
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet                                                                                            Predlog 
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) in 111. 
člena Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 43/08) je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 18. seji dne 17. 12. 2008 sprejel: 
 

Obvezno razlago Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica 
 
 

1. člen 
Sprejeme se obvezna razlaga 104.člen Poslovnika občinskega sveta Občine Miren – 
Kostanjevica (Ur. list RS št. 43/2008), ki se glasi: 
 »Občinski svet v vsakem primeru, ne glede na to, ali se odloča o proračunu takoj po 
sprejetju amandmajev ali po tem, ko je sprejet predlog uskladitve, sprejema proračun 
z odlokom, ki zajema med drugim tudi splošni del proračuna, posebni del proračuna 
in načrt razvojnih programov. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta 
lahko prilogi odloka.« 

 
2. člen 

Obvezna razlaga je sestavni del poslovnika. 
 

3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
        Župan 
       Zlatko Martin Marušič 
 
Datum: 17.12.2008 
Številka: 001-0011/2008-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
Pri postopku sprejemanja občinskega proračuna je potrebno poleg poslovnika 
občinskega sveta upoštevati še naslednje predpise: 
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah in Statut občine. 
Zakon o javnih financah v 29. členu določa, da se postopek sprejemanja proračuna 
določi s poslovnikom občinskega sveta. Od postopkovnih pravil sprejemanja 
proračuna določa navedeni zakon le, da župan predloži predlog proračuna z 
obrazložitvami ter druge, v zakonu naštete predloge občinskemu svetu ter da 
proračun sprejema občinski svet.  
Tako iz Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah in Statuta občine 
izhaja, da se proračun sprejema z odlokom o proračunu. V 112. členu Statuta občine 
je podrobno predpisana vsebina tega odloka. 
 
Obrazložitev posameznih členov poslovnika:  
102. člen Poslovnika občinskega sveta 
Po končani javni razpravi se občinskemu svetu predložita tako predlog proračuna kot 
predlog odloka o proračunu občine. 
Na oba navedena akta lahko svetniki vložijo amandmaje na način in pod pogoji, 
določenimi v tem členu. 
103. člen 
Občinski svet pred odločanjem o proračunu razpravlja tako o predlogu proračuna, kot 
o odloku o proračunu. Pred začetkom obravnave mora župan najprej pojasniti svojo 
odločitev v zvezi s prejetimi pripombami iz javne razprave s poudarkom, da je 
sestavni del gradiva predloga proračuna pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in 
predlogov.  
Sledi obrazložitev odloka in poročanje o vloženih amandmajih, kar je podrobno 
opisano v 2., 3., in 4. odstavku tega člena. 
104. člen 
Po tem, ko občinski svet odloči o posameznih amandmajih, je poudarek na ugotovitvi 
medsebojne usklajenosti proračuna po delih ter glede prihodkov, odhodkov ter ali je z 
njim zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi 
obveznostmi.  V tej fazi se tudi ugotavlja, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o 
proračunu občine. 
Nadaljni potek postopka je odvisen od tega, ali je proračun usklajen ali ne. V primeru, 
da je usklajen, glasuje občinski svet o njem v celoti, z odlokom o proračunu občine. 
Navedeno izhaja iz 5. člena Zakona o javnih financah in 112. člena Statuta Občine 
Miren- Kostanjevica. Po zadnje omenjenem predpisu se proračun sprejme z 
odlokom, ki vsebuje sestavine, določene v statutu. V primeru, da proračun ni 
usklajen, je potrebno najprej pripraviti in odločati o predlogu uskladitve. Ko je ta 
sprejet, odloča občinski svet o proračunu na način, kot je naveden zgoraj. 
 
Predlog obvezne razlage je obravnavala statutarno pravna komisija na seji 
11.12.2008 in ga v besedilu, kot je podano v nadaljevanju predlagala v sprejem 
občinskemu svetu.  
 
Pripravila 
Nadija Šuler  
                                                                                                           Župan  
                                                                                                 Zlatko-Martin Marušič 


