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6215 Divača
Zadeva:

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Občina Divača za leto
2017 – skrajšan postopek

Predlagatelj: Županja Občine Divača
Pripravljavec: Občinska uprava

I.

Uvod

Občinski svet Občine Divača je na 16. redni seji, dne 26.01.2017 sprejel Odlok o proračunu
Občine Divača za leto 2017. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu Slovenskih občin, št.
4/2017.

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)
Zakon o javnih financah (ZJF-UPB 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 –
ZIPRS1617)
Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –
ZUUJFO)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017 in 2018 (ZIPRS1717,
Uradni list RS, št. 80/16)

III.

Obrazložitev

10. a člen Zakona o financiranju občin določa, da se za sredstva za sofinanciranje investicije
iz proračuna Evropske unije občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in
največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Občina ima v Proračunu občine Divača za leto 2017 predvideni investiciji »Energetska
sanacija zdravstvene postaje Divača« in »Energetska sanacija POŠ Vreme«. Obe investiciji je
prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
(oznaka JOB_2016), v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna
omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega
upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z
javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti
rabe energije v javnem sektorju«.
Za ti dve investiciji je predvideno sofinanciranje s sredstvi iz Proračuna Evropske unije –
Kohezijski sklad v višini 116.281,43 EUR.
Zakon o javnih financah v 88. členu določa, da se javna podjetja lahko zadolžujejo, če je z
zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
10. g člen Zakona o financiranju občin določa, da se javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina lahko zadolžijo s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo
te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga in neproračunskih virov. Izdano soglasje
se ne všteva v največji možni obseg možnega zadolževanja občine. Obseg zadolževanja
javnega podjetja se določi z odlokom, s katerim se sprejem občinski proračun.

IV.

Zaključek

Občinskemu svet se predlaga, da sprejeme predlagani Odlok o dopolniti Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2017 v predlagani obliki.
V.



Priloge
Predlog sklepa
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017

Pripravila:
Vesna Pavlovčič
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 dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 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.

PREDLOG ODLOKA – Skrajšan postopek
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, ŠT. 94/07 – UPB2 in spremembe),
29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in spremembe) je Občinski svet
Občine Divača na _______ redni seji, dne _________ sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka
o proračunu Občine Divača za leto 2017
I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017) se za
19. členom dodata nova 19. a in 19. b člen.
19. a člen se glasi:
»Občina se lahko zadolži za investiciji »Energetska sanacija zdravstvene postaje Divača« in
»Energetska sanacija POŠ Vreme«, do višine, kolikor znašajo odobrena sredstva Ministrstva za
infrastrukturo iz sredstev proračuna Evropske unije – Operativni program Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 – 2020« iz proračuna Evropske unije in največ za obdobje do prejema teh
sredstev.«
19. b člen se glasi:
»Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., katerega soustanoviteljica je Občina Divača, se v letu
2017 lahko dolgoročno zadolži do višini 200.000 EUR.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.:
Divača, _________
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

