Številka: 410-60/2015-12
Datum: 8.3.2016
OBČINSKI SVET
Zadeva : ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HRPELJEKOZINA ZA LETO 2016

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalci : skrbniki proračunskih postavk
Pravna osnova: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP,14/07-ZSPDPO in spremembe in dopolnitve),
Namen: Sprejem rebalansa in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016

Obrazložitev: Zakon o javnih financah v 40. členu opredeljuje ukrepe za uravnoteženje
proračuna občine, v kolikor se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti ali
spremenjenih gospodarskih gibanj spremenijo prejemki ali izdatki proračuna. Ena izmed teh
možnosti je rebalans proračuna.
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Občina je sprejela Odlok o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 21/15, z dne 27.03.2015) že v letu 2015. Danes so znana nova dejstva, ki se upoštevajo
v predlogu rebalansa (nova izhodišča ministrstva glede nekaterih prihodkov, javni razpisi
na katere občina lahko kandidira, znana dejstva za zmanjšanje nekaterih odhodkov,…) .
2. Cilji in načela predloga odloka:
Uravnoteženje prejemkov in izdatkov do konca proračunskega leta 2016 in s tem
zagotovitev boljšega in učinkovitejšega izvrševanja proračuna (predvsem učinkovite
izvedbe začrtanih investicij in pridobitev možnih sredstev za sofinanciranje investicij)
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Celotni prihodki v predlogu rebalansa so za 188.968 EUR manjši, kot so bili planirani s
proračunom, predvsem zaradi realne ocene transfernih prihodkov. S proračunom so bili
planirani v višini 2.177.633 EUR, z rebalansom smo jih planirali za 684.730 EUR manj,
to je 1.492.903 EUR.
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Celotni odhodki so v predlogu rebalansa za 215.026 EUR manjši kot so bili planirani s
proračunom, ker smo zaradi manjših transfernih prihodkov, planirali tudi manjše odhodke.
Predvsem se to nanaša na investicijske odhodke, ki naj bi z rebalansom dosegli višino
3.148.331 EUR, kar je za 11,1% manj, kot so bili planirani s predlogom proračuna 2016.
Manjše je tudi odplačilo dolgoročnih kreditov (kredit pri poslovni banki je odplačan v
celoti).
Predlog rebalansa po posameznih postavkah, v primerjavi s sprejetim proračunom, je razviden
iz priloženih tabel 1-4 (splošni in posebni del).

Pripravila:
Aleksandra Iskra Boštjančič

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu
- Tabela: posebni del (3x)
- Tabela: splošni del (1x)
- Načrt ravnanja s premičnim in nepremičnim premoženjem
- Kadrovski načrt
- Predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA
Številka: 410-60- 2015- 10
Datum: 17.3.2016
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) in 92.
Člena Poslovnika občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS št. 98/2015) je Občinski
svet Občine Hrpelje - Kozina na 11. Redni seji, dne 17.3.2016 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme rebalans proračuna Občine HrpeljeKozina za leto 2016.
2.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016.
3.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
4.
Ta sklep velja takoj.
Županja
Saša Likavec Svetelšek
Sklep dostaviti:
- dir. občinske uprave
- podžupanja
- občinska uprava-proračun
Vložiti:
- Zbirka dokumentarnega gradiva
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