RAČUNOVODSKE OBRAZLOŽITVE OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2014

1. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
1.1.

Pojasnila k bilanci stanja na dan, 31.12.2014

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na
zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega leta.
Prilogi k bilanci stanja sta:
 pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev


pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil.

SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke:
1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve (AČR)
3. zaloge
Vrednost aktive je v primerjavi z lanskim letom za 3,56 % višja in znaša 20.675.210
€. Od tega znaša sedanja vrednost dolgoročnih sredstev 19.472.782 € in kratkoročna
sredstva 1.202.428 €. Razlog za povečanje je predvsem v novih investicijah v
nepremičnine.
k1.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:


neopredmetena dolgoročna sredstva



nepremičnine



oprema in druga opredmetena osnovna sredstva



dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti



dolgoročne terjatve iz poslovanja



terjatve za sredstva dana v upravljanje ter



popravki vrednosti naštetih postavk.
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Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 po nabavni, odpisani in neodpisani
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v evrih)
VRSTA
NABAVNA POPRAVEK NEODPISANA ODPISANOST
DOLGOROČNEGA
VREDNOST VREDNOSTI VREDNOST
SREDSTEV
SREDSTVA
1
2
3
4
5=3/2*100
neopredmetena
sredstva in
dolgoročne AČR

30.133

17.326

12.807

57,50

nepremičnine

23.530.519

6.530.550

16.999.969

27,75

925.092

450.948

67,23

oprema in druga 1.376.040
opredmetena OS
dolgoročne
25.886
finančne
naložbe
dolgoročno dana
13.216
posojila in
depoziti
dolgoročne
112.755
terjatve iz
poslovanja
terjatve za
1.857.201
sredstva dana v
upravljanje
26.945.750
SKUPAJ

25.886

13.216
112.755

1.857.201
7.472.968

19.472.782

27,73

Prikaz sestave premoženja Občine Črna na dan 31.12.2014
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Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2014 in primerjava s
predhodnim letom (v evrih)
VRSTA
DOLGOROČNEGA
SREDSTVA
1
neopredmetena
sredstva in
dolgoročne AČR
nepremičnine
oprema in druga
opredmetena OS
dolgoročne
finančne naložbe
dolgoročno dana
posojila in depoziti
dolgoročne
terjatve iz
poslovanja
terjatve za
sredstva dana v
upravljanje
SKUPAJ

NABAVNA
VREDNOST PO
STANJU
PREDHODNEGA
LETA
2

NABAVNA
VREDNOST
PO STANJU
TEKOČEGA
LETA
3

4=3/2*100

63.868

30.133

47,18

22.215.922

23.530.519

105,92

1.109.454

1.376.040

124,03

34.909

25.886

74,15

13.216

13.216

100,00

110.681

112.755

101,87

1.857.201

109,34

26.945.750

106,73

1.698.485
25.246.535

INDEKS

Med neopredmetena sredstva spadajo računalniški programi, med nepremičninami
izkazujemo zemljišča, gradbene objekte, poslovne prostore, stanovanja, javno
razsvetljavo, investicije v teku (ceste, vodovodi, kanalizacije, odlagališče…). Med
opremo vštevamo stroje, računalnike, osebna vozila, pohištvo in drobni inventar.
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v deleže JKP Log d.o.o. (21.615,02 €), Alp
Peca d.o.o. (584 €) in RRA Koroška d.o.o. (271 €), LAS Mežiške doline z.b.o. (1.500
€), Kocerod (1.500 €) ter Koroška regionalna TV (416 €).
Dolgoročno dani depoziti so naložbe v garancijsko shemo (13.216 €). Dolgoročne
terjatve iz poslovanja se nanašajo na kupnine stanovanj (30,64 €) po stanovanjskem
zakonu, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2014 in dolgoročne terjatve iz poslovanja do
JKP LOG v višini 102.656,25 €, ki so posledica prenosa sredstev v upravljanja nazaj
na Občino ter terjatve do KOCEROD za sklad za opremo (10.067,62 €).
Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujemo do:
 OŠ Črna – 1.152.724,33 €
 OŠ Črna – vrtec – 53.945,04 €
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 Zdravstveni dom Ravne – 517.014,01 €
 Dom starejših na Fari Prevalje – 128.784,15 €
 KOCEROD – premična oprema – 4.733,32 €
k2.
Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve so:
 denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice


denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
institucijah



kratkoročne terjatve do kupcev



dani predujmi in varščine



kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN)



kratkoročne finančne naložbe



kratkoročne terjatve iz financiranja



druge kratkoročne terjatve



neplačani odhodki



aktivne časovne razmejitve (AČR).

Pregled vrst kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev (AČR) za leto 2014
ter primerjava s predhodnim letom (v evrih)
VREDNOST PO
VRSTA
STANJU
KRATKOROČNIH
PREDHODNEGA
SREDSTEV IN AČR
LETA
1
2
denarna sredstva v
302
blagajni
dobroimetje pri
71.371
bankah
kratkoročne
278.921
terjatve do kupcev

VREDNOST
PO STANJU
TEKOČEGA
LETA
3

4=3/2*100

1.487

492,38

58.142

81,46

120.106

43,06

INDEKS

dani predujmi

6.029

5.496

91,16

kratkoročne
terjatve do
uporabnikov
enotnega
kontnega načrta
(EKN)

20.839

16.729

80,28
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kratkoročne
finančne naložbe
kratkoročne
terjatve iz
financiranja
druge kratkoročne
terjatve
neplačani odhodki
aktivne časovne
razmejitve (AČR)
SKUPAJ

/

/

/

/

/

/

46.950

86.522

184,29

816.904

913.909

111,87

29.166

38

/

1.270.482

1.202.428

94,66

Na dan 31.12.2014 je imela Občina Črna na saldu transakcijskega računa 58.141,77
€ ter v blagajni 1.487,40 €. Terjatve do kupcev so izkazane v višini 120.106 €.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so se v
primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 19,72 %.
Velik delež terjatev je iz naslova neplačanih komunalnih storitev občanov (podroben
opis je podan v poslovnem poročilu).
Dani predujmi so: neraziskano plačilo s strani NLB (83,77 €), nesprovedena
kompenzacija s podjetjem Rešer (278,81 €), preplačilo notarju v 2012 (33,60 €), s
katerim v letu 2014 nismo imeli poslovnih dogodkov, zato zneska nismo mogli
kompenzirati. V letu 2014 smo pri usklajevanju kartic dobaviteljev ugotovili, da se v
obdobju 2011 – 2012 ni sprovedla kompenzacija v višini 4.426,43 € do Koroških
gradenj – v stečaju. Slednja se je naknjižila kot preplačilo, saj je bila obveznost do
dobavitelja poravnana proti plačilu in ker so vsi partnerji kompenzacije potrdili
izvršitev le-te, smo slednjo morali poknjižiti tudi mi. Terjatev je priglašena v stečajno
maso podjetja. Poleg tega je bilo v decembru 2012 napačno nakazilo dobavitelju
Lerid d.o.o. v višini 840 €, katerega nam dobavitelj do zaključka leta 2014 ni nakazal
nazaj. Zaradi neodzivnosti dobavitelja, smo zadevo predali pravni službi (ga. Pavlinič
Krebs). Na konto predujmov se izkazujejo tudi preplačila v višini 0,61 Eur iz naslova
komunalnih storitev.
Med drugimi terjatvami izkazujemo terjatev do Davčne uprave RS za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča v višini 24.015,94 €. Poleg navedenega izkazujemo tudi
terjatve kratkoročne terjatve do Stanovanjskega podjetja iz naslova najemnin v višini
56.884,17 €, terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 1.604,15 €.
Prav tako je izkazana terjatev iz naslova odbitnega DDV v višini 1.244,62 €.
Neplačani odhodki so izkazani v višini 913.909 €.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki:
1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti
k.1
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR) so:
 kratkoročne obveznosti za predujme in varščine


kratkoročne obveznosti do zaposlenih



kratkoročne obveznosti do dobaviteljev



druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja



neplačani prihodki ter



kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN



pasivne časovne razmejitve (PČR).

Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto
2014 ter primerjava s predhodnim letom (v evrih)
VRSTA
VREDNOST PO
KRATKOROČNIH
STANJU
OBVEZNOSTI IN PREDHODNEGA
PČR
LETA
1
2
kratkoročne
obveznosti do
46.209
zaposlenih
kratkoročne obvez.
598.361
do dobaviteljev
druge kratkoročne
obveznosti iz
41.560
poslovanja
kratkoročne
obveznosti do
158.737
uporabnikov EKN
kratkoročno
190.091
prejeta posojila
neplačani prihodki
294.337
PČR
0
SKUPAJ
1.329.295

VREDNOST
PO STANJU
TEKOČEGA
LETA
3

4=3/2*100

36.306

78,57

663.330

110,86

83.449

200,79

135.625

85,44

186.630

98,18

196.608
0
1.301.948

66,80
/
97,94

INDEKS
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izhajajo iz naslova obračunanih plač za mesec
december 2014.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 10,86 % glede na preteklo
leto.
V letu 2015 zapadejo glavnice kreditov v višini 186.630 €, zaradi slednjega smo v
bilanci stanja prikazali prenos zneska iz dolgoročnih obveznosti na kratkoročne
obveznosti v navedenem znesku.
PREGLED TREH NAJVEČJIH ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2014
KONTO
220000 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

Znesek (v €)

Gotovnik Štefan s.p.

115.320,75

Voc Celje d.d.

107.591,86

Koratur Prevalje d.d.

36.062,78
SKUPAJ

258.975,39

Odprte obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 znašajo 660.829,69 €.
Največjo odprto zapadlo obveznost na dan 31.12.2014 izkazujemo do Gotovnik
Štefan s.p. .
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja vključujejo obveznosti za prispevke in
davke iz naslova plač ter obveznosti za sejnine in delo po pogodbah za mesec
december 2014. Poleg tega na tej postavki izkazujemo tudi obveznost do DDV v
višini 3.393,13 €, ter napačna nakazila občanov v višini 163,16 €, ki se bodo v letu
2015 kompenzirala pri izdaji položnic za komunalne storitve.
Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo obveznost
do neposrednih uporabnikov države (občin) v višini 172,97 €, in sicer za plačilo
Ministrstvu za javno upravo za uporabo Hacom, letnih stroškov sigence ter plačilo
bančnih storitev Banke Slovenije.
Največji delež obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna predstavlja obveznost
do Osnovne šole Črna z vrtcem ter drugih osnovnih šol. Preostala obveznost je iz
naslova neplačanih računov Koroške osrednje knjižnice Ravne, Glasbene šole Ravne
ki zapadejo v plačilo v letu 2015.
Na kontu kratkoročna prejeta posojila izkazujemo obveznost dolgoročnega posojila v
delu, ki zapade v letu 2015.
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k.2
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so:


splošni sklad



rezervni sklad



dolgoročno razmejeni prihodki



dolgoročne rezervacije



sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti,
za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva



dolgoročne finančne obveznosti



druge dolgoročne obveznosti

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2014 ter primerjava
s predhodnim letom (v evrih)
VRSTE LASTNIH
VIROV IN
DOLGOROČNIH
OBVEZNOSTI
1
splošni sklad
rezervni sklad
dolgoročne
pasivne časovne
razmejitve
dolgoročne
finančne
obveznosti
druge dolgoročne
obveznosti

VREDNOST PO
STANJU
PREDHODNEGA
LETA
2
16.755.697
42.877

VREDNOST
PO STANJU
TEKOČEGA
LETA
3
17.682.140
9.141

102.700

102.687

99,99

1.608.513

1.491.881

92,75

125.432

87.413

69,69

INDEKS
4=3/2*100

105,53
21,32

Splošni sklad se je povečal za 5,53 %. V splošnem skladu so zajeti splošni sklad za
osnovna sredstva, splošni sklad za finančne naložbe, splošni sklad za sredstva, dana
v upravljanje in splošni sklad z druge namene.
V rezervnem skladu imamo knjižena sredstva rezervnega stanovanjskega sklada, ki je
oblikovan v skladu s Stanovanjskim zakonom in ga vodita upravljalca stanovanj
(Stanovanjsko podjetje Ravne ter PIN-Igor Fujs s.p.).
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajete kupnine stanovanj po
stanovanjskem zakonu ter dolgoročne terjatve iz naslova infrastrukture JKP Log
d.o.o.
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Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazani dolgoročni krediti v skupni
višini 1.491.881 €. Plačilo glavnic v letu 2015 je izkazano med kratkoročnimi krediti
(konto 250).

Primerjava sredstev in obveznosti do virov sredstev (v evrih)
SREDSTVA

STANJE

1
dolgoročna
sredstva
kratkoročna
sredstva

2

SKUPAJ AKTIVA

19.472.782,00
1.202.427,61

20.675.209,61

OBVEZNOSTI
DO VIROV
SREDSTEV
3
Kratkoročne
obveznosti
splošni sklad
rezervni
sklad
dolgoročne
pasivne
časovne
razmejitve
dolgoročne
obveznosti
SKUPAJ
PASIVA

STANJE
4
1.301.947,36
17.682.140,04
9.141,20

102.686,89

1.579.294,12
20.675.209,61

Iz primerjave je razvidno, da Občina svojih kratkoročnih obveznosti ne
pokriva s kratkoročnimi sredstvi, kar se posledično izkazuje tudi na njeni
likvidnosti.

1.2. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po
posameznih računih)
Stanje sredstev na dan, 31. 12. 2014, znaša 58.142 €.

1.3. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z
navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v deleže JKP Log d.o.o. v višini 21.615,02 €, A.L.P.
Peca v višini 584,23 €, RRA Koroška v višini 271,23 €, Koroško regionalno TV v višini
415,71 €, LAS Mežiške doline v višini 1.500 € in Kocerod v višini 1.500 €.
Dolgoročno dana posojila so pri RRA za garancijsko shemo in znašajo 13.215,65 €.
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1.4.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih osnovnih sredstev

V letu 2014 so se neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve glede na
preteklo leto zmanjšala za 52,82 %, in sicer iz naslova rezervnega sklada, medtem ko so se
nepremičnine povečale za 5,92 % zaradi novih investicij v letu 2014. Oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 24,03 %, pri
dolgoročnih finančnih naložbah je prišlo do zmanjšanja za 25,85% ter dolgoročno danih
posojilih in depozitih v letu 2014 do sprememb ni prišlo. Dolgoročne terjatve iz poslovanja so
se glede na preteklo leto povečale za 1,87 % iz naslova terjatev do Koceroda. Pri terjatvah za
sredstva dana v upravljanje je prišlo do povečanja za 9,34 %.

1.5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v
upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujemo do:
 OŠ Črna – 1.152.724,33 €,
 OŠ Črna – vrtec – 53.945,04 €,
 Zdravstveni dom Ravne – 517.014,01 €,
 Dom starejših na Fari Prevalje – 128.784,15 € in
 KOCEROD – premična oprema – 4.733,32 €.
V letu 2014 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje glede na preteklo leto povečale za
9,34 %. Terjatve do Osnovne šole Črna na Koroškem so se zmanjšale za 4,85 % in terjatve do
zdravstvenega doma Ravne na Koroškem so se povečale za 75,24 %. V letu 2014 so se
zmanjšale tudi terjatve do Vrtca Črna na Koroškem, in sicer za 9,40 %. Terjatve do Doma
starejših na Fari se v letu 2014 niso spremenile, medtem ko so se terjatve do Koceroda
povečale za 1.061,63 €. Slednje terjatve se bodo po uskladitvi navodil za knjiženje preknjižile
na ustrezen konto izven skupine terjatev za sredstva dana v upravljanje proračunskim
uporabnikom.

1.6.

Podatki o neplačanih terjatvah

Na dan, 31. 12. 2014, izkazuje Občina Črna 136.834,62 € neplačanih terjatev do kupcev, od
tega 16.728,79 € v javnem sektorju in 120.105,83 € v zasebnem sektorju.
V tabeli predstavljamo pregled petih največjih odprtih terjatev zasebnega sektorja na dan 31.
12. 2014
PREGLED PETIH NAJVEČJIH DOLŽNIKOV
NA DAN, 31. 12. 2014
PARTNER

ZNESEK (v €)

1.

Trgovina, gostinstvo in posredništvo
Aleksander Jug s.p.

22.293,95

2.

Stanovanjsko podjetje d.o.o.

13.057,87

3.

Kocerod d.o.o., družba za ravnanje z
odpadki

3.147,85
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4.

MUPO, oprema in inženiring d.o.o.

1.117,80

5.

Ustanova poti kulturne dediščine

939,66

SKUPAJ

40.557,13

V tabeli predstavljamo pregled petih največjih odprtih terjatev javnega sektorja na dan, 31.
12. 2014
PREGLED PETIH NAJVEČJIH DOLŽNIKOV
NA DAN, 31. 12. 2014
PARTNER

ZNESEK (v €)

1.

Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo

9.343,20

2.

Zavod RS za zaposlovanje

3.823,65

3.
4.
5.

Center za usposabljanje delo
in varstvo Črna na Koroškem
Osnovna šola Črna na
Koroškem
Krajevna skupnost Žerjav
SKUPAJ

1.7.

2.793,45
298,01
146,27
16.404,58

Podatki o neplačanih obveznostih

Na dan, 31. 12. 2014, izkazuje Občina Črna 798.954,85 € neplačanih obveznosti do
dobaviteljev, od tega 135.625,16 € v javnem sektorju in 663.329,69 € v zasebnem sektorju.
V tabeli predstavljamo pregled petih največjih odprtih obveznosti zasebnega sektorja na dan,
31. 12. 2014
PREGLED PETIH NAJVEČJIH UPNIKOV NA DAN, 31. 12. 2014
PARTNER

ZNESEK (v €)

1.

Gotovnik Štefan s.p.

115.320,75

2.

Voc Celje d.d.

107.591,86

3.

Koratur Prevalje d.d.

36.062,78

4.

Slemenšek, gradbeno podjetje

32.148,87
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5.

Steber, druge inženirske
dejavnosti in tehnično
svetovanje, d.o.o.
SKUPAJ

27.168,40
318.292,66

V tabeli predstavljamo pregled petih največjih odprtih obveznosti javnega sektorja na dan, 31.
12. 2014
PREGLED PETIH NAJVEČJIH UPNIKOV NA DAN, 31. 12. 2014
PARTNER

ZNESEK (v €)

1.

Vrtec Črna na Koroškem

47.356,22

2.

Mestna občina Slovenj Gradec

35.738,77

3.

Osnovna šola Črna na
Koroškem

17.800,58

4.

Koroška osrednja knjižnica

13.854,54

5.

Center za usposabljanje delo in
varstvo Črna na Koroškem

6.449,37

SKUPAJ

121.199,48
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2. POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽERJAV KOT NEPOSREDNI
PRORAČUNSKI UPORABNIK – PRAVNA OSEBA
KS Žerjav je samostojna pravna oseba, ki je neposredni proračunski uporabnik Občine Črna
na Koroškem. Krajevna skupnost nima zaposlenih ljudi, ampak vodenje izvaja predsednik KS
– z volitvami v letu 2014 je nov predsednik postal g. Alojz Zmrzlikar (pred tem je funkcijo
predsednika opravljal g. Peter Raztočnik).
Krajevna skupnost ima predvsem vlogo skrbeti za kraj in okolico ter sodelovati pri njegovem
razvoju.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
PRIHODKI
Obresti pozitivnega stanja

24.199,99
0,00

Prejete dotacije od Občine Črna na Koroškem

24.199,99

ODHODKI
Stroški plačilnega
prometa
Pokroviteljstva društvom (ZB NOB KO Žerjav, Društvo
tabornikov
Rod Pogorevc Žerjav, NK Peca, Prostovoljno gasilsko
društvo Črna)
Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti (krajevni
praznik,

24.199,99
2,35

2.470,00

materinski praznik, Dan žena)
Druge prireditve v Krajevni skupnosti (srečanje
Žerjavčanov,

4.891,80

srečanje starostnikov, Novo leto)

1408,34

Stroški organov KS (sejnine, kilometrine)
Materialni stroški (pisarniški material, telefon, nakup
tiskalnika)
Vzdrževanje parkov in zelenic (nakup sadik, drobnega
materiala, košev za smeti)

0

6224,31

Vzdrževanje parkov in zelenic (pogodbeno delo)

5795,85

87,48
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Vzdrževanje Delavskega doma

1.268,44

Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu

2.051,42

Drugi odhodki za KS Žerjav

0,00

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

0,00

B. BILANCA STANJA
v EUR
AKTIVA

6.834,29

Nabavna vrednost opreme

7.331,80

Popravek vrednosti opreme

2.463,60

=Sedanja vrednost opreme

4.868,20

Denarna sredstva v blagajni

2,45

Denarna sredstva na računu

143,82

Neplačani odhodki

6.688,02

PASIVA
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan
31.12.2014
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

6.834,29

na dan 31.12.2014

6.687,97

146,32

Obveznosti do dobaviteljev so konec leta 2014 znašale 6687,97 € in imajo zapadlost v januarju
2015.
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KS Žerjav izkazuje tudi dolg v višini 0,05 € za plačilo vodenja računa Ministrstvu za finance ter
146,27 € obveznosti do Občine Črna na Koroškem.

3. NAMENSKI PREJEMKI IN IZDATKI PRORAČUNA
3.1.

Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna

REALIZACIJA
PREJETIH
TRANSFERNIH
PRIHODKOV IZ
DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

PRORAČUNSKA
POSTAVKA

DEJANSKI
PRIHODKI

REALIZACIJA
2014

RAZLIKA

PP 07007

8.719,00

8.719,00

0

Sanacija ZGMD - Mokro
čiščenje javnih površin

PP 15032

25.000,00

25.000,00

0

Sanacija ZGMD - Ureditev
lokacije za vrtnarjenje

PP 15033

9.991,08

9.991,08

0

Sanacija ZGMD - Subvencije
za varovalno prehrano
otrokom

PP 19026

17.998,81

17.998,81

0

Preplastitev ceste Pristava
(MOP)

PP 13058

149.992,94

149.992,94

0

Preplastitev ceste Lampreče
in Center z okolico

PP 13059

149.998,33

124.610,33

25.388

Asfaltiranje makadamskih
površin v Žerjavu

PP 13060

24.998,56

24.998,56

0

Asfaltiranje makadamskih
površin Lipold

PP 13061

39.998,35

23.478,36

16.520

PP 13069

32.998,71

21.998,71

11.000

PP 13066

14.998,99

15.187,99

0

Ministrstvo za obrambo
Nakup opreme za PGD Črna
na Koroškem
Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje

Asfaltiranje makadamskih
površin Koprivna
Asfaltiranje makadamskih
površin Javorje
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Asfaltiranje makadamskih
površin Center
Asfaltiranje makadamskih
površin Jazbina

PP 13067

29997,53

29997,53

0

PP 13068

23998,57

23998,57

0

PP 19033

127.091

127.091

0

PRORAČUNSKA
POSTAVKA

DEJANSKI
PRIHODKI

REALIZACIJA
2014

RAZLIKA

PP 19033

276.493,14

276.493,14

0

Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
Adaptacija in rekonstrukcija
vrtca Črna 2013-2014

REALIZACIJA
PREJETIH
TRANSFERNIH
PRIHODKOV EVROPSKA SREDSTVA
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
Adaptacija in rekonstrukcija
vrtca Črna 2013-2014

Neporabljena sredstva se bodo porabila za plačila obveznosti iz naslova namenskih odhodkov
v letu 2015.

3.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega
leta
Občina Črna na Koroškem je v letu 2014 porabila manj namenskih sredstev, kot jih je prejela,
in sicer iz naslova naslednjih projektov:
-Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico,
-Asfaltiranje makadamskih površin Lipold in
-Asfaltiranje makadamskih površin Koprivna.
Neporabljena sredstva se bodo porabila za plačila obveznosti iz naslova namenskih odhodkov
v letu 2015.

Pripravila:
 Eva Praprotnik

Občina Črna na Koroškem
Županja
Mag. Romana LESJAK
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