OBČINA POLJČANE
Ž u p a n
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 222
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
Št. zadeve: 410-0089/2018

Datum: 21. 1. 2019
NAVODILO v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k
PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019
V skladu s Sklepom o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Poljčane za leto
2019 z dne 29. 1. 2019, traja javna razprava o predlogu proračuna Občine Poljčane za leto
2019 od 30. 1. 2019 do vključno 13. 2. 2019.
Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo biti posredovani v tem roku in v
skladu s spodnjimi navodili.
***
Predlogi in pripombe k Predlogu proračuna Občine Poljčane za leto 2019 se v času trajanja
javne obravnave vložijo v pisni obliki na priloženem obrazcu in se naslovijo na župana
Občine Poljčane na naslov Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na elektronski naslov
obcina@poljcane.si
Predloge in pripombe zainteresirane javnosti se sprejemajo najpozneje do zadnjega dne javne
razprave oz. do konca delovnega časa občinske uprave in do tega dne priporočeno oddano na
pošto.
Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO
PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA. Skladno s 30. členom Zakona o javnih financah
morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov
proračun ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme
proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije oziroma v breme dodatnega
zadolževanja.
V kolikor pripomba oz. predlog ni predložen v obliki priloženega obrazca, mora
vsebovati naslednje podatke:





Ime in priimek, točen naslov in podpis vlagatelja
Naziv pripombe oz. predloga
Opis oz. obrazložitev z opredelitvijo cilja pripombe oz. predloga
Finančno ovrednoteno višino predlaganih sredstev z navedbo proračunske
postavke in konta, ki se povečuje in zmanjšuje (načelo proračunskega
ravnovesja)
OBRAVNAVANE BODO SAMO PRAVOČASNE IN POPOLNE PRIPOMBE TER
PREDLOGI!
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič

Ime in priimek
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Datum

PREDLOG/PRIPOMBA (obkroži)___________________________________________

Povečanje
Številka in naziv
proračunske postavke

Zmanjšanje
Konto – šifra in
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Znesek
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proračunske postavke

Konto – šifra in naziv

Znesek

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA/PRIPOMBE:

CILJ PREDLOGA/PRIPOMBE:

Podpis vlagatelja

