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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HRPELJE – KOZINA
ZADEVA:
NAMEN:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021
Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJICA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
in 16. člen Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15)
Saša Likavec Svetelšek, županja

POROČEVALKA:

Maja Korošec, vodja režijskega obrata

PREDLOG SKLEPA:

1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Hrpelje – Kozina za leto 2021.

PRAVNA PODLAGA:

2.
Sklep začne veljati takoj.

Obrazložitev:
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrpelje - Kozina v letu 2019 ter
ugotovilo nepravilnosti na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter
izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov,
nepravilnosti pri začasnem financiranju, nepravilnosti pri načrtovanju in prerazporejanju
sredstev).
Že v postopku nadzora je občina sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti, in sicer:

-

je nadgradila informacijski sistem z aplikacijo za spremljanje prevzetih obveznosti v
breme proračunov prihodnjih let, ki se uporablja od 1. 1. 2021,
za leto 2021 se v informacijskem sistemu vodi kronološka evidenca izdanih sklepov o
prerazporeditvah,
v februarju 2021 je pripravila načrt likvidnosti proračuna za januar, februar in marec
2021,
na dan 31. 1. 2021 občina ni izkazovala zapadlih kratkoročnih obveznosti,
poskrbela za izvedbo notranje revizije za leti 2019 in 2020,
do 15. 1. 2021 od 3 pravnih oseb javnega prava na ravni občine pridobila podatke o
stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2020,
pri pripravi zaključnega računa proračuna občine za leto 2020 upoštevala priporočila iz
mnenja Računarskega sodišča RS.

Predlaga se sprememba Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021, in sicer v
delu, ki se nanaša na prerazporejanje proračunskih sredstev. Dejstvo je, da med izvrševanjem
proračuna lahko pride do okoliščin, ki predstavljajo utemeljene razloge za prerazporejanje
pravic porabe, predvsem so to primeri, ko je na določenih postavkah manjša realizacija, na
drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij.
Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora
biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane
proračun uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom
finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so
izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
Vsaka prerazporeditev se po predlagani spremembi in sprejetih popravljalnih ukrepih opravi na
podlagi utemeljene (obrazložene) vloge za prerazporeditev (priloga tega gradiva). O izvršenih
prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga
izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna iz 63. člena ZJF posebej pojasnijo tudi
prerazporeditve in razlogi zanje. Prikaže se primerjava med sprejetim proračunom, veljavnim
proračunom (to je sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo proračuna.
Sodelovanje javnosti:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina v
letu 2021 je bil v javni obravnavi od 13. 5. 2021 do vključno 18. 5. 2021 do 12.00 ure. V času
javne obravnave ni prispela nobena pripomba.
Postopek sprejemanja:
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Hrpelje – Kozina predlagamo, da občinski svet odloči, da se predlagani odlok sprejme po
skrajšanem postopku za sprejem odlokov, saj gre za manj zahtevno spremembi, ki besedilo
člena usklajuje z zakonodajo na tem področju.
Na podlagi vsega zgoraj navedenega predlagamo, da občinski svet po opravljeni obravnavi
predloženega gradiva, odlok sprejme v predlagani obliki.

Pripravila:
Maja Korošec

Priloga:
- obrazec predloga prerazporeditve
- Predlog pravilnika
- Predlog sklepa

Saša Likavec Svetelšek
županja
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PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na …………… dne
………………………. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020) se
spremenijo prvi, drugi in tretji odstavek 11. člena tako, da glasijo:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali
rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med
proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča
župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na
drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan
odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov in doda ali spremeni
vire financiranja posameznih projektov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Hrpelje - Kozina finančna služba lahko odpre nov konto,
poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre novo proračunsko postavko v skladu s
programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta, lahko samostojno prerazporeja med konti v
okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja
porabe sredstev. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021, njegovi
realizaciji in o prerazporeditvah pravic porabe iz predhodnega odstavka.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in
naložb in računom financiranja ni dovoljeno.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Hrpelje, dne
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek
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Številka:
Datum:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na …………… dne
………………………. sprejel
SKLEP

1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021 po skrajšanem postopku.

2.
Sklep začne veljati takoj.
Saša Likavec Svetelšek
županja

Sklep se dostavi:
 direktorju občinske uprave
 Občinski upravi – okolje in prostor
Vložiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva

