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ZADEVA: Rebalans proračuna Občine Makole za leto 2018
PRAVNE PODLAGE:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnih financah (Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13; v nadaljevanju:
ZJF),
Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/08 in
36/11)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št.: 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 - ZUJF),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314,
105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A,
99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05popr., 138/06 in 108/08)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (
Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13)
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS,št. 60/06 in 54/10)
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,št. 37/04)

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarstvo in finance
POROČEVALCA: Vanja Šimenko, Igor Erker

UVOD
Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Makole je bilo ob razpravi o asfaltiranju v letu 2018 s
strani občinskih svetnikov predlagano, da se pripravi rebalans, ki bo omogočal podpis pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom. V skladu s tem ter zaradi nekaterih drugih nujnih sprememb smo
pripravili priloženi predlog rebalansa.
Bistvene spremembe v predlogu rebalansa proračuna Občine Makole za leto 2018, v primerjavi s
sprejetim proračunom so:
1. Spremembe na prihodkovni strani:
- Sprememba pri sredstvih, ki jih Občina prejme za projekte LAS. Projekt »Makolski lodn« je
glede na oddano vlogo prestavljen v leto 2019, v letu 2018 je dodan skupen projekt občin
Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole »Doživetja med Pohorjem in Bočem«. Občina
Makole v tem projektu sodeluje predvsem z Andrejevim sejmom in soorganizcaijo
živinorejske razstave.
- Povišanje sredstev za subvencijo Eko sklada za projekt fasade na zdravstvenem domu
- Uskladitev nekaterih prihodkov glede na dosedanjo realizacijo
2. Spremembe na odhodkovni strani
- Povišanje vrednosti postavke 13.2.23 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, kjer
so se povišala vrednost NRP za posamezne cestne odseke. Izvedba cest JP 946893
Mostečno - Ravna – Vovk in JP 946752 Štern – Krošl se prestavi v naslednje leto.
- Uskladitev postavke 13.2.23 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest s potrjeno
novelacijo DIIP Ureditev lokalne ceste LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica – Odsek
križišče Mostečno – Ložnica in skozi Ložnico
- Na postavki 13.2.24 smo zmanjšali sredstva za projekt Pločniki Pečke – sofinanciranje
DRSI
- Na postavki 14.3.23 se prestavi projekt »Makolski lodn« v leto 2019 in na novo uvrsti
projekt »Doživetja med Pohorjem in Bočem« v letu 2018.
- Znižanje postavke 16.2.32 Prostorski načrt Občine Makole
- Zvišanje postavke 23.2.22 Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni
infrastrukturi zaradi sanacije plazu v Stodrežu ob Dravinji.

PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sledeči sklep:
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občina Makole za leto 2018.
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