okviru proračunske postavke se zmanjšajo odhodki za plačilo
porabljene električne energije.
-1.527
30.130

5

Nov
Razlika
predlog (EUR):
(EUR):
2.200
-1.756
2.500
6.700
66.000
3.500

Opomba:
Proračunske postavke se zmanjšajo zaradi znižanja obrestne mere
(EURIBOR).

-1.000
-2.926
-9.995
-3.548
-19.225
43.249

Svetniki lahko vložijo amandmaje na predlog proračuna za leto 2009 tri dni pred sejo sveta, to je
do 28.03.2009 v pisni obliki. Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in
Razvojni program.

PRIPRAVILI:
Nada Vačun, tajnica občinske uprave
Anica Potočnik, računovodja
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