UVODNA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB
PRORAČUNA ZA LETO 2011 – 2. obravnava
1. Pripombe, prejete v fazi javne razprave
Predlog proračuna Občine Kozje za leto 2011 je bil v javni razpravi do 15.03.2011. V
tem času so prispele tri pisne pripombe, in sicer:
- pripombe Krajevne skupnosti Kozje
- pripombe Krajevne skupnosti Lesično in
- pripombe skupine krajanov naselja Gubno.
Pripombe Krajevne skupnosti Kozje
Predlagali so povečanje proračunske postavke 1302 neposrednega uporabnika KS
Kozje za 30.000 EUR, povečanje postavke 1803 neposrednega uporabnika KS Kozje
za kulturne prireditve in upoštevanje predlogov krajevne skupnosti glede prioritetnega
plana dela na področju cest.
Pripombe so se upoštevale samo delno, v okviru finančnih možnosti. Pri proračunski
postavki 1302 se povečanje ni izvedlo, saj je iz opravljene analize stroškov zimskega
vzdrževanja cest razvidno, da ima krajevna skupnost na tej postavki dovolj sredstev.
Izvedlo se je povečanje PP 1803, kar je bilo mogoče z upoštevanjem lastnih prihodkov
krajevne skupnosti in sredstev na njihovem računu. Zaradi omejitve finančnih sredstev
se ni moglo izvesti povečanja glede predlaganih ureditev cest.
Pripombe Krajevne skupnosti Lesično
Predlagali so uvedbo nove proračunske postavke Rekonstrukcija občinskih cest na
območju KS Lesično v vrednosti 350.000 EUR in s tem posledično zmanjšanje PP
13018 za 271.889 EUR in PP 13020 za 78.111 EUR, kakor tudi uvedbo nove PP
18030 Kulturni dom Lesično v vrednosti 80.000 EUR in s tem zmanjšanje PP 18028
za isti znesek. Posledično so predlagali ustrezne spremembe v načrtu razvojnih
programov.
Pripombe se niso mogle upoštevati, saj so proračunske postavke 13018 in 13020
vezane na prijavo na javni razpis. Med tem časom so prispeli tudi negativni sklepi o
sofinanciranju, kar pomeni, da se predmetne investicije, zajete na teh dveh
proračunskih postavkah, ne bodo izvajale. Tako so se te proračunske postavke
ustrezno zmanjšale, sredstev za uvedbo novo predlagane postavke pa ni mogoče
zagotoviti.
Ravno tako se ni mogla upoštevati pripomba o prerazporeditvi sredstev za Kulturni
dom Lesično, saj so sredstva na proračunski postavki 18028 bila vezana na prijavo na
javni razpis, kjer pa še ni dokončne odločitve o sofinanciranju projekta. Polega tega je

bilo v zadnjih letih precej sredstev vloženih v obnovo kulturnega doma v Lesičnem,
tako da ni večjih potreb po vlaganju.
Pripombe skupine krajanov naselja Gubno
Predlagali so vključitev obnove in asfaltiranje dveh odsekov cest v skupni dolžini cca
650 m, in sicer del JP 681480 v dolžini cca 450 m in JP 681482 proti Dvoršakovim v
dolžini cca 200 m.
Pripombe se niso mogle upoštevati zaradi omejenih finančnih sredstev.
Delovna telesa občinskega sveta predloga proračuna v času javne razprave niso
obravnavala, saj so ga obravnavala v fazi delovnega gradiva. Določene spremembe je
predlagal župan, na podlagi novo nastalih dejstev, opravile so se prerazporeditve na
posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v nadaljevanju.

2. Obrazložitve po posameznih proračunskih postavkah
Prihodki:
V času med 1. in 2. obravnavo proračuna so bili spremenjeni načrtovani prihodki na:
kontu 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer gre za zmanjšanje
prihodkov 760.978,00 EUR na 642.025,00 EUR. Zmanjšujejo se prihodki iz naslednjih
virov:
vir

namen

znesek

SVLR SO

SVLR območje Zagorja

SVLR SO

SVLR Bučka gorca

SVRL SLO

SVLR-LC 181010 ods.181011,JP 651570

22.826,00

MIN ZA ZDRAV

obnova ZP Kozje

14.710,00

79.455,00
1.962,00

SKUPAJ

118.953,00

kontu 7412 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, tudi tu gre za
zmanjšanje prihodkov iz 1.325.99,00 EUR na 735.276,00 EUR, in sicer po naslednjih
namenih in virih:
vir

namen

EU

SVLR območje Zagorja

EU

SVLR Bučka gorca

EU

SVLR-LC 181010 ods.181011,JP 651570

SKUPAJ

znesek
450.247,00
11.119,00
129.349,00
590.715,00

Odhodki:
- postavka 06013
Zmanjšanje postavke za 2.000 EUR , uskladitev z novimi ponudbami.
- postavka 07015
Povečanje postavke za 5.000 EUR , sofinanciranje nakupa vozila PGD Buče.
- postavka 13001
Zmanjšan je postavke za 23.000 EUR, ponovna analiza zimske službe.
- postavka 13018
Zmanjšanje postavke za 633.243 EUR, neuspešni na razpisu.
- postavka 13019
Izločitev postavke, neuspešni na razpisu.
- postavka 13020
Izločitev postavke, neuspešni na razpisu.
- postavka 15001
Povečanje postavke za 1.679 EUR.
- postavka 15006
Zmanjšanje postavke za 1.679 EUR.
- postavka 18001
Povečanje postavke za 23.000 EUR, ureditev okolice spomenikov.
- postavka 18005
Povečanje za 3.166 EUR, dograditev varovalni sistem-grad Podsreda.
- postavka 18027
Povečanje za 5.000 EUR, nabava prenosnega odra in panojev.
- postavka 18028
Zmanjšanje postavke za 195.000 EUR , prenos na novo postavko, ostanek sredstev je
namenjen za obnovo odra in zaves v GD Kozje.
- postavka 180280
Oblikovana nova postavka za Izgradnjo kulturne dvorane v Podsredi.
- Postavka 18042
Postavka se povečuje za 1.000 EUR, investicijsko vzdrževanje.
- postavka 18046
Postavka se povečuje za 5.500 EUR zaradi izdelave projektne dokumentacije.
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