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(Zaključeno) POVPRAŠEVANJE 

- Priprava proračuna za leto 2023 - 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo 

občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor 

nimajo sprejetega dvoletnega proračuna). 

  

V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan 

občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto 

predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega 

obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.« 

  

Ministrstvo za finance je občinam posredovalo pojasnilo glede priprave proračuna 

občine za leto 2023 št. 4101-19/2021/2 z dne 28.6.2022. V 3. odstavku pojasnila pa je 

navedeno sledeče: 

»Novembra 2022 bodo lokalne volitve. Javnofinančni predpisi tega obdobja ne določajo kot 

izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Če 

sledimo časovnici, ki je določena za pripravo proračunov občin v javnofinančnih predpisih 

to pomeni, da bo moral župan proračun za leto 2023 predložiti v obravnavo in 

sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine«. 

  

Zanimalo nas ja: 

Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki 

trenutno opravlja naloge, ali pa novoizvoljenemu občinskemu na lokalnih 

volitvah v novembru 2022? 

 

 

Odgovore občin članic smo zbirali do četrtka, 8. 9. 2022 in jih navajamo v nadaljevanju:  

Občina 1 

V občini 1 so se odločili za predložitev proračuna novoizvoljenemu občinskemu svetu na 

lokalnih volitvah v novembru 2022.  

Občina 2 

V občini 2 bodo po priporočilu sprejeli proračun 2023 svetniki, ki imajo trenutni mandat. 

 



 
Občina 3 

V občini 3 predvidevajo sprejem proračuna še pred lokalnimi volitvami. Druga obravnava 

odloka o proračunu za leto 2023 predvidevajo v drugi polovici oktobra 2022. 

Občina 4 

Predlog proračuna 2023 bodo v  oktobru predstavili staremu občinskemu svetu, v decembru 

pa planirajo 2.obravnavo. 

Občina 5 

Pri njih postopki za pripravo proračuna že tečejo in ga bodo sprejeli še v tem sklicu. 

Občina 6 

Občina 6 ne bo predložila proračuna za leto 2023 obstoječemu mestnemu svetu iz več razlogov: 

- Časovna stiska (več obravnav do sprejema). 

- Odklonilno stališče dela svetnikov sedanjega sklica. 

- Pričakovanje po spremembi povprečnine. 

- Trenutno še nedorečen zaključek letošnjega proračunskega leta zaradi podražitev 

gradbenih del (posledično prenosi delov aktivnih investicij v naslednji proračun). 

Občina 7 

Občina 7 bo predložila proračun za leto 2023 občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge. 

Občina 8 

V občini 8  nameravajo zadnjo sejo občinskega sveta izvesti (v tem mandatu) v prvi polovici 

oktobra (po sprejemu državnega proračuna), na kateri bo obravnavan predlog proračuna za 

leto 2023 v 1. obravnavi.  

Sprejema proračuna za leto 2023 v letošnjem letu časovno ni mogoče izvesti. Tako bo novi 

občinski svet (na 2. seji) lahko obravnaval proračun v 2. obravnavi in ga sprejel oziroma ga 

vrnil v 1. obravnavo. 

Občina 9 

Občina 9 bo predlog proračuna za leto 2023 predložila novoizvoljenemu občinskemu svetu. 

Občina 10 

V občini 10 bo proračun za leto 2023 sprejemal obstoječi Občinski svet. 

 



 
Občina 11 

V občini 11 pripravljajo proračun za leto 2023. Prvo branje proračuna bo na septembrski seji, 

kateri sledi enomesečna javna obravnava. Drugo branje in sprejem je predviden na seji OS v 

oktobru 2022.  

Občina 12 

V občini 12 nameravajo proračun za leto 2023 predložiti še trenutnemu občinskemu svetu. 

Občina 13 

Odločili so se da bodo proračun za naslednje leto predložili novi sestavi Občinskega sveta. 

Občina 13 nima dvoletnih proračunov. Menijo da je iz »higienskih razlogov« bolj smiselno 

proračun predložiti novi sestavi OS, je pa tudi letošnje izvrševanje proračuna oteženo zaradi 

cen na trgu in zato se bodo najverjetneje nekateri letos načrtovani projekti zavlekli v novo leto, 

kar bo predmet začasnega financiranja in novega proračuna ter sprememb NRP-ja. 

Občina 14 

Občina 14 bo predložila v obravnavo in potrditev proračun za leto 2023 občinskemu svetu, ki 

trenutno opravlja naloge 

Občina 15 

V občini 15 ne bodo predložili proračun 2023 v obravnavo sedanjemu občinskemu svetu. 

Občina 16 

Občina 16  ima na podlagi poslovnika trofazno obravnavo sprejema proračuna na občinskem 

svetu. Osnutek proračuna bo v prvih dveh fazah predložen obstoječemu občinskemu svetu, 

njegov dokončen sprejem pa bo opravil občinski svet v novi sestavi, po izvedenih volitvah.  

V kolikor bodo volitve terjale dva kroga, bo pred sprejemom proračuna potrebno pripraviti 

sklep o začasnem financiranju za leto 2023. 

Občina 17 

Občina 17  bo proračun za 2023 sprejemala po volitvah, z novim občinskim svetom. 

Občina 18 

V občini 18 bodo predlog proračuna za leto 2023 posredovali v obravnavo novemu mestnemu 

svetu predvidoma na januarski seji v letu 2023. 

Občina 19 

Občina 19 bo proračun za leto 2023  predložili sedanjemu Občinskemu svetu občine. 



 
Občina 20 

Župan občine 20 bo predložil proračun za leto 2023 sedanjemu občinskemu svetu v obravnavo 

in sprejem. Prvo branje bo predvidoma konec oktobra, drugo pa novembra.  

Občina 21 

Občina 21 bo proračun za leto 2023 sprejela na 21. seji občinskega sveta 15. decembra 2021.      

Občina 22 

Občina 22 bo predložila predlog proračuna za leto 2023 sedanjemu občinskemu svetu. 

Občina 23 

Občina 23 bo pripravila proračun za leto 2023 in ga predložila  v sprejem sedanjemu OS. 

Občina 24 

Odločili so se za začasno financiranje, saj se jim zdi prav da proračun sprejme Občinski svet in 

župan, kateri ga bo kasneje izvajal. 

Občina 25 

V občini 25 so že v prvi polovici leta 2022 sprejeli proračun za leto 2023, v oktobru 2022 pa se 

bo sprejemala sprememba proračuna za leto 2023. 

Glede na to, da lahko morebitno novo izvoljeno vodstvo občine takoj po 01.01.2023 začne s 

postopkom priprave in sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2023 in da to končno dovoljuje 

tudi veljavni predpis, ne vidijo razloga, da se proračun za prihodnje leto tudi v volilnem letu 

ne bi sprejemal. Pred spremembo predpisa je to možnost imel samo državni proračun, občine 

pa so bile prisiljene po volitvah novo leto začeti z začasnim financiranjem. 

 

Pripravila: Lara Šuman, sekretariat SOS 


