UVODNA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB
PRORAČUNA ZA LETO 2012 – 2. obravnava
1. Pripombe, prejete v fazi javne razprave
Predlog proračuna Občine Kozje za leto 2012 je bil v javni razpravi do 03.01.2012. V
tem času je prispela ena pisna pobuda občana Jožefa Božička iz Kozjega.
Povzetek pobude: »Med drugim podpira zlasti tiste usmeritve proračuna, ki
predstavljajo določeno razvojno usmeritev. Podpira usmeritev, da se Mačkova hiša
usmeri v hotel za mlade, kar bi bil dober prispevek k razvoju turizma. Podal je tri
pobude, in sicer:
- da se zaključi Športni park Kozje po projektu, kar predstavlja razširitev igrišča
na mednarodno mero, posodobitev atletskega objekta in postavitev razsvetljave.
S temi posegi bi Športni park dobil ustrezno ureditev, ki bi omogočala t.i.
športni turizem oz. lokacijo za vadbo zahtevnejših tekmovalnih kategorij.
- da se motivira pobuda za butik kozjanskih produktov, ki bi naj povezal
»producente« in se lociral v enem od objektov kot dopolnilna dejavnost, kjer je
vprašljiva donosnost obstoječe dejavnosti.
- da se pristopi k preučitvi projekta »Motel Ribnik – mini dom za starejše«.
Obstoječi objekt je vseskozi pod vprašajem obratovanja. Z ureditvijo obstoječih
sob se bi dalo doseči ustrezen standard za dom. V širšem interesu je, da Motel
Ribnik deluje.
Občina bi se pri zgoraj navedenih točkah (razen pri Športnem parku Kozje) verjetno
morala najti kot pobudnica in povezovalka.«
Pobude so zanimive in že večkrat izpostavljene. V letošnjem proračunu so namenjena
sredstva za nakup Mačkove hiše, v naslednjih letih se bo pristopilo k izdelavi
projektne dokumentacije in izvedbi prenove. Glede namembnosti objekta še ni sprejete
dokončne odločitve.
Ureditev športnega parka kot je podana pobuda, se ni moglo uvrstiti v proračun zaradi
omejitve finančnih sredstev in dejstva, da se bo izvajala gradnja večnamenskega
objekta, ki je prioriteta. Predhodno je potrebno doseči dogovor o potrebnih vlaganjih v
Športni park Kozje. Tudi ostali dve pobudi se bosta obravnavali na ustreznih organih
občine in v odvisnosti od odločitev se bo nadaljevalo z aktivnostmi. Motel Ribnik ni v
lasti občine, zato lahko Občina samo podaja pobude za odvijanje določene dejavnosti
v njem. Za ureditev doma starejših so potrebni določeni postopki in soglasje
pristojnega ministrstva. Ministrstvo podelitev koncesije na našem območju ne podpira,
saj je pokritost z razpoložljivimi kapacitetami ustrezna. Vodenih je bilo veliko
aktivnosti, tudi dogovori z Domom upokojencev v Šmarju pri Jelšah za ureditev enote
doma v Kozjem. Po prvih pozitivnih odzivih je Dom zavzel drugačno stališče,
utemeljitev z njihove strani pa je bila prevelika oddaljenost. V tej fazi se v proračunu
ni predvidelo finančnih sredstev za te namene.

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 944.537,00 EUR na 868.924,00 EUR. Zmanjšujejo se prihodki iz naslednjih
virov:
vir

namen

MKGP

Ureditev trga Kozje

SVLR SLO
MKGP

znesek 1. obr.

znesek 2. obr.

280.000,00

251.000,00

Vodooskrba v občini Kozje

33.350,00

0,00

Kulturni dom Lesično

49.580,00

36.317,00

kontu 7412 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, tudi tu gre za
zmanjšanje prihodkov iz 1.053.773,00 EUR na 980.688,00 EUR, in sicer po naslednjih
namenih in virih:
vir
EU KOHEZIJA
EU
EU SVLR

namen
Vodooskrba v občini Kozje
Obnova gradu Podsreda
Večnamenski center Kozje

znesek 1. obr. znesek 2. obr.
168.085,00
0,00
106.500,00
0,00
0,00
200.000,00

Odhodki:
- postavka 01035
Povečanje postavke za 500 EUR, zaradi naknadno posredovanih vlog.
- postavka 04013
Povečanje za 2.180 EUR, zaradi novega dogovora o oglaševanju v glasilu Oko.
- postavka 04014
Zmanjšanje za 500 EUR, zaradi manjšega obsega objav.
- postavka 04015
Povečanje za 400 EUR, zaradi novega dogovora o oglaševanju.
- postavka 04016
Povečanje za 800 EUR, zaradi objavljanja na spletni strani Kozjansko.info.
- postavka 06012
Zmanjšanje postavke za 2.000 EUR, zaradi racionalizacije pri nabavi opreme.

- postavka 07016
Zmanjšanje za 1.500 EUR, zaradi racionalizacije.
- postavka 13001
Zmanjšanje postavke za 50.300 EUR, zaradi manjšega obsega zimskega vzdrževanja
cest, zaradi ugodnejših vremenskih razmer v prvih mesecih zime.
- postavka 13002
Zmanjšanje za 5.000 EUR, zaradi racionalizacije stroškov.
- postavka 13032
Vključitev nove postavke v višini 5.000 EUR, zaradi zagotovitve lastnih sredstev pri
ureditvi krožišča.
- postavka 16004
Preimenovanje proračunske postavke in zmanjšanje za 45.000 EUR, zaradi nove
ocenjene vrednosti investicije.
- postavka 16010
Zmanjšanje postavke za 255.456 EUR, zaradi zamika začetka gradbenih del na
projektu.
- postavka 16042
Uvedba nove postavke v višini 62.000 EUR, zaradi izvedbe plačila kupnine in drugih
stroškov stanovanjskega objeta Kozje 35.
- postavka 17021
Zmanjšanje postavke za 4.410 EUR, zaradi predvidenega zmanjšanja števila
zavarovancev.
- postavka 18005
Zmanjšanje sredstev za 200.000 EUR, zaradi prijave drugega projekta na javni poziv.
- postavka 18029
Povečanje postavke za 5.986 EUR, zaradi dokončne zunanje ureditve okolice objekta.
- postavka 18046
Preimenovanje postavke in povečanje za 1.200.000 EUR, zaradi načrtovane izgradnje
večnamenskega centra pri OŠ Kozje.
- postavka 180460
Postavka se povečuje za 6.000 EUR, zaradi izdelave projektov za spremembo
gradbenega dovoljenja.
- postavka 23010
Postavka se povečuje za 281.849 EUR zaradi rezervacije sredstev za izvedbo
investicije ureditev trga Kozje.
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