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Številka: 490-0001/2008-4
PRAVNO MNENJE O POTEKU SPREJEMA PRORAČUNA

Postopek sprejema proračuna ima Občina Miren-Kostanjevica predpisan v poslovniku
občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, objavljenega v Uradnem listu RS št. 43/2008,
ki je začel veljati 20. 05. 2008.
Pred tem je bil v veljavi star poslovnik občinskega sveta iz leta 2002, tako da je del sprejetja
proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 potekal po starem poslovniku, del pa po
novem.
Na 12. redni seji občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila dne 20. 05. 2008 je
bil tako prvič upoštevan nov poslovnik. Svetniki so pod točko 4 dnevnega reda obravnavali
predlog in sprejem proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 v drugem branju.
Župan je v skladu s poslovnikom podal obrazložitve vloženih amandmajev, o katerih so nato
svetniki glasovali. Vsi predlagani amandmaji so bili izglasovani, saj župan ni podal
amandmajev na predlagane amandmaje.
Glede na navedeno je potrebno upoštevati prvi stavek drugega odstavka 104. člen
Poslovnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. Ta namreč določa, da občinski svet
glasuje o proračunu kot celoti, če je le-ta usklajen. Podžupan je tako ravnal pravilno, ko je dal
na glasovanje usklajen proračun in predlagal, da se svetniki sprejmejo sklep v
besedilu:sprejme se predlog Odloka o proračunu za leto 2008 v drugem branju z vključitvijo
sprejetih amandmajev.
Določila nadaljnjih določb drugega in ostalih odstavkov 104. člena poslovnika namreč
določajo postopek sprejetja proračuna v primerih, ko po podanih amandmajih proračun ni
usklajen. V takem primeru lahko župan prekine sejo, da strokovna služba prouči nastalo
situacijo in predlaga rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, v katerem se pripravi predlog za
uskladitev. Šele ko strokovne službe pripravijo predlog uskladitve proračuna, ga župan
obrazloži, razprava pa ni več možna. V tem primeru mora nato občinski svet glasovati o dveh
zadevah. Najprej mora glasovati o predlogu uskladitve in šele če je predlog sprejet glasuje
občinski svet o proračunu kot o celoti in o odloku o proračunu občine.
Po natančnem pregledu sprejemanja proračunov ostalih občin in opravljene primerjalno
pravne analize sem ugotovila, da vse občine sprejemajo proračun v obliki sklepa o sprejetju
Odloka o proračunu občine.
Pregledala sem tudi vse zapisnike, ki so obravnavali sprejem proračuna in ugotovila, da ne
drži navedba g. Medveščka, da občinski svet ni razpravljal o odloku o proračuni, saj iz
zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta z dne 31. 03. 2008 izhaja, da so svetniki o
proračunu razpravljali.

Glede predlaganih amandmajev in pripomb pa iz zapisnikov izhaja naslednje:
- predlog g. Medveščka ni bil podan kot amandma k proračunu in s kot tak ni mogel
obravnavati
- amandma g. Cotiča je bil v skladu z županom umaknjen, ker ga je proračun že zajemal
- amandma g. Klančiča je bil v skladu z dogovorom z županom umaknjen
- amandma g. Mavricija je bil predlagan prepozno, vendar je bil kljub temu v proračunu
upoštevan.
Pripravila:
Andreja Cajhen
Višja pravna svetovalka

Župan
Zlatko-Martin Marušič

