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mag. Karin JURŠE, direktorica občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov. Ker gre za manj zahtevno spremembo poslovnika, predlagamo skrajšani postopek 
sprejema. 

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.



Na podlagi 16. in 112. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet 
občine Selnica ob Dravi na ……. redni seji, dne ……., sprejel

Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (MUV, št. 17/2003) se 90. člen spremni tako, da se glasi:

"90. člen
Občinski svet na seji obravnava predlog proračuna v prvi obravnavi in sprejme odlok o proračunu v 
prvi obravnavi ter da predlog proračuna v javno obravnavo. Javna obravnava se konča deset dni 
pred sklicem seje, na kateri se obravnava proračun v drugi obravnavi.

Do druge obravnave je proračun javno dostopen v prostorih občine in na spletni  strani  občine 
www.selnica.si, kjer je objavljen tudi datum zaključka javne obravnave. 

2. člen
91. člen poslovnika se spremeni tako, da se glasi:

"91. člen
V kolikor občinski svet odloka o proračunu v prvi obravnavi ne sprejme, določi rok, v katerem mora 
župan  pripraviti  nov  predlog  in  sklicati  sejo  občinskega  sveta.  Na  tej  seji  se  ponovno  opravi 
splošna  razprava brez  predstavitve  župana.  Župan  uvodoma na seji  samo pojasni,  v  čem so 
bistvene spremembe novega predloga glede na prvotno podani predlog. 

Če  občinski  svet  ponovno  ne  sprejme  proračunu  v  prvi  obravnavi,  se  proračun  da  v  javno 
obravnavo, ki se zaključi deset dni pred sklicem seje, na kateri se proračun obravnava v drugem 
branju."

3. člen
92. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:

"92. člen
V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost ali posamezniki županu podajo predloge in 
pripombe na proračun."

4. člen
Črta se prvi odstavek 93. člena.

Drugi odstavke 93. člen se dopolni tako, da se za besedo seje vstavi vejica in besedilo: na kateri  
se bo obravnaval proračun v drugi obravnavi, tako da ta stavek glasi:
"Na  vabilu  za  sklic  seje,  na  kateri  se  bo  obravnaval  proračun  v  drugi  obravnavi,  mora  biti 
pojasnjeno, do katerega roka je možno vlagati amandmaje na predlog proračuna."

5. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.
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Obrazložitev

1. Izhodišča 
Zakon o javnih  financah  (Ur.  l.  RS,  št.  79/99)  v  29.  členu  opredeljuje,  da  občinski  svet  uredi 

postopek sprejemanja proračuna s poslovnikom. V veljavnem Poslovniku občinskega sveta Občine 

Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/03) je postopek sprejema proračuna občine opredeljen v členih od 

89.  do  98.  člena.  Glede  na  to,  da  ne  moremo  pričeti  normalnega  proračunskega  leta  brez 

sprejetega  proračuna  (v  času  začasnega  financiranja  ni  možno  pričeti  z  vsemi  potrebnimi  in 

nujnimi aktivnostmi za realizacijo proračuna), je ocena občinske uprave, da je smiselno spremeniti 

določbe 90., 91., 92. in 93. člena poslovnika in se tako približati postopkom sprejema proračuna v 

drugih občinah, kar lahko pomeni učinkovitejše delo uprave med prvo in drugo obravnavo. Ker gre 

za manjše spremembe, predlagamo sprejem po skrajšanem postopku.

2. Obrazložitev členov
1. člen – s prvim členom se spreminja vsebina 90. člena veljavnega poslovnika, in sicer čas javne 

razprave. Prav tako je določeno, da mora biti proračun objavljen na spletnih straneh občine.

2. člen – z njim se spreminja dikcija 91. člena veljavnega poslovnika glede na 1. člen sprememb 

poslovnika.

3. člen – spreminja se dikcija 92. člen veljavnega poslovnika tako, da lahko vsa zainteresirana 

javnost in posamezniki (kar vključuje tako delovna telesa, nevladne organizacije kot tudi občane) 

posreduje svoje predloge in pripombe v času javne razprave.

4.  člen  –črta  se  prvi  odstavke  in  dopolni  drugi  odstavke in  93.  člena  veljavnega  pravilnika  z 

besedilom, ki pojasnjuje, na kateri sklic seje se nanaša vabilo.

5. člen – določa veljavnost sprememb.

3


	Številka:	007-10/2007
	Datum:	19. 10. 2007

