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Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna občine Črna na Koroškem za proračunsko leto 2013

1. UVOD
Na osnovi 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 s spremembami) in
Navodila za pripravo proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2013 izdaja za finance pristojen
organ Občine Črna na Koroškem to navodilo.

Navodila so namenjena posrednim proračunskim uporabnikom, ki v skladu z navodili pripravijo
posamezne finančne načrte z vsemi potrebnimi prilogami in obrazložitvami.
2. TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠCA IN PREDPOSTAVKE ZA PRIPRAVO
OBCINSKEGA PRORACUNA
Ministrstvo za finance – Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je z dopisom številka 412-0150/2005/27 z dne 29.09.2012 občinam posredovalo izhodišča za pripravo proračunov lokalnih skupnosti

za leti 2013 in 2014.
Povprečna rast cen, ki se upošteva pri planiranju izdatkov za leto 2009 znaša 2,2 %.
Zmanjšanje mase plač za 10%.
Zmanjšanje stroškov iz naslova nabave blaga in storitev za 10%.
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3. NAČIN PRIPRAVE TER TERMINSKI NAČRT

Proračun je akt s katerim občinski svet sprejme načrt prejemkov in izdatkov za določeno leto. Eno
od temeljnih proračunskih načel je načelo pravočasnosti, ki pomeni, da je proračun sprejet pred
obdobjem za katero bo veljal.
Ob pripravi proračuna je potrebno opozoriti tudi na druga načela poslovanja občine, ki jih je
potrebno vedno upoštevati:
 stvarnost pri planiranju proračuna,
 preglednost proračuna (natančen, jasen in razumljiv proračun),
 gospodarnost (varčno in učinkovito poslovanje, izogniti se izdatku, ki ni nujno potreben,
 izbrati stroškovno ugodnejše rešitve),
 zakonitost – za vsak proračunski prejemek in izdatek mora obstajati zadostna pravna
 podlaga: občinam je dovoljeno samo tisto kar je predpisano.
Posredni proračunski uporabniki pripravite finančne načrte za leto 2013 v skladu z
Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Ur. List RS 91/2000 in 122/2000)
Potrebno je pripraviti splošni del, ki zajema prihodke in odhodke v skladu z ekonomsko
klasifikacijo, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik (Ur. List RS št. 54/02 s
spremembami). Pri tem je potrebno posebej prikazati vrednosti, ki jih sofinancirajo ali
financirajo lokalne skupnosti, prav tako naj bo navedena vrednost, ki odpade na Občino Črna
na Koroškem. Načrt naj bo pripravljen v skladu s 5. členom Navodil. Pozorni bodite tudi na
določilo 6. člena Navodila, ki predvideva načelo »denarnega toka«. Finančnemu načrtu
priložite tudi »izvleček finančnega načrta«, ki ga pripravite na obrazcih za mesečne zahtevke
iz pogodb o sofinanciranju dejavnosti v letu 2012, ali uporabite pripravljen obrazec
Ministrstva za finance. Od vas pričakujemo, da posredujete podatke za leto 2013.
Ker mora biti finančni načrt v skladu s 7. členom Navodila usklajen s programom dela,
pričakujemo, da nam posredujete tudi programe dela za leto 2013.
V skladu s predvidenim terminskim načrtom pričakujemo vaše finančne načrte do 2.11.2012.
Predlog proračuna Občine Črna na Koroškem bo v času javne razprave objavljen na spletni
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strani. Prosimo, da to upoštevate in v skladu s terminskim planom posredujete morebitne
predloge za spremembo.
Predvideni terminski načrt priprave občinskega proračuna za leto 2013 je naslednji:
12.10.2012

Posredovanje

navodila

neposrednim

uporabnikom občinskega proračuna ter
Posrednim

uporabnikom

(zavodom,

katerih

proračuna

ustanovitelj

ali

soustanovitelj je Občina Črna na Koroškem,
Medobčinski upravi)
Do 5.11.2012

Predložitev predlogov finančnih načrtov in
NRP za finance pristojnemu organu občine
Črna na Koroškem

Do 16.11.2012

Obdelava prejetega gradiva in usklajevanje
predloga

proračuna

v

organu

občine,

pristojnem za finance z uporabniki.
21.11.2012

Posredovanje gradiva za sejo Občinskega
sveta in sklic seje Občinskega sveta dne
30.11.2012

30.11.2012

Seja občinskega sveta: predlog proračuna in
sprejetje sklepa za javno razpravo.

Do 17.12.2012

Javna razprava (delovna telesa, vaški odbori,
zainteresirana javnost)

Do 18.12.2012

Priprava predloga proračuna za 2. obravnavo
na

seji

občinskega

sveta

predvidoma

27.12.2012.
27.12.2012

Seja Občinskega sveta: 2. obravnava in
sprejem sklepa o Proračunu za leto 2012 in
Odloku o proračunu za leto 2012.
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Priloge:
1. Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije z navodilom za planiranje sredstev za
plače v letih 2013 in 2014 – PRILOGA 1

Pripravila: Jana Vauh, univ.dipl.ekon.

Županja
Mag. Romana Lesjak

Vročiti:
 Osnovna šola Črna na Koroškem
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
 CSD Ravne na Koroškem
 Rdeči Križ
 OŠ Juričev Drejček Ravne na Koroškem
 VVZ SG
 Glasbena šola Ravne na Koroškem
 Tretja OŠ Slovenj Gradec
 Koroški pokrajinski muzej
Vložiti:
V zadevo
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