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Občina

Številka: 030-1 0/21118/2
Datum: 20. 7. 2018

Zadeva: Sprejemanje proračuna za leto 2019

V zvezi z vašo e—pošto z dne 13. 7 2018 vam pošiljamo naslednji odgovor, kot spodaj.

Priprave na sprejem proračuna za leto 2019 morajo potekati v skladu z roki, ki jih doloiz Zakon
o javnih linanmh (Uradni Est RS, št 11/11 — uradno prečiščeno besedilo, 14/13 — popr., 101/13.
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/16) (v nadaljevnaju: ZJF).

Občinski proračun mora biti lako na podlagi 28. in 29. ćlena ZJF predložen občinskemu svetu v
30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zbom, sprejet pa v roku, ki omogoča
uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema proračun. Vlada mora
predlog državnega proračuna predložiti državnemu zboru do 1. oktobra tekočega leta za
naslean leto. V dosedanji praksi je vlada državni proračun državnemu zboru običajno
predložila konec meseca septembra. Kateri občinski svet (v stari ali novi sestavi) bo v letu 201 &

sprejel občinski proračun za leto 2019 je tako odvisno od datuma predložitve državnega
proračuna oziroma sprememb državnega proračuna za leto 2019 državnemu zbonr.

Ne glede na to. kateri občinski svet (v stari ali novi sestavi) bo obravnaval predlog proračuna za
leto 2019, lahko župan v skladu z drugim odstavkom 13. a členaZJF predloži občinskemu svetu
skupaj s predlogom proračuna za leto 2019 tudi predlog proračuna za leto 2020. novo izvoljeni
župan pa lahko takoj po nastopu mandala pristopivk pripravi rebalansa.

S spoštovanjem,
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Številka: 041-2/2018/ fb
Datum: 11. 7. 2018

Zadeva: Delovanje občinskega sveta v času razpisanih volitev

V zvezi z vašim dopisom z dne 9, 7. 2018 in dopisom Ministrstva za javno upravo št. 041-
2/2018/2 z dne 9.7.2018 vam pošiljamo naslednji odgovor:

Mandatna doba ćlanov občinskega sveta je določena v 41. členu 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 in 30/18). Prvi odstavek tega člena določa, da se Člani
občinskega sveta volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s
potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta. traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta.

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 45/08. 83/12
in 68/17) v prvem odstavku 25. člena določa, da se redne volitve v občinske svete opravijo tretjo
nedeljo v novembru. Tako bodo redne volitve v občinske svete letos potekale dne 18. novembra
2018. Na podlagi določila IZ 15. člena Statuta Občine

mora prvo sejo občinskega sveta sklicati prejsnji župan najkasneje v 30 dneh po
lokalnih volitvah, letos torej najkasneje do 18.decembra 2018. Člani občinskega sveta izvoljeni
za mandatno obdobje 2014 - 2018 sprejemajo vse odločitve iz svoje pristojnosti, kamor sodi tudi
sprejem proračuna (ob upoštevanju rokov. ki jih določa Zakon o javnih financah), do prve seje
novoizvoljenega občinskega sveta.

S spoštovanjem,

Pripravil:
ajko Puš 57 mag. Irena ROŠTAN
séKton eneralna (114 t nea '
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V vednost:
-

Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, Tržaška cesta 21.
1000 Ljubljana. e-naslov: gp.mju©gov.si




