
OBČINA NAZARJE 
OBČINSKI SVET 
 

gradivo k točki AD 3. 
 
ZADEVA: PREDLOG   Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2013 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št.72/93 s dopolnitvami,  
- 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. ((Uradni list RS, št. 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 ZJZP)   
- 16. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011 – UPB1 in 

11/2012) 
 
PREDLAGATELJ: Majda PODKRIŽNIK, županja 
 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: Skladno z določili 29. člena  Zakona o javnih financah  in 97. 
členom Statuta Občine Nazarje mora Občinski svet sprejeti proračun v roku, ki 
omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun in 
sicer po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta. V proračunu se izkazujejo 
vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine, za posamezne namene. Vsi 
prejemki načeloma služijo za pokrivanje vseh izdatkov. V proračunu morajo biti 
prejemki uravnoteženi z izdatki. Pri  pripravi in  izvrševanju proračuna se upoštevajo 
načela učinkovitosti in gospodarnosti. 
 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, kadrovski 
načrt in načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 
Postopek za sprejem proračuna: Poslovnik občinskega sveta v 5. poglavju določa 
poseben postopek sprejema proračuna. Župan predloži predlog proračuna najkasneje 
v 30 dneh po  predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. Župan pošlje vsem 
članom sveta predlog proračuna občine hkrati s povabilom na sejo sveta, na kateri bo 
predlog predstavljen in opravljena splošna razprava. 
 
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme 
sklep, da se o predlogu opravi splošna javna razprava, v kateri obravnavajo predlog 
delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Pripombe in predloge  k 
proračunu se pošljejo županu.  Predlog proračuna more biti v javni razpravi najmanj 
15 dni. Občina objavi način in  rok za vlaganje  pripomb in  predlogov občanov k 
predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen 
način. Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjen predlog proračuna in dopolni odlok  o proračunu občine ter skliče 
sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o 
proračunu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki  najkasneje tri dni 
pred sejo. Amandmaji se vložijo pri županu.   
 
OCENA SEDANJEGA STANJA: Proračun za leto 2013 je ga. županja predložila in 
predstavila  občinskemu svetu 15. 11. 2012, kjer se je opravila tudi splošna obravnava 



in sprejel sklep, da se nadaljuje postopek z javno razpravo. Javna obravnava je bila 
ustrezno objavljena in zaključena 5. 12. 2012.  
 
RAZLOGI ZA OBRAVNAVO: Za nemoten začetek poslovanja v letu 2013, mora občina 
imeti sprejet proračun za tekoče leto ali sprejet sklep o začasnem financiranju občine 
v letu 2013. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC: S sprejetim proračunom se ustvarijo pogoji 
za izvedbo nalog občinskih organov, v višini in po namenih, kot je določeno v 
proračunu.  
 
DOSEDANJE OBRAVNAVE: Občinski svet je proračun za leto 2013 obravnaval na 18. 
redni seji dne 15. 11. 2012 in sprejel sklep, da se postopek sprejemanja proračuna 
nadaljuje z javno razpravo. 
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in GJS in Odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti sta  predlog proračuna obravnavala na skupni seji 12. 11. 
2012.  
 
V času javne razprave je bila vložena ena pobuda oziroma predlog k proračunu 
Občine Nazarje za leto 2013 s strani DU Nazarje in DU Šmartno ob Dreti. Predlagatelja 
predlagata povečanje sredstev za posamezno društvo upokojencev v skupnem znesku 
1.200,00 €. Za enak znesek predlagata znižanje stroškov na postavki strokovna pomoč 
(javni razpisi). 
Predlog se v celoti upošteva skladno z dano pobudo. 
 
PRILOGE: 
Predlog proračuna za leto 2013 vsebuje: 

 Predlog Odloka o  proračunu Občine Nazarje  za leto 2013, 

 Splošni del proračuna za leto 2013- prejmete po e-pošti, 

 Posebni del proračuna za leto 2013 – prejmete po e-pošti, 

 Načrt razvojnih programov, 

 Kadrovski načrt, 

 Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Nazarje v letu 2013 s 
sklepom. 

 
PREDLOG  SKLEPA: 
 

Sprejmeta se  proračun in Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2013 v 
predlagani vsebini in z vsemi prilogami in sicer:  

 načrtom razvojnih programov, 

  kadrovskim načrtom, 

 Sklep o načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 
2013. 

 
Glasovanje: ZA je glasovalo ……. članov, PROTI je glasovalo……. članov.  

. 


