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Na podlagi 29 in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) ter
110. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana 3.
redni seji, dne 9. marca 2011 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. list RS,
št. 39/10.
2. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega sveta.
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne
finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo
predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni delavec
občinske uprave občinskemu svetu:
• temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
• načrtovane politike občine,
• oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
• okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in
kadrovski načrt,
• načrt razvojnih programov
• načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.
Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v
roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog
proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan.«
3. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine ali zainteresiranim zagotovi

ŠT. 23 – 21. 11. 2012
dostop do predloga v prostorih občine.
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov
občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.«
4. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave
na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.«
5. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o
predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna
občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega
sveta, na kateri se bosta obravnavala.«
6. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
Amandmaji se vložijo pri županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.«
7. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe
iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles
občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni
ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih
pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih
amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju
lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega
ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so
vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o
tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev
ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na
amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in
predložitev amandmaja članom občinskega sveta.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da
se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni
sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.«
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8. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen
po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno
financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi.
Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti.
S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme
tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva,
da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v
katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom
strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum
nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.«
9. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o
odloku o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o
njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
10. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom
občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.
11. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.«
12. člen
Ta sprememba in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Sveta Ana začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 00704-1/2011
Datum: 9. marec 2011

Župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček, s. r.
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