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Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 21. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/2015 – uradno
prečiščeno besedilo)

SKLICUJEM
2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina
v mandatnem obdobju 2014 - 2018

DNEVNI RED:
1. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2018
Predlaga se obravnava točke dnevnega reda na dopisni seji, saj gre zgolj za tehnični popravek
že sprejetega Odloka o spremembi odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 (v
nadaljevanju: Odlok), sprejetega na 25. redni seji dne 14.6.2018. V besedilu Odloka se v 15.
členu dodaja stavek:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 908.732 eurov.«
Vsebinsko se že sprejeti Odlok ne spreminja, višina je že določena v 1. členu točka C) račun
financiranja, VII: zadolževanje proračuna. Gre torej za tehnični popravek, zaradi česar so
izpolnjeni pogoji za obravnavo na dopisni seji.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je
osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so
glasovali.
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani
sveta, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed članov sveta glasoval proti sklepu, se
opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
Glasovanje o predlagani točki dnevnega reda poteka do petka , 10.08.2018 do 12. ure.
Svojo odločitev lahko posredujete po elektronski pošti na naslov ester.renko@hrpelje.si ali
osebno na naslovu Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri Ester Renko (tel: 031 687 110).

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
-

gradivo k točki 1. s predlogom sklepa in odloka

Vabilo se dostavi:
- članom OS
- podžupanji
- direktorju občinske uprave
Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva
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Številka: 032-6/2018-1
Datum: 8.8.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HRPELJE – KOZINA

Zadeva: Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto
gradivo k točki za obravnavo

2018 –

Namen: Obravnava in sprejem sklepa o spremembi Odloka o proračunu občine HrpeljeKozina za leto 2018
Predlagatelj: županja
Obrazložitev:
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina je na redni seji občinskega sveta dne 24.6.2018, sprejel
Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2018 (objava Uradni list RS, št. 43/2018, v
nadaljevanju: Odlok). V 1. členu Odloka je v točki C) račun financiranja, VII: zadolževanje
proračuna določena zgornja meja zadolževanja v letu 2018, in sicer v znesku 908.732,00
EUR. Pomotoma je bil izpuščen stavek: »Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do
višine 908.732 eurov.«, katerega umestitev se predlaga v 15. člen.
Zaradi vsega navedenega predlagam sprejem predloženega sklepa.
Županja
Saša Likavec Svetelšek
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GLASOVNICA

SKLEP: 1.
1. Sprejme se Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za
leto 2018.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. Sklep začne veljati takoj.

ZA

PROTI

(ustrezno obkroži)

Datum; ____________

Ime in priimek člana Občinskega sveta: ________________

Podpis: ______________
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 –
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl.US, 51/10 in 84/10odl.US), 40. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS št.
51/15), je občinski svet Občine Hrpelje-Kozina, na svoji ______ seji, dne _______ sprejel naslednji

O D L O K
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HRPELJE-KOZINA ZA
LETO 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17 in 43/18)
se dopolni 15. člen in glasi:
Občina Hrpelje-Kozina se v letu 2018 namerava zadolžiti v predvideni višini, v letu 2018
Občina Hrpelje-Kozina ne bo dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim
podjetjem. V kolikor bi bilo zadolževanje potrebno se občina zadolži s predhodnim soglasjem
občinskega sveta.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja
se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 908.732 eurov.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 410-22/2018-21
Datum:
Županja
Saša Likavec Svetelšek
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PREDLOG SKLEPA
Številka: 410-2/2018-22
Datum:
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,14/2007-ZSPDPO, 109/08, 49/0938/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB41999-1611-0026,110-20111-ZDIU12), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi UPB2 (Uradni list. RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je Občinski svet Občine
Hrpelje-Kozina na svoji _________ seji, dne ________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2018.

2.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

3.
Sklep začne veljati takoj.
Županja
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
- občinski upravi OHK – proračun
- direktorju občinske uprave
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina

