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: 12.12.2017
OBRAZLOŽITEV
ZA 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 3
NASLOV:

Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu
Občine Črna na Koroškem za leto 2018 in Načrta
razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021.

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., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 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, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odl. US) in Statut Občine Črna na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št.
12/2017)

FAZA SPREJEMANJA:

dvofazni postopek

POROČEVALKI:

Mag. Romana Lesjak, županja in Eva Praprotnik,
finančnik VII/1

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
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, 36/11 in 14/15
– ZUUJFO). 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 2018 načrtuje na prihodkovni strani
finančna sredstva v vrednosti 6.703.573,42 €, na odhodkovni strani pa finančna
sredstva v višini 6.663.427,80 €.
Občinski svet je ob prvi obravnavi osnutka opravil splošno razpravo in sprejel sklep,
da se osnutek proračuna za leto 2018 posreduje v javno obravnavo. Osnutek
proračuna je bil v javni obravnavi do 11.12.2017. Podane pobude in predlogi
sprememb so zajeti v predlogu Odloka o proračunu za leto 2018.
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 17. člena Statuta Občine Črna (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 12/2017) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem
sprejel Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2018 skupaj z
Načrtom razvojnih programov za obdobje 2018 -2021.

PRIPRAVILA:
Eva Praprotnik, finančnik VII/1

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: 13.12.2017
OBRAZLOŽITEV
ZA 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
TOČKA: 4

NASLOV:
PREDLAGATELJ:

PRAVNA PODLAGA:

Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem
Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na
Koroškem
64. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l.
RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: UI-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/0810, 40/2012-ZUJF)

FAZA SPREJEMANJA:

Prva in druga obravnava po skrajšanem postopku, v
skladu s 85. členom Poslovnika občinskega sveta

POROČEVALEC:

Rajko Lesjak,
komisije

predsednik

Statutarno

pravne

OBRAZLOŽITEV:

Pri predlagani spremembi oz. dopolnitvi Statuta Občine Črna na Koroškem gre za
manj zahtevno dopolnitev oz. uskladitev s področno zakonodajo, zato predlagamo,
da se v skladu s 85. členom Poslovnika občinskega sveta, prva in druga obravnava
spremembe Statuta opravita hkrati - po skrajšanem postopku.
Zaradi zagotavljanja ustrezne pravne podlage za sprejem sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem, kot to določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Črna na Koroškem, je potrebno Statut Občine Črna na Koroškem v 17. členu,
ki določa pristojnosti občinskega sveta, dopolniti, tako da se doda nova alineja, ki se
glasi:

- določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Črna na Koroškem.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in
dopolnitev. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave.
Izpis sklepa Statutarno pravne komisije bo posredovan naknadno.

PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem bo, na podlagi 85. člena Poslovnika
občinskega sveta, spremembo Statuta občine Črna na Koroškem obravnaval
po skrajšanem postopku.
SKLEP 2
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme predlagano spremembo
statuta Občine Črna na Koroškem.

PRIPRAVILA
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

