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Predlog Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2016 – dopolnjen
predlog (II. obravnava)

Predlagatelj:

Županja Občine Divača

Pripravljavec:

Občinska uprava

I.

Uvod

Skladno z določili Poslovnika Občinskega sveta in Statutom Občine Divača ter s sprejetim
sklepom Občinskega sveta o javni razpravi, je bil Predlog Odloka o proračunu Občine Divača
za leto 2016, po predstavitvi in izvedeni splošni razpravi, dan v javno razpravo, ki je trajala od
19.11.2015 do vključno 04.12.2015.
V času javne razprave so predlog proračuna obravnavala delovna telesa sveta, sveti ožjih delov
občine ter zainteresirana javnost. Prejete pripombe in predlogi k predlogu proračuna so bili
predloženi županji. Županja jih je obravnavala in se glede njih opredelila.
1. Predlogi oziroma pripombe
-

Predlagatelj pripombe oz. predloga: Krajevna skupnost Divača:
V proračunski postavki 150222 zagotoviti sredstva za ureditev dostopa do EKO otoka v
Paredu
Obrazložitev:
Občinska uprava bo preučila možnosti, v okviru katere proračunske postavke, se bo uredilo dostop
do EKO otoka.
V proračunski postavki 160605 zagotoviti sredstva za nakup zemljišča pri vaškem domu v
Naklem
Obrazložitev:
Nakup navedenega zemljišča je že vključen v predlog proračuna.
V proračunski postavki 160355 povečati sredstva za športni center Divača
Obrazložitev:
V predlogu proračuna so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Razpisi s področja LASa so predvideni konec leta 2016 oz. v začetku leta 2017. Zaradi navedenega bo tudi izvedba projekta
v letu 2017, če se bo uspelo pridobiti sredstva na razpisu.

V proračunski postavki 13024002 zagotoviti sredstva za postavitev dodatnih luči na cesti
Divača – Dolnje Ležeče mimo pokopališča, namestitev dodatne luči na začetku vasi v Danah
in ureditev razsvetljave igrišča pri zdravstvenem domu v Divači
Obrazložitev:
Na podlagi podanih predlogov za postavitev novih luči javne razsvetljave bo pripravljen seznam –
plan postavitve luči, katerega bo obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje.
Odpreti novo postavko – idejna zasnova ureditve starega zadružnega doma v Divači
Obrazložitev:
V letu 2016 je predvidena sanacija strehe starega zadružnega doma v Divači. Ostale aktivnosti bodo
predmet pogovora pri pripravi rebalansa za leto 2016, če bo oz. pri pripravi plana za leto 2017.
-

Predlagatelj pripombe oz. predloga: Krajevna skupnost Dolnje Ležeče:
V proračun se vključi izdelava projektne dokumentacije za pločnik Dolnje Ležeče – Divača
Obrazložitev:
V letu 2015 je občina uredila prehod za pešce in dve avtobusni postajališči skupaj s pločnikom in
delom javne razsvetljave in s tem uredila varno pot v šolo. Za ureditev projektne dokumentacije za
pločnik Dolnje Ležeče – Divača je potrebno najprej pridobiti od DRSC projektno nalogo, s katero
se država strinja in šele potem se lahko prične s pripravo projektne dokumentacije. Potrebno je tudi
preučiti, ali je taka investicija upravičena in ali je možno pridobiti sredstva za sofinanciranje
investicije.
Popravilo podpornega zidu v starem delu vasi
Obrazložitev:
Iz predloga ni razvidno na kateri zid se predlog nanaša in ni podana predračunska vrednost.
Ureditev prehodnosti ceste na zoženem delu novogradnje Dolnje Ležeče – Matavun, katera
predstavlja intervencijsko preseko in intervencijsko pot
Obrazložitev:
Za ureditev tega dela poti so namenjena sredstva v okviru drugih proračunskih postavk in zato ni
potrebna samostojna PP.

-

Predlagatelj pripombe oz. predloga: Občinski svetnik Martin Prelc:
Povišanje sredstev na PP 180206 Obnova cerkva na 10.000 EUR
(Cerkev v Vremah je zelo star kulturni spomenik velike kulturne vrednosti, ne le za občane,
ampak za vse ljudi. Denar je namenjen za obnovo vseh cerkev v Divaški občini, ki so vpisane
na seznam kulturne dediščine.)
Obrazložitev:
Predlog je upoštevan.

-

Predlagatelj pripombe oz. predloga: Odbor za gospodarstvo in okolje:
Sredstva na PP 110004 Redno vzdrževanje gozdnih cest se povišajo za 10.000 EUR.
Obrazložitev:
Predlog je upoštevan.

-

Predlagatelj pripombe oz. predloga: Odbor za finance:
PP 020006 Nakup opreme za delovanje Nadzornega odbora – 1.700 EUR se črtna,
PP 040025 Sofinanciranje prireditev ob državnih praznikih se zniža za 2.000 EUR in znaša
2.000 EUR,
PP 043001 Pisarniški in splošni material, 043002 Energija, voda, ogrevanje, komunalne
storitve, komunikacije, 043003 Tekoče vzdrževanje (zavarovanje, tekoče vzdrž. opreme, …)
in 043004 Drugi operativni odhodki se združijo v eno proračunsko postavko,

PP 130132 Podporni zid pod cesto v vasi Brežec – postavka se zniža za 20.000 EUR in znaša
22.500 EUR,
PP 130136 Ureditev varne poti Famlje – Vr. Britof, se preimenuje v »Ureditev varne poti
Dolnje Vreme – Vr. Britof«,
PP 130137 Ureditev kolesarske poti se zniža za 3.000 EUR,
PP 130352 Prometna signalizacija – postavka se zniža za 8.000 EUR,
PP 130353 Parkirišče za kamperje – ureditev – delež občine naj znaša samo 10.000 EUR (sedaj
znaša 36.121 EUR),
PP 140324 Projekt »PEPINA ZGODBA« - 4.000 EUR se črta,
PP 14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev – postavka se poviša za 8.000 EUR za
ta znesek se zniža PP 18030304 Sredstva za delovanje turističnih društev,
PP 14030802 Razvojni center Divača – sred. za muzej in ŠH – postavka se iz 40.780 EUR zniža
na 36.000 EUR,
PP 14030805 Razvojni center Divača – sred. za premoženje v upravljanju – postavka se iz
42.350 EUR zniža na 38.000 EUR,
PP 140310 Urejanje poti po Divaški jami – postavka se poviša za 1.000 EUR, za ta znesek se
zniža PP 140312 Sredstva za promocijo in razvoj turizma v občini Divača,
PP 140333 ''Magajnova pot'' – vzdrževanje – postavka se poviša iz 2.300 EUR na 4.000 EUR,
PP 160348 Vodovod Kačiče (ob železnici) – 5.000 EUR se črta,
Doda se nova PP »Igrišče v Vremah«,
PP 170202 Energetska sanacija zdravstvenega doma Divača in PP 190316 Energetska sanacija
POŠ Vreme – potrebno preveriti višino stroškov projektne dokumentacije,
PP 180206 Obnova cerkva – postavka se poviša na 10.000 EUR,
PP 180408 Sofin. programov, ki niso predmet drugih razpisov – sredstva se znižajo za 2.000
EUR, nova višina sredstev 8.000 EUR,
Upošteva se pripomba odbora za gospodarstvo, da se PP 110004 Redno vzdrževanje gozdnih
cest poviša za 10.000,00 EUR.
Zaradi zagotovitve uravnoteženosti proračuna se sredstva prerazporedi na PP 140205
Sredstva za projekte in na PP 130356 Ureditev cest in odvodnjavanja v Občini Divača.
Obrazložitev:
Predlog je bil skoraj v celoti upoštevan. V posebnem delu proračuna so podane obrazložitve za
posamezne proračunske postavke.
Predlogi oz. pripombe, ki so prispele po roku (po 04.12.2015) niso bili obravnavane.

2. Obrazložitev sprememb med predlogom proračuna (I. obravnava) in dopolnjenim
predlogom (II. obravnava)
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Višina prihodkov in višina odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov je višja za 24.606 EUR.
Višina sredstev v računu financiranja ostaja enaka.
PRIHODKI
Prihodki so predvideni v višini 4.970.517 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom višji za 24.606
EUR.

71 – Nedavčni prihodki
Predvideni so višji nedavčni prihodki za 26.000 EUR. Občina bo poleg evropskih sredstev za ureditev
parkirišča za kamperje poskusila pridobiti tudi druge vire (vlagatelje oz. sofinancerje).
74 – Transferni prihodki
Predvideni so nižji transferni prihodki za 1.394 EUR.
Proračunska postavka »Ureditev kolesarskih poti« je znižana za 3.000 EUR. Ker je v planu za ureditev
kolesarskih poti planirano tudi sofinanciranje s sredstvi evropske unije, se za načrtovani delež
sofinanciranja 2.090 EUR znižujejo transferna sredstva.
Vključena je nova proračunska postavka »Igrišče v Vremah«, v okviru katere je tudi načrtovano
sofinanciranje v višini 696 EUR.
ODHODKI
Odhodki so predvideni v višini 4.789.017 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom višji za 24.606
EUR.
40 –Tekoči odhodki
Tekoči odhodki so predvideni v višini 1.457.631 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom višji za
6.700 EUR. Povečujejo se odhodki v okviru podskupine kotov 402 Izdatki za blago in storitve, predvsem
zaradi načrtovanih višjih odhodkov tekočega vzdrževanja (gozdne ceste).
41 –Tekoči transferi
Tekoči transferi so predvideni v višini 1.760.698 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom nižji za
5.130 EUR. Nižji so tekoči transferi v javne zavode – 9.130 EUR zaradi nižanja sredstev Razvojnemu
centru Divača, povečujejo pa se transferna sredstva nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4.000
EUR.
42 –Investicijski odhodki
Investicijski odhodki so predvideni v višini 1.375.508 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom
višji za 22.036 EUR. Nižja so sredstva za nakup opreme – 9.700 EUR. Sredstva za novogradnje in
rekonstrukcije so višja za 23.736 EUR, za investicijski nadzor in dokumentacijo pa so višja za 8.000
EUR.
43 –Investicijski transferi
Investicijski transferi so predvideni v višini 36.200 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom višji
za 1.000 EUR. Načrtovani so višji investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
(društvom).
II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki so predvideni v višini 4.666.878 EUR in so v primerjavi s prvotnim predlogom višji za 24.606
EUR.
Višji odhodki so predvideni za proračunskega uporabnika »Občinski organi in občinska uprava«,
medtem ko sredstva neposrednih proračunskih uporabnikov krajevnih skupnosti ostajajo enaka.
PP 010007 Reprezentanca – sredstva se zvišujejo za 3.000 EUR, zaradi izvedenih aktivnosti v mesecu
decembru, katerih obveznost zapade v plačilo v mesecu januarju.
PP 020006 Nakup opreme za delovanje Nadzornega odbora – Glede na to, da je narava dela
nadzornega odbora drugačna od dela občinskih svetnikov, je bila upoštevana pobuda odbora za finance,
da se ne izkazuje potreba po nakupu tabličnih računalnikov za člane nadzornega odbora. Predsednica
nadzornega odbora pa je tablični računalnik že prejela.
PP 040025 Sofinanciranje prireditev ob državnih praznik – postavka je znižana za 2.000 EUR.
Proračunske postavke 043001 Pisarniški in splošni material, 043002 Energija, voda, ogrevanje,
komunalne storitve, komunikacije, 043003 Tekoče vzdrževanje (zavarovanje, tekoče vzdrž.

opreme, …) in 043004 Drugi operativni odhodki so združene v novo skupno proračunsko postavko
04300100 Materialni str., str. vzdrževanja, zavarovanja … skupna vrednost pa je nižja za 2.000 EUR
PP 110004 Redno vzdrževanje gozdnih cest – sredstva so višja za 10.000,00 EUR z namenom sanacije
gozdnih cest po žledolomu. Vzdrževanje cest se bo tako izvajalo iz lastnih sredstev občine, prejete
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in transfernih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
PP 130132 Podporni zid pod cesto v vasi Brežec – sredstva na PP so znižana za 20.000 EUR. Nova
višina sredstev na PP je 22.500 EUR.
PP 130136 Ureditev varne poti Famlje – Vr. Britof, je preimenovana v »Ureditev varne poti Dolnje
Vreme – Vr. Britof«,
PP 130137 Ureditev kolesarske poti – sredstva na proračunski postavki so iz 18.000 EUR znižana na
15.000 EUR – predvidena je prijava na razpise LAS-a. Ker je v planu predvideno tudi sofinanciranje se
v sorazmernem deležu znižujejo tudi sredstva na prihodkovni strani.
PP 130356 Ureditev cest in odvodnjavanja v Občini Divača – sredstva na tej postavki so višja za
39.736 EUR, zaradi znižanj sredstev na ostalih proračunskih postavkah in vključitve zunanjih virov
sredstev za sofinanciranje izvedbe ureditve parkirišča za kamperje.
PP 130352 Prometna signalizacija – sredstva se znižujejo za 8.000 EUR. Predlog zamenjave
prometnih znakov in postavitve novih bo obravnaval Odbor za gospodarstvo in prostor.
PP 130353 Parkirišče za kamperje – ureditev – s strani odbora za finance je bil podan predlog, da naj
se zniža delež občine pri tem projektu. Višina projekta ostaja enaka, s tem da bo občina poskusila
pridobiti zunanje vire financiranja. Plan financiranja projekta je razviden iz načrta razvojih programov.
PP 140205 Sredstva za projekte – sredstva se povišajo za 15.000 EUR, če se bo med letom izkazala
potreba po tem, da bi bilo med letom potrebno naročiti projekte, za katere ni že ob pripravi proračuna
predviden namen.
PP 140324 Projekt »PEPINA ZGODBA« - sredstva se za ta namen ne zagotovijo. Sredstva so bila
prerazporejena za druge namene.
PP 14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev – postavka je višja za 8.000 EUR. Za ta znesek
so nižja sredstva na PP 18030304 Sredstva za delovanje turističnih društev.
PP 14030802 Razvojni center Divača – sred. za muzej in ŠH – sredstva na postavki so znižana iz
40.780 EUR na 36.000 EUR,
PP 14030805 Razvojni center Divača – sred. za premoženje v upravljanju – sredstva na postavki so
znižana iz 42.350 EUR na 38.000 EUR,
PP 140310 Urejanje poti po Divaški jami – postavka je višja za 1.000 EUR, za ta znesek se je nižja
proračunska postavka PP 140312 Sredstva za promocijo in razvoj turizma v občini Divača,
PP 140333 ''Magajnova pot'' – vzdrževanje – sredstva na postavki so višja za 1.700 EUR,
PP 160205 Prostorsko planiranje (področje geodetskih evidenc) – sredstva na tej proračunski
postavki se znižajo za 1.000 EUR in prerazporedijo na PP 160211 Strokovne preveritve, študije.
PP 160348 Vodovod Kačiče (ob železnici) – sredstva so bila iz te proračunske postavke prerazporejena
na PP 160360 Vodooskrba Brkinov
PP 160362 Igrišče v Vremah – na podlagi predloga odbora za finance je bila dodana nova proračunska
postavka Igrišče v Vremah. V letu 2016 so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Izvedba
del pa naj bi potekala v letu 2017. Načrtovana je prijava na razpise LAS-a za pridobitev sredstev za
sofinanciranje izvedbe projekta.
PP 170202 Energetska sanacija zdravstvenega doma Divača – višina sredstev na proračunski
postavki ostaja enaka. Del sredstev, ki je bil namenjen izdelavi projektne dokumentacije je namenjen
začetku del – rekonstrukciji.
PP 180206 Obnova cerkva – na podlagi prejetih predlogov so sredstva na tej postavki višja za 6.000
EUR. Občina lahko iz svojega proračuna, pod določenimi pogoji, nameni tudi sredstva za vzdrževanje

in obnovo cerkvenih objektov, če so le-ti z odlokom lokalne skupnosti in skladno z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.
PP 18030304 Sredstva za delovanje kulturnih društev – sredstva na tej postavki so nižja za 8.000
EUR. Skupna višina sredstev na tej postavki tako znaša 59.000 EUR. Sredstva so bila iz te proračunske
postavke prerazporejena na PP 14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev
PP 180408 Sofin. programov, ki niso predmet drugih razpisov – sredstva na tej proračunski postavki
so nižja za 2.000 EUR, nova višina sredstev znaša 8.000 EUR.
PP 190316 Energetska sanacija POŠ Vreme – višina sredstev na proračunski postavki ostaja enaka.
Del sredstev, ki je bil namenjen izdelavi projektne dokumentacije je namenjen začetku del –
rekonstrukciji.

II.
-

Pravna podlaga

Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej, Uradni list RS, št. 95/09)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - odl. US, 19/15 - odl. US)
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).
Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14,
9/15)

III.

Zaključek

Predlogi oziroma pripombe, ki so bile podane v roku so bile obravnavane. V dopolnjenem
predlogu proračuna so podane obrazložitve katere pripombe so bile upoštevane in katere ne in
podano pojasnilo.
Predlagani dopolnjen predlog proračuna je uravnotežen, zato predlagam, da predlagam, da
Občinski svet sprejeme predlagani Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2016 v predlagani
obliki.
IV.
-

Priloge

Predlog sklepa
Predlog dopolnjenega Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2016
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Računovodstvo,
- v zadevo.

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15 ) in
89. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14,
9/15) je Občinski svet občine Divača na _________. redni seji dne __________ sprejel

SKLEP

1. člen
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2016 v predlagani obliki.
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
-

občinski svet
nadzorni odbor
občinska uprava
arhiv, TU.

