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OBRAZLOŽITEV SPREJETIH PRIPOMB
NA OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETI 2017 IN 2018
1. LISTA PEČAR
 Dvig sredstev na proračunski postavki – Ureditev logističnega centra CZ - 0220 001
Pripomba je bila upoštevana. V proračunu za leto 2017 je predvidenih na kontu
420804 – 5.000 EUR za projekte in 30.000,00 za I. fazo izgradnje, v proračunu za leto
2018 pa so predvidena sredstva za II. Fazo v višini 90.000,00 EUR. Na prihodkovni
strani so predvidena sredstva iz državnega proračuna v višini 50% predvidenih
sredstev.
 Predlog za odprtje nove postavke »Sanacija stare šole v Materiji«
Pripomba je bila upoštevana. V proračunu za leti 2017 in 2018 je bila odprta postavka
»Prenova stavbe Šola Materija« 0610 002. Za leto 2017 so planirana sredstva v višini
7.500 EUR za pridobitev dokumentacije in v letu 2018 v višini 65.000,00 EUR za
izvajanje del po dokumentaciji.
2. Predlog svetnika Petra VALENČIČA
 Občinski svetnik predlaga, da se v letu 2018 v vasi Javorje postavi spominsko
obeležje padlim Javorcem v I. in II. Svetovni vojni
Pripomba je bila sprejeta. V letu 2018 je pod postavko 0820 015 »Vzdrževanje in
popravilo spominskih obeležij« v obrazložitvah napisano, da se bodo sredstva namenila
za postavitev spominskega obeležja v Javorju.
3. Predlog svetnika Vasje IVANČIČA
 Občinski svetnik predlaga, da se za obe proračunski leti zagotovijo dodatna sredstva
s katerimi se omogoča brezplačno letovanje generaciji otrok.
Pripomba je bila sprejeta. V letu 2017 in 2018 so pod postavko 0912 013
»Sofinanciranje prevoza šole v naravi OŠ« v dogovoru z gospodom ravnateljem
Osnovne šole DBB Hrpelje zagotovljena dodatna sredstva, ki bodo omogočala
generaciji otrok brezplačno šolo v naravi.
4. Dora in Franc KLUN, Gradišče
 sta predlagal, da občina v proračunu zagotovi sredstva za asfaltiranje javne poti, ki
bi povezala Gradišče
Občana sta bila že pisno obveščena, da je njihova pripomba že upoštevana v predlogu
proračuna in sicer pod postavko 0451 095 »Nujne investicije na kategoriziranih
občinskih cestah«- Predlog je bil posredovan s strani KS Gradišče.
5. Silvo MEZGEC, Mrše
 Predlaga, da se v letu 2017 v proračunu namenijo sredstva za izgradnjo kamionske
dostopne poti do vodnega zajetja Korita, čiščenje in dezinfekcija rezervoarja ter
zamenjavo protipovratnih ventilov na črpalni postaji – , v letu 2018 pa naj se
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zagotovijo sredstva za sanacijo dostopne poti do vodnega rezervoarja Hrib, in za
čiščenje in dezinfekcijo rezervoarja.
Pripomba ni bila upoštevana, ker je predvideno reševanje vodo-oskrbe vasi Mrše s
projektom Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik. Predlagana
rešitev oz. pripomba, ki jo je podal krajan ni ustrezna za zagotovitev sistema
upravljanja preko javne gospodarske službe. Iz dopisa ni razvidno ali se pobuda
nanaša na investicijo lokalnega vodovoda ali se nanaša na prevzem vodovoda v
upravljanje Kraškega vodovoda Sežana.
6. DODATNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE, KI SO BILE VNESENE S
STRANI OBČINSKE URAVE V PREDLOG PRORAČUNA ZA LETI 2017 IN
2018
OBRAZLOŽITEV:
0451

001 Ureditev pločnika v Markovščini 2. faza - načrti

V letu 2016 so bila v proračunu planirana sredstva za plačilo stroškov izdelave projektov.
Projekti v letu 2016 še niso bili izdelani, zato se sredstva za plačilo prenašajo v leto 2017.
0451

114 Ureditev pločnika na Bazoviški cesti

V proračunu je odprta nova proračunska postavka in sicer za plačilo izdelave načrtov za
ureditev pločnika na Bazoviški cesti in za izvedbo investicije. Na območju naselja Kozine
on Bazoviški cesti nastaja trgovsko poslovno središče in zaradi večjega števila uporabnikov
storitev je potrebno ustrezno urediti dostop do centra tudi iz vodika prometne varnosti.
0451

04 Slemenska cesta

Občina Hrpelje-Kozina je podala predlog, da se v sklopu Povezovalnega cevovoda Ilirska
Bistrica – Rodik rekonstruira Slemenska cesta. Občina naj bi kot svoj vložek pripravila oz.
zagotovila sredstva za projekte, država pa naj bi izvedla investicijo oz. rekonstrukcijo.
Država je s predlogom občine soglašala, da ob izgradnji povezovalnega vodovoda
rekonstruira cesto v celoti. Zato se v proračunu za leto 2017 odpre nova postavka na kateri
se predvidi sredstva za izdelavo načrtov.
0451

049 Ureditev pločnika v Markovščini 2. faza - izvedba

V osnutku proračuna je bila predvidena investicija izgradnje pločnika v Markovščini v dveh
fazah in sicer v letu 2017 in 2018. V predlogu proračuna pa je investicija v celoti predvidena
v letu 2017 v višini 125.000,00 EUR zaradi prometne varnosti in samega poteka predvidene
investicije.
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0451

106 Prestavitev bazne postaje

Občina Hrpelje-Kozina je v letu 2015 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala
SPORAZUM za prestavitev lokacije bazne postaje pri projektu Uvedba digitalnega
radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju.
Po sporazumu je bila občina dolžna:
•
zagotoviti nemoten dostop do vseh zemljišč, potrebnih za izvedbo predlagane
nadomestne lokacije,
•
zagotoviti morebitno sanacijo vozišč lokalnih cest, po katerih bo potekala gradbiščna
cesta do nadomestne lokacije,
•
aktivno sodelovati pri morebitnem odkupu zemljišča,
•
zagotoviti finančna sredstva za kritje dodatnih stroškov za izvedbo gradbenih del,
elektro instalacijskih del ter prestavitev obstoječe opreme (izključuje pa rušenje obstoječega
temelja) skladno s ponudbenim predračunom izbranega izvajalca del, do največ 60.000,00
EUR brez DDV,
•
podpisati tripartitno pogodbo za izvedbo del, ki bo osnova za plačilo dodatnih
stroškov prestavitev baznih postaj,
•
plačati izvedena dela iz proračuna za leto 2015 oziroma 2016,
•
plačati izvedena dela v roku 30 dni od izstavljenega računa za izvedena dela, ki so
predmet tega sporazuma.
Obveznosti DRSI so:
•
zagotoviti in financirati izdelavo potrebnih raziskav, strokovnih podlag,
•
ovrednotiti dejanske stroške na podlagi izdelane dokumentacije in popisov ter
ponudbenega predračuna izbranega izvajalca, ki bodo osnova za obračun del,
•
zagotoviti revizijo izvedbene dokumentacije, skladno z ZVZelp,
•
po potrebi pridobiti nov sklep Agencije za železniški promet Republike Slovenije o
dovolitvi pričetka izvajanja vzdrževalnih del v javno korist na slovenskem Železniškem
omrežju,
•
zagotoviti finančna sredstva za izvedbo del v višini, ki bo presegala obveznosti
občine,
•
zagotoviti in financirati opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del med
gradnjo,
•
zagotoviti in financirati opravljanje projektantskega nadzora v času izvajanja del,
•
sodelovati pri izvedbi projekta in kolavdaciji,
•
zagotoviti in financirati izdelavo projekta izvedenih del ter ostale dokumentacije,
potrebne za pridobitev obratovalnega dovoljenja,
•
pridobiti obratovalno dovoljenje.
Pod postavko so planirana sredstva po sporazumu.
0451

115 Ureditev pločnika ob Istrski - OMV

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za povezavo Mestnega trga s trgovskim centrom.
Predvidena je izgradnja pločnika na levi strani cestišča državne ceste Koper Ljubljana, ter
izgradnja klančine in stopnic, ki vodijo do novega trgovinskega centra. Predvidena dolžina
pločnika je cca 200 metrov.
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0451

116 Sofinanciranje dostopa v Rodik

V največjo vas v Občini Hrpelje-Kozina Rodik pelje samo ena pot, čez železniški most. Most
je ozek in dopušča prečkanje samo enega vozila. Promet v Rodik se iz dneva v dan povečuje
zaradi turističnih obiskov in zaradi priseljevanja novih družin. Preko Rodika je v primeru
nesreče na državni cesti G7 Reka - Trst urejen začasni obvoz, ki povzroča krajanom velike
nevšečnosti.
Občina je v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo, Sektorjem za gradnjo železniške
infrastrukture sprejela dogovor o ureditvi novega dostopa v vas Rodik in s tem tudi ureditvi
neustreznega nadvoza za železniški tovorni promet. Investicija bo izpeljana v
soinvestitorstvu. Naloge v zvezi z pridobitvijo ustrezne dokumentacije in izvedbo investicije
bosta partnerici dogovorili v sporazumu.
Pod postavko so predvidena sredstva za kritje polovice stroškov priprave dokumentacije in
sredstva za sofinanciranje dela investicije.
0520

020 Dokončanje kanalizacijskega omrežja Kozina Sever - 2. faza

V osnutku proračuna za leto 2017 so bila pod postavko planirana sredstva za plačilo stroškov
izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 2. faze
kanalizacijskega omrežja na Kozini. Postopek je, zaradi pridobivanja služnosti po privatnih
zemljiščih, v teku. Izgradnja 2. faze je potrebna, ker se na ta način zaključuje investicija
opremljanja naselij Hrpelje in Kozina s kanalizacijskim omrežjem. Pri izgradnji krožišča ob
Eurospinu, Mol-u in Tuš-u je potrebno pred izvedbo zgraditi tudi del kanalizacijskega
omrežja. V postavki so predvidena sredstva za izgradnjo. Sredstva, ki so bila predvidena v
proračunu za leto 2018 se v skladu z izvedenim delom investicije v letu 2017 znižajo.
0810

39 Ureditev pomožnega športnega objekta ob balinarski hali v Obrovu

V osnutku proračuna za leto 2017 so bila pod postavko predvidena sredstva za izvedbo
investicije. Uprava je pod postavko odprla nov konto 420804 »Načrti in druga projektna
dokumentacija« in predvidela dodatno še sredstva v višini 1.342,00 EUR.
0911

13 Dozidava Vrtca Hrpelje I. faza

V osnutku proračuna za leto 2017 so bila pod postavko predvidena sredstva za izvedbo
investicije. Zaradi ponovne preverbe ocenjene vrednosti ter posameznih del zunanje ureditve
se povečajo predlagana sredstva na 146.000,00 €. V predlogu proračuna se pod postavko
zagotavlja manjkajoči del sredstev za izvedbo investicije.
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0912

048 Nadzidava prizidka OŠ

V osnutku proračuna za leto 2017 so bila pod postavko predvidena določena sredstva za
dokončno plačilo. Zaradi zamika zaključka investicije vse do zadnjih dni 2016 ter
primopredaje se v leto 2017 prenaša v plačilo še dodatnih 60.000,00 €.
402503

LOKALNA SAMOUPRAVA

Občinska uprava je v predlogu proračuna pripravila izračun stroškov za posamezno krajevno
skupnost za izvedbo petih pluženj po javnih poteh po vaseh, ki jih ne izvaja CPK. Izračun je
oblikovan po formuli dolžina javnih poti/vas, pomnoženo z uro postavko (35 EUR) in
izvedbo 5-ih pluženj. Krajevne skupnosti imajo pod konti 402503 zagotovljena sredstva za
plačilo pluženja.
Sredstva za nove postavke in predlagane prerazporeditve so bila prerazporejena iz
proračunske postavke 0912 047 v proračunu za leto 2017. S strani občine in izvajalske
agencije GOLEA je bilo ugotovljeno, da Občina Hrpelje – Kozina brez zasebnega partnerja
ne more izvesti celovite energetske sanacije OŠ Hrpelje kot jo je zastavilo pristojno
ministrstvo. V dogovoru z GOLEO se bo energetska sanacija osnovne šole izvajala preko
razpisa Eko sklada - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo
stavb javnega sektorja v lasti občin, ki omogoča izvedbo postopne sanacije. Nekaj sredstev
pa je bilo v letu 2017 prerazporejenih iz proračunske postavke 0451 01 »Redno vzdrževanje
občinskih cest«.

Prihodkovna stran
Prihodkovna stran se razlikuje v letu 2017 za 15.000,00 EUR v dobro in sicer na postavki
7400 53 konto 740001 »Sredstva prejeta iz drž. proračuna za investicije – Sofinanciranje
izgradnje objektov za civilno zaščito in varstvo pred požarom«, kar je že obrazloženo v
odgovoru na vprašanje Liste Pečar.

Odgovore so pripravili občinska uprava z županjo
Občine Hrpelje-Kozina, skrbniki proračunskih postavk
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