
 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
e-mail:   obcina@crna.si 

 
 
Datum:  18.03.2015 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  3 

 
NASLOV: Obravnava in sprejem zaključnega računa 

proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2014. 

  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 

  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah in člen 112. Statuta občine 

Črna na Koroškem ( 10/06, 101/07, 79/12). 

  
POROČEVALKI: Mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, 

finančnik VI 

 
 
VSEBINA GRADIVA: Predlog zaključnega računa proračuna Občine Črna 

na Koroškem za leto 2014 skupaj s splošnim in 

posebnim delom, realizacijo načrta razvojnih 

programov, računovodskimi izkazi in obrazložitvami 

 
 

OBRAZLOŽITEV:                    V skladu z 98. in 99. členom Zakona o javnih financah 
in 112. členom Statuta Občine Črna na Koroškem županja predloži predlog 
Zaključnega računa proračuna občine za preteklo leto v sprejem Občinskemu svetu. 
O sprejetem zaključnem računu županja obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 
30 dneh po njegovem sprejemu. 

                                                                                                                                   
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna Občine Črna 
na Koroškem za leto 2014. 
 
PRIPRAVILA: 
 
Eva Praprotnik, finančnik VI 
 



 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
e-mail:   obcina@crna.si 

 
Datum:  23.03.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA: 4  

 

 
NASLOV: Obravnava in sprejem Inventurnega elaborata za 

leto 2014 

 
  
PREDLAGATELJ: mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 
  
PRAVNA PODLAGA:  Zakon o računovodstvo ( Uradni list RS, 

štev.:30/2002)  in Pravilnik o računovodstvu Občine 
Črna na Koroškem Uradni list RS, štev.: 42/2008)  

  
POROČEVALKA: mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, 

finančnica 
 
OBRAZLOŽITEV:                    Županja Občine Črna je 10.11.2014 sprejela sklep o 
imenovanju popisnih komisij. Slednje so opravile popis in poročila. V sklopu pregleda 
stanja je komisija pripravila sklepe, ki se predlagajo v sprejem.  
 
Županja Občine Črna je pregledala predlog za odpis osnovnih sredstev  in terjatev na 
dan 31.12.2014 in se s predlogom strinja. 
 
Županja predlaga Občinskemu svetu Občine  Črna na Koroškem v sprejem naslednja 
sklepa 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. SKLEP 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je obravnaval Inventurni elaborat za 
leto 2014 in ga potrjuje.  
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Črna se strinja s predlogom odpisa osnovnih sredstev v 
višini  12.993,44 € ter terjatev v višini 3.880,49€. 
 
PRIPRAVILA: 
 
Nada Vačun, svetovalka I. 



 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
e-mail:   obcina@crna.si 

 
 
Datum:  23.3.2015 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  5 

 
 
NASLOV: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu 

Občine Črna na Koroškem za leto 2015 in Načrta 

razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018. 

 
  
PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), 
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS 
št.. 44/07 in 54/10), Odredba o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00), Pravilnik o 
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 -popr. 138/06 in 108/08), 
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 91/00 in 122/00), Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in Statut Občine 
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 
101/07,79/12) 

  

FAZA SPREJEMANJA: dvofazni postopek 

  
POROČEVALKI: Mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik, 

finančnik VI 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV:                    Proračun je občinski akt, s katerim so predvideni prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.  Za pripravo občinskega 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700


proračuna so potrebni podatki o dohodnini in finančni izravnavi, ki se izračunajo na podlagi 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11). Na teh podatkih 
temelji primerna poraba, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na 
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev 
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, od števila prebivalcev 
občine in povprečnine. 
 
Proračun občine je oblikovan in strukturiran v skladu z veljavnimi predpisi,ki so enotni za vse 
občine. 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in 
sicer: 

- Institucionalna – kdo porablja proračunska sredstva 

- Ekonomska – kaj se plačuje iz javnih sredstev 

- Programska – za kaj se porabljajo javna sredstva 

- Funkcionalna (COFOG) – katere funkcije občine se financirajo. 
 
V proračunu se načrtujejo prihodki in drugi prejemki na eni strani in odhodki in drugi izdatki 
na drugi strani.  
 
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2015 načrtuje na prihodkovni strani finančna 
sredstva v vrednosti 5.667.916,87 €, na odhodkovni strani pa finančna sredstva v višini 
5.534.665,59 €. 
 
V letu 2015 se načrtuje povečanje kapitalskega deleža v JKP Log d.o.o. v višini 31.667,08 €.  
Za odplačilo glavnic kreditov se namenjajo sredstva v višini 186.630,08 €. 
Primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na dan 31.12.2014. 
 
Občinski svet je ob prvi obravnavi osnutka opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se 
osnutek proračuna za leto 2015 posreduje v javno obravnavo.  
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 

94/2007 s spremembami), 29. Člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list 

RS, št. 11/11 s spremembami) ter 16. člena Statuta Občine Črna (Uradni list RS, 

št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) je Občinski svet Občine Črna sprejel Odlok o 

proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2015. 

 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
 

Eva Praprotnik, finančnik VI 

 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111805


 
Datum:  24.3.2015 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

TOČKA:  6 

 

NASLOV: Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata v delovnem telesu občine  

PREDLAGATELJ: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 

 

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07, 79/12), Poslovnik občinskega sveta 
(Uradni list RS, št. 7/2006, 101/07). 

 
FAZA SPREJEMANJA: 
 

 
Enofazni postopek. 
 

POROČEVALEC: Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na 

Koroškem. 

 

OBRAZLOŽITEV:            

 

Konec februarja 2015 je žal preminil Emil Milan Savelli, član Odbora za komunalne 

zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja. 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o tem, da je ugasnil mandat v delovnem 

telesu občine in sproži postopek imenovanja novega člana. 

 

 

PREDLOG SKLEPA 
 
Občinski svet na predlog županje sprejme ugotovitveni sklep, da je ugasnil 

mandat člana Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 

okolja. 

Občinski svet  zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

da izpelje vse potrebne postopke za imenovanje novega člana. 

 

PRIPRAVILA: 
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave 
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