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OBČINA MAKOLE 
OBČINSKI  SVET 
 

5. redna seja občinskega sveta 
20. junij 2019 

 

Gradivo za  4. točko dnevnega reda 
 
Predlagatelj: župan Franc Majcen 

 
 
ZADEVA: Predlog proračuna Občine Makole za leto 2020  
 
PRAVNE PODLAGE:  

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), 

• Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 
in 21/18 – popr.) 

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

• 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, 101/13 – ZDavNepr, 
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-
1), 

• 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, 88/05-

popr., 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, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 
75/17) 

• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,št. 37/04) 
 
 

POROČEVALCA: Vanja Šimenko, Igor Erker 
 



 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sledeči sklep: 
 

Občinski svet je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2020.  
 
Občinski svet Občine Makole daje predlog proračuna občine Makole za leto 2020 skupaj s 
pripombami podanimi na občinskem svetu v 30 dnevno javno razpravo, ki začne teče s  24.06.2019 
in traja do vključno 24.07.2019. 
 
Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi Občine Makole in na spletni strani občine 
Makole: www.obcina-makole.si  
 
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in predlagatelju 
posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka. 
 
 

S spoštovanjem, 
 

Občina Makole 
župan 

Franc Majcen 
 
 


