
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in 

Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena  Poslovnika občinskega sveta 

Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 66/2007, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 

5/2016) je Občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 9. redni seji dne 20.11.2019 sprejel 

naslednji  

 

S K L E P 

o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2020 in 2021 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Dobrovnik daje predlog proračuna Občine Dobrovnik za leto 2020 in 

2021 v javno razpravo. 

 

 

2.  

 

Predlog bo v javni obravnavi do 05. decembra 2019 do 12.00 ure. Skladno z določili 91. 

člena   Poslovnika občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine 

www.dobrovnik.si, zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine  

Dobrovnik, Dobrovnik 297 v času uradnih ur. 

 

3.  

 

Pisne pripombe in predloge lahko v času trajanja javne razprave vsi zainteresirani posredujejo 

županu Občine Dobrovnik na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. 

 

4. 

 

Navodila za vlaganje predlogov in pripomb se objavijo na spletni strani občine in na oglasni 

deski v občinski upravi. 

 

5. 

 

Sklep velja naslednji dan po sprejemu in se ga skupaj s predlogom proračuna objavi na spletni 

strani Občine Dobrovnik in na oglasni deski v občinski upravi. 

 

Številka: 030-0002/2019-30 

Datum: 21.11.2019 

 

                                                                                                                   

Župan – Polgármester: 

                                                                                                       Marjan Kardinar, l.r. 

Priloga: 

- Navodila za vlaganje predlogov in pripomb 

http://www.dobrovnik.si/


A Dobronak Község Alapszabályának (Ur. l. RS 35/2007, 2/2009, 66/2010. és Dobronak 

Község Közlönye 2/2016 sz.) 16. cikke és a Dobronak Község Községi Tanácsa Ügyrendje 

(Ur. l. RS 66/2007, 66/2010. és Dobronak Község Közlönye 5/2016 sz.) 90. cikke alapján a 

Dobronak Község Községi Tanácsának 2019.11.20-i, 9. rendes ülésén elfogadásra került a

   

HATÁROZAT 

a Dobronak Község 2020 és 2021. évi költségvetés javaslatáról szóló  

nyilvános tárgyalás kivitelezéséről  

 

1. 

 

Dobronak Község Községi Tanácsa a Dobronak Község 2020 és 2021. évi költségvetés 

javaslatát nyilvános tárgyalásra bocsátja.  

 

2.  

 

A javaslat 2019. december 5-én, 12.00 óráig lesz a nyilvános tárgyalás tárgya. A Községi 

Tanács Ügyrendje 91. cikke alapján a javaslat a www.dobrovnik.si honlapon kerül 

közzétételre, az érdekeltek pedig a Dobronak Község hivatalában is megtekinthetik azt, a 

Dobronak 297-es szám alatt, a hivatalos órák alatt.   

3. 

 

Az írásos hozzászólásokat és a javaslatokat a nyilvános tárgyalás időtartama alatt a Dobronak 

Község polgármesterének, a Dobronak 297, 9223 Dobronak címre is be lehet küldeni. 

 

4. 

A hozzászólások és javaslatok benyújtására vonatkozó útasítások a község honlapján és a 

hirdetőtáblán kerülnek közzétételre.   

5. 

 

A határozat elfogadása másnapján lép hatályba és a költségvetés javaslattal együtt a Dobronak 

Község honlapján és a községi hivatalban található hirdetőtáblán kerül közzétételre.  

 

Iktatósz.: 030-0002/2019-30 

Dátum: 2019. 11. 21. 

 

                                                                                                      Župan - Polgármester 

                                                                                                        Marjan Kardinar,s.k. 

Melléklet: 

- A hozzászólások és javaslatok benyújtására vonatkozó útasítások. 

http://www.dobrovnik.si/

