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POVPRAŠEVANJE 

Sprejem proračuna za leto 2019 

VPRAŠANJE: 

 

 »Ali lahko pridobite informacije občin o sprejemanju proračunov za leto 2019 glede na to, da 

smo pred volitvami in smo prejeli priložena tolmačenja v priponki.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS 

 

OBČINA 1 

Na podlagi povpraševanja glede sprejema proračuna za leto 2019 Vam sporočamo, da bo 

občina proračun za leto 2019 sprejela v letu 2019 najkasneje do 31.3.2019, do takrat bo veljala 

sklep o začasnem financiranju Občine, katerega bo sprejel župan. 

OBČINA 2 

Na naši občini bomo na septembrsko sejo OS predložili v sprejem proračun za 2019- 2. 

obravnava (1. obravnava je bila že junija).  

V praksi je ena panika v zvezi s tem, ali lahko sprejema "stari" OS proračun za 2019, glede na 

vso zakonodajo (ZJF, ZIPRO- le-tega je treba gledati skupaj s 13. a členom ZJF, ZIPRO namreč 

dovoljuje sprejemanje tudi izven mandatnega obdobja), nekateri pa tolmačijo, da ni "zakonske 

podlage" (baje tudi na MF ), da to velja samo, če sprejemaš proračuna za 2 leti. Meni je to čisto 

neživljenjsko. Če lahko namreč župan predloži še pred volitvami predlog proračuna za 2019 

in 2020 (glej tudi okrožnico MF z dne 20.7.2018, spodaj v priponki), zakaj ga potem ne bi "smel" 

samo za 2019???  

OBČINA 3 

Glede na navodila Ministrstva za finance bi občinski svet sprejemal proračun v času volitev (v 

začetku novembra), kar pa ni izvedljivo. Da ne bomo izgubljali časa bomo na Občini sicer 

pripravili proračun za leti 2019 in 2020, ki ga bo lahko naslednji župan dal (ali pa tudi ne) v 

obravnavo na občinski svet. 

OBČINA 4 

Glede na to, da je državni proračun za leto 2019 že sprejet, smo se v občini odločili, da 

bomo  proračun za leto 2019 sprejeli še pred lokalnimi volitvami 2018. 

Na junijski seji smo imeli prvo branje, med poletjem javno razpravo na predlog proračuna, na 

septembrsko sejo pa bomo uvrstili še drugo obravnavo proračuna. 

Smo pa glede na določbo 56. člena ZIPRS1819 pripravili še predlog proračuna za leto 2020. 

V kolikor bo potrebno, bomo kasneje zadeve še urejali z rebalansom proračuna. 
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