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OBCINA BOVEC

Zadeva: 5. KORESPONDENCNA SEJA LL.LL.2O19

I. Razlogi za sklic korespondenine seie

Ministrstvo za finance nam je pred izdajo soglasja k zadolZiWi naloZilo, da je potrebno
popraviti prvi odstavek 12. dlena Odloka o proradunu Obdine Bovec za leto 2019.
Ker gre za nujen primer in je treba odloditev glede na 23. dlen Poslovnika obdinskega sveta
sprejeti v dim krajdem moZnem dasu, se je Zupan odlodil za izvedbo korespondendne seje,
saj se Obdina brez tega soglasja ne more zadolliti, kar lahko Ze v naslednjem tednu privede
do teZav z likvidnostjo.

il. Obrazloiitevkorespondenineseie

V skladu s sprejetim proradunom Obdine Bovec za leto 2019, ki ga je Obdinski svet Obdine
Bovec sprejel na 5. redni seji, dne 28.3.20t9 in rebalansom proraduna, sprejetim na 7. redni
seji, dne 11.10.2019, je obdina poslala vabila k oddaji ponudb za najem dolgorodnega
kredita v viSini 190,000100 EUR za investic'rje, predvidene v obdinskem proradunu za leto
20t9.
Obdina pred vsako zadolZiWijo, pri kateri drpanje in odpladilo posojila nista v istem
proradunskem letu, MinistrsWu za finance predloZi vlogo za soglasje k zadolZiWi.
Na osnovi tega je bilo ugotovljeno, da obdina v 12. dlenu odloka nima opredeljenega obsega
zadolZitve za izvr5evanje proraduna za investicije, ki so predvidene v obdinskem proradunu.
Predlaga se, da se prvi odstavek 12. dlena Odloka o proradunu Obdine Bovec za leto 2019
(Ur.l. RS, 8t.201L9,391L9, 461L9, 5UL9, 631L9), ki se glasi:

>Obdina se lahko dolgorodno zadolli za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi obdinski
svet. Pogodbe o dolgorodnem zadolZevanju se lahko podpiSe ob predhodnem pisnem

soglasju ministrsWa pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih doloda zakon, ki ureja
financiranje obdin.<<

spremeni, in sicer tako, da se glasi:

>Za kritje preseZka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka

izdatkov nad prejemki v radunu finandnih terjatev in naloib ter odpladila dolgov v radunu
financiranja se obdina za proradun leta 2019 lahko zadolli do viSine 733.263,00 EUR<<.



Popravljen celotni 12. dlen bi se po novem glasil:

12, ilen

Za kritje preseika odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov

nad prejemki v radunu finandnih terjatev in naloZb ter odpladila dolgov v radunu financiranja

se obdina za proradun leta 2019 lahko zadolli do viSine 733.263,00 EUR.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Obdina

Bovec, se smelo zadolZevati le s soglasjem obdinskega sveta Obdine Bovec in sicer: javni

zavodi najved do viSine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa najved do viSine 600.000,00 EUR.

Ce se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrSevanje proraduna ne more

uravnovesiti, se obdina lahko likvidnostno zadolhi, vendar najved do viSine 5 o/o zadniega

sprejetega proraduna. Dolg iz tega naslova mora obdina odpladati do konca proradunskega

leta, to je do 31.12.20L9.

ilI. VpraSania korespondenine,seie:

1. ODOBRITEV KORESPONDENENE SEJE:

Ali se strinjate, da se za spremembo prvega odstavka 12' Elena Odloka o
proraiunu bUiine Bovec za leto 2OLg izvede korespondenina seja?

NE

2. POPRAVEK ODLOKA:
Ali se strinjate s spremenjenim 12. ilenom Odloka o proraiunu ObEine

Bovec za leto 2OL9?

NE

Svoje odgovore na vpraSanja korespondenEne seje lahko oddate v e-obliki do
petfta, fi.ff. 2019 do g.0O na naslov obcina.tainisWo@b9ves.si. Obiinske
ivetnike, ki do te ure svojih odgovorov ne bodo posredovali, bomo poklicali
telefonsko istega dne od 9'00 do 10.00.
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Poslano v e-obliki.


