Številka: 4102-2/2020
Datum: 26. 3. 2020
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva: Odlok o porabi sredstev proraunske rezerve Obine Ajdovšina za leto
2020 – hitri postopek

Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo
Gra divo pripravil: Oddelek za finance, Karmen Slokar
Direktorica obinske uprave, Mojca Remškar Planinc
Pristojno delovno telo:
telo Odbor za finance in premoženjske zadeve

2. toka 1. korespondenne seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet na 1. korespondenni seji, ki je potekala od 27.3.2020 do
31.3.2020, poda mnenje k odloku:
Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
preišeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno preišeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list št. 44/12,
85/2015, 8/2018 in 38/2018) je Obinski svet Obine Ajdovšina na 1. korespondenni
seji, ki je potekala ____________ sprejel
ODLOK O PORABI SREDSTEV PRORACUNSKE REZERVE OBCINE AJDOVŠCINA
ZA LETO 2020
1. len
Ta odlok doloa namen in višino porabe sredstev proraunske rezerve Obine
Ajdovšina za leto 2020.
2. len
Sredstva proraunske rezerve v višini 179.000,00 evrov se namenijo za financiranje
izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob epidemiji koronavirusa.
3. len
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru poroila o
izvrševanju prorauna v mesecu juliju in konec leta v okviru Zakljunega rauna
prorauna Obine Ajdovšina za leto 2020.
4. len
Ta odlok zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4102-2/2020
Datum:
Tadej Beoanin, l. r.
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na podroju, ki ga odlok ureja:
Oblikovanje in uporabo sredstev proraunske rezerve obine ureja 49. len ZJF.
Natanneje nain uporabe in pooblastila župana oziroma obinskega sveta doloa 8.
len Odloka o proraunu Obine Ajdovšina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/2019).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Zaradi intervencijskih ukrepov ob epidemiji koronavirusa je potrebno sprejeti odlok o
sprostitvi sredstev proraunske rezerve. Z Odlokom o proraunu Obine Ajdovšina
za leto 2020 je doloeno, da odloa o uporabi sredstev proraunske rezerve do višine
10.000,00 € župan in o tem s pisnimi poroili obveša obinski svet.
Sredstva proraunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesre ter množinega pojava nalezljivih bolezni in drugih nesre,
ki jih povzroijo naravne sile in ekološke nesree. O uporabi sredstev proraunske
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo doloa odlok, s katerim se sprejme
obinski proraun, odloa župan na predlog za finance pristojnega organa obinske
uprave in o uporabi sredstev obveša obinski svet s pisnimi poroili. V drugih
primerih uporabe sredstev proraunske rezerve, ki presega višino, doloeno z
odlokom o proraunu, odloa obinski svet obine s posebnim odlokom.
3. Ocena finannih
finannih in drugih posledic sprejema odloka:
S sprejetjem odloka se doloa poraba sredstev proraunskega sklada, ki se lahko
nameni za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob epidemiji
koronavirusa.
Pripravili: Karmen Slokar, Mojca Remškar Planinc
Tadej Beoanin,
Beoanin, s. r.
župan
POROCILO ODBORA:
Na 1. korespondenni seji, ki je potekala od 25. 3. 2020 do 26. 3. 2020, je Odbor za
finance obravnaval Odlok o porabi sredstev proraunske rezerve Obine Ajdovšina
za leto 2020, in sprejel:
- pozitivno mnenje k Odloku o porabi sredstev proraunske rezerve Obine
Ajdovšina za leto 2020, zato predlaga, da ga obinski svet sprejme.
Datum: 26. 03. 2020
Igor Cesnik,
Cesnik , s. r.
predsednik odbora

