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Zadeva:

Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana«

Predlagatelj:

Županja Občine Hrpelje – Kozina.

Poročevalec: Robert Kastelic, občinska uprava.
Pravna podlaga:

Statut Občine Hrpelje – Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15).
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 in 30/2002-ZJF-C, 114/06
– ZUE).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana (Ur. l. RS, št. 11/18).

V obravnavo:

Odboru za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.

Obrazložitev predloga:
Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana (v nadaljevanju: ZGRS Sežana) je z
dopisom z dne 15. 4. 2019 občine ustanoviteljice zaprosil za izdajo soglasja k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018. Izkazan presežek prihodkov nad odhodki znaša
30.234,42 EUR in bi se po predlogu ZGRS Sežana v celoti namenil za nakup opreme. Pripadajoči
znesek Občine Hrpelje-Kozina, v deležu 16,20%, je 4.897,98 EUR.
O predlogu direktorja-poveljnika je predhodno na 4. redni seji razpravljal tudi Svet zavoda in
sprejel sklep, da s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2018 razpolaga ZGRS Sežana, ki

sredstva v celotnem znesku nameni za posodabljanje najbolj dotrajane opreme za izvajanje javne
gasilske in reševalne službe.

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE) v 19. členu določa,
da se presežek oz. primanjkljaj razporeja oz. krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja
pravne osebe.
Ustanovitveni akt zavoda v drugem členu določa, da občinski svet v imenu občine
ustanoviteljice, na predlog direktorja-poveljnika po predhodnem mnenju sveta zavoda, odloča o
načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega
primanjkljaja.
V skladu z drugim členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno
službo Sežana morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavod namenja za razvoj svoje
dejavnosti ob soglasju ustanoviteljev, v primeru primanjkljaja pa se način kritja tega
primanjkljaja določi v soglasju z ustanovitelji.
Direktor – poveljnik je v dopisu tudi dodatno obrazložil novo nastale obveznosti zavoda do
zaposlenih za leto 2019, v višini 11.599,85 EUR, ki so posledica dopolnitve Zakona o gasilstvu
(Ur. l. RS št. 23/19).
Glede na navedeno Občinskemu svetu predlagam, da sprejme sklep o izdaji soglasja k
razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZGRS Sežana v predlagani
vsebini.

Priloga:
 Vloga ZGRS Sežana, št. dokumenta 175-2/19;
 Predlog sklepa.

Pripravil:
Robert Kastelic

Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Županja Občine Hrpelje-Kozina

Vložiti:
-

Arhiv sej občinskega sveta;
Zbirka dokumentarnega gradiva.
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Številka: 845-5/2018-9
Datum:
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina je na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.
l. RS, št. 51/15), 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06
– ZUE) in 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana (Ur. l. RS, št. 11/18), na svoji _______ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina daje Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana soglasje
k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, v višini 30.234,42 EUR, za namen
posodobitve opreme.
2.
Sklep velja takoj.
Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Županja Občine Hrpelje-Kozina

Poslati:
- Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana;
- Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača;
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Vložiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

