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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina je proračun za leto 2017 sprejel na
16. redni seji 31.01.2017 na takratnih izhodiščih, ki jih je MF poslalo
občinam za pripravo proračunov.
Občinska uprava je pri preverjanju aktualnosti sprejetega občinskega
proračuna za leto 2017 ugotovila, da je prišlo do novih dejstev katere je
potrebno uskladiti s sprejemom rebalansa.
Rebalans se sprejema zaradi:
 Uskladitve prihodkovne strani z odhodkovno (nižji prihodki-nižji
odhodki)
 Obveščanja občinskega sveta glede višine sredstev po 23. členu ZFO ter
vloženih načrtov porabe in njihove uskladitve v NRP-ju.
 Dolgoročnega zadolževanja
 Začetek investicije izgradnje doma starejših občanov se je prestavila iz
leta 2018 v proračunsko leto 2017
 Finančne obveznosti na podlagi novega Odloka o subvenciji mladim in
mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini
Hrpelje – Kozina
 Drugačnega načina izvedbe investicije energetske sanacije osnovne šole
Pri pripravi rebalansa je občinska uprava zasledovala cilj, da standarda na
področju vzgoje, izobraževanja, sociale ne znižuje, zato so sredstva, ki so
bila namenjena v proračunu za leto 2017 društvom, zavodom na teh
področjih ostala nespremenjena.
Ravno tako nismo z rebalansom posegali na področje preventive (delovanje
Civilne zaščite, delovanje Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in
Prostovoljnega gasilskega društva Materija ter preventivi v gozdarstvu) –
sredstva ostajajo v višini kot so bila planirana.
Tudi višina sredstev, ki so bila namenjena pospeševanju gospodarstva vsi projekti, ki se vodijo v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico
Sežana, razpis za sofinanciranje prvih zaposlitev; sredstva za
sofinanciranje obrestne mere za podjetnike, projekti, ki se vodijo preko
Regionalnega razvojnega centra Koper, Območne razvojne agencije Krasa
in Brkinov ostajajo nespremenjena.
Sredstva na področju varovanje okolja (subvencioniranje nakupa malih
čistilne naprav, urejanje ekoloških otokov, vzdrževanje CERO Sežana,
dograditev ČN z napravo za sprejem grezničnih vsebin in pa z ostalo
opremo) ostajajo v isti višini.
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Sredstva, ki so bila planirana za delovanje KS in za investicije po planih
KS ostajajo v višini kot so bila planirana.
Na prihodkovni strani so se v skladu z obvestilom Min. za gospodarski
razvoj in tehnologijo štev. 4100-1/2017/2 z dne 07.02.2017 dvignila
enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR v
letu 2017 in sicer iz 194.043,00 na 197.679,00 za 3.636,00 eur in
enoletna razpoložljiva povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR v letu
2017 in sicer iz 291.064,00 eur na 296.519,00 eur in sicer za 5.455,00
eur. Za kar so bili vloženi ustrezni načrti porabe in se s tem postopkom
obvešča občinski svet v skladu z veljavnim odlokom o proračunu.
Ukine se proračunska postavka 7400 47 »Energetska sanacija Osnovne
šole Dragomirja Benčiča –Brkina Hrpelje I. faza. Sredstev, ki jih je občina
planirala iz državnega proračuna za energetsko sanacijo. V primeru
pridobitve teh sredstev bi bila višina investicije nesorazmerna glede na
rezultat, ker so zahteve ministrstva glede ukrepov pri sanaciji
prezahtevne.
V skladu z novimi izračuni je občinska uprava pripravila spremembo na
odhodkovni strani in uskladila NRP-je ter pripravila prijavo na poziv za
dodelitev razpoložljivih sredstev in sicer so bili prijavljeni trije projekti:
 0911 13 - Dozidava vrtca v Hrpeljah – 1. faza, kjer je v proračunu
predvideno sofinanciranje investicije v višini 150.000,00 eur iz 23.
člena (nepovratna sredstva) 146.000 eur - sama investicija, 4.000,00
eur – strokovni nadzor + 5.000,00 eur za opremo – lastna sredstva,
ukinjajo se sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo v
višini 4.000, 00 eur. Račun za projekte je bil poravnan v letu 2016.
 0451 049 - Ureditev pločnika v Markovščini 2.faza – izvedba, kjer je v
proračunu predvideno sofinanciranje investicije v višini 47.679,00 eur
iz 23. člena (nepovratna sredstva) + 77.321,00 eur lastna sredstva
 0912 047 – Energetska sanacija Osnovne šole Dragomirja Benčiča –
Brkina Hrpelje I. faza, kjer je v proračunu predvideno sofinanciranje
investicije v višini 296.519,00 eur iz 23. člena (povratna sredstva) +
69.212,18 eur – lastna sredstva
Sredstva iz dolgoročnega zadolževanja, ki ga v rebalansu predlaga
občinska uprava v višini 600.000 eur se namenjajo za:
 novo proračunsko postavko, ki ima svojo podlago v Odloku o subvenciji
mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v
Občini Hrpelje – Kozina - 0610 21 »Subvencioniranje rešitve
stanovanjskega problema za mlade« in se na njej planirajo v višini
50.000 eur;
 novo proračunsko postavko - 0912 051 »Energetska sanacija Osnovne
šole Dragomirja Benčiča –Brkina Hrpelje II. faza« – in se na njej
planirajo v višini 250.000 eur;
 investicijo izgradnje doma starejših občanov, ki se iz proračuna za leto
2018 zaradi novih dejstev prestavi v proračunsko leto 2017 (priprava
zemljišča in osnovne infrastrukture za pričetek gradnje – (gradbeno
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dovoljenje za rušitev je že izdano) - in se na njej planirajo sredstva v
višini 300.000 eur;
9.091,00 eur se prerazporeja na proračunsko postavko 0630 015
»Investicijsko
vzdrževanje
vodovodnega
omrežja-OHK«
Zaradi
nepredvidenih okvar na vodovodnem omrežju, uprava ugotavlja, da je
največja potreba po prerazporeditvi viška sredstev na predlagano
proračunsko postavko.

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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