
OBČINA ČRNOMELJ         K točki 23 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu maju 2017 
 
Zadeva: PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2016 
 
93.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 
101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) določa, da je konsolidirana premoženjska bilanca občine 
akt, v katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja občine po stanju na dan 31.12.  Izhodišče 
za njeno sestavo so podatki bilanc stanja proračunskih uporabnikov iz poslovnih knjig, zmanjšani za 
vrednosti terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki se medsebojno pobotajo. Namen 
premoženjske bilance je predstavitev podatkov o premoženju in obveznostih države in občin. 
Zavezanci za sestavljanje premoženjskih bilanc so tisti zavezanci po Zakonu o računovodstvu (Uradni 
list RS, št.23/99), ki pri vodenju poslovnih knjig uporabljajo enotni kontni načrt, predpisan s 
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 
84/16). To bilanco bi lahko opredelili kot računovodski izkaz, po vsebini enak bilanci stanja, ki je 
namenjen tako predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin kot tudi 
predstavitvi obveznosti, ki jih imajo država in občine do drugih domačih in tujih subjektov. 
 
Podlaga za izdelavo premoženjskih bilanc so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil na proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126,04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104-11 in 
86/16), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, 30/02 in 114/06) in Pravilnika o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št.134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 79/12 in 100/15).  
Zavezanci za sestavitev premoženjske bilance  po 93.členu Zakona o javnih financah so: 

 posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, 

 neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, 

 ožji deli občin, 

 upravljavci sredstev enotnega zakladniškega računa (EZR), 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

 občine ter 

 država. 
Na podlagi premoženjskih bilanc, ki jih sestavijo našteti zavezanci, pa se sestavi še konsolidirana 
premoženjska bilanca države in občin. 
 
Način izdelave premoženjske bilance se v primerjavi s preteklim letom ni spremenil, sam postopek 
konsolidirane premoženjske bilance pa poteka v treh fazah. V prvi fazi  vse osebe javnega prava 
(neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ) sestavijo 
premoženjsko bilanco (pri čemer je osnova bilanca stanja na dan 31.12.2016) in podatke do 
30.3.2017 vnesejo v spletno aplikacijo AJPES. Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih 
uporabnikov občine se  na spletnem portalu AJPES pripravi obrazec skupne premoženjske bilance 
občine (v prilogi). Pred tem se medsebojno pobotajo terjatve in obveznosti med občinskim 
proračunom ter neposrednimi in posrednimi uporabniki občinskega proračuna, za razliko pa se  
zmanjša ali poveča splošni sklad. Tako sestavljeno konsolidirano premoženjsko bilanco z 
obrazložitvami, občina predloži do 30.4.2017 preko spletnega portala AJPES.   
 



Premoženjska bilanca Občine Črnomelj je sestavljena kot zbirna bilanca iz premoženjskih bilanc 
proračuna, zakladniškega računa EZR, neposrednih uporabnikov (KS Adlešiči, KS Butoraj,  KS 
Črnomelj, KS Dragatuš,  KS Dobliče,  KS Kanižarica,  KS Griblje,  KS Petrova vas,  KS Sinji Vrh,  KS Stari 
trg,  KS Talčji Vrh, KS Tribuče in KS Vinica) in posrednih uporabnikov proračuna (OŠ Loka, OŠ Mirana 
Jarca, OŠ Milke Šobar-Nataše,  OŠ Vinica,  OŠ Stari trg, OŠ Dragatuš, VVZ Otona Župančiča,  ZIK 
Črnomelj,  RIC Črnomelj,  Knjižnica Črnomelj,  Glasbena šola in Zdravstveni dom Črnomelj). 
Pri vključitvi podatkov Zdravstvenega doma Črnomelj v konsolidirano bilanco občine so zajeta 
sredstva in obveznosti v višini 86,61%. 
 
Iz obrazca so razvidne posamezne bilančne postavke v primerjavi s preteklim letom in obrazložitev 
sprememb nekaterih postavk z navedbo proračunskih uporabnikov, ki so v svojih bilancah izkazali 
večje spremembe glede na preteklo leto.  
V obrazcu Obrazložitev razlik v PBO so navedeni tudi vzroki oz.obrazložitve sprememb, ki so jih 
navedli proračunski uporabniki v svojih bilancah. Spremembe se nanašajo predvsem na zmanjšanje 
investicij v teku zaradi prenosa komunalne infrastrukture v uporabo in predaje sredstev v upravljanje 
(Knjižnica Črnomelj in RIC Bela krajina). Te spremembe so izkazane v bilanci proračuna občine. 
Spremembe se nanašajo še na povečanje nabavne vrednosti nepremičnin, popravke vrednostni 
nepremičnin (OŠ Loka, VVZ Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Mirana Jarca, RIC Bela krajine, Zdravstveni 
dom, OŠ MŠN in krajevne skupnosti), povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev (nakup prostorov črnomaljskega gradu, nakup osnovnih sredstev za projekt 
Podjetniški inkubator, nakup opreme za Zdravstveni dom, nakup knjižničnega gradiva, nakup 
službenega avtomobila in nakup pisarniškega pohištva in opreme), povečanje denarnih sredstev na 
računih konec leta, povečanje kratkoročnih terjatev, posledično povečanje splošnega sklada, 
zmanjšanje dolgoročno prejetih posojil (zardi odplačila anuitet v letu 2016) in zmanjšanje 
kratkoročnih in drugih obveznosti. Obrazložitve sprememb so razvidne iz obrazca, ki je v prilogi. 
 Skupna premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2016 je izkazana v višini 47.758.983 
EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja, zaradi zgoraj navedenih razlogov.  
 
Na podlagi oddanega obrazca dne 19.4.2017 je bil postopek priprave in oddaje konsolidirane 
premoženjske bilance občine zaključen. S strani Ministrstva za finance je bila pregledana in dne 
20.4.2017 potrjena kot pravilna.  
 
Občinskemu svetu predlagamo naslednji sklep: 

1. Sprejme se Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2016 v predloženi obliki in 
vsebini. 

 
 
Pripravila: 
Marina Klevišar   
   
         Predlagateljica 
              Županja 
       Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. 
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