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ZADEVA: Dopolnjen predlog proračuna Občine Makole za leto 2020  
 
PRAVNE PODLAGE:  

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in  
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), 

• Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju ZFisP), 
• Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 
54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 

• 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, 75/17 in 82/18), 
• 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; v nadaljevanju: UEM), 
• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 
 
 
 
 

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



 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Glede na Dopolnjen predloga proračuna za leto 2020, ki ste ga obravnavali decembra 2020 so 
bistvene spremembe sledeče: 

• Ostanek sredstev na koncu leta 2019 je precej višji. Večina tega je, ker v letu 2019 še niso 
zapadle že izvedene obveznosti (cesta Dedni vrh – Babna Loka, vaški odbori, mulde…) 
Posledično so se precej zvišale postavke na področju cestne infrastrukture, saj je te 
obveznosti treba pokriti v letu 2020 

• Dodana je proračunska postavka 06134 TIC za delovanje v smislu, kot je bilo predstavljeno 
na 7. seji 

• Povišala se je postavka za nakup zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice v Pečke. 
• Za 6.000 EUR se je povišala občinska subvencija zaradi nesprejema cene ravnanja z 

odpadki (vrednost je za 3 mesece, v kolikor cena ponovno ne bo potrjena, bo treba 
zagotoviti dodatno še vsaj 18.000 EUR) 

• Za 18.000 EUR se je znižalo predvideno zadolževanje. 
• Namesto v prejšnem predlogu predvidenih cest se je odprl nov NRP Asfaltiranje 2020. 

Izbiro cest, ki se bodo asfaltirale tako v celoti prepuščam Občinskemu svetu.  
 
 
Argumenti za predlog investicije v ureditev jedilnice in kuhinje za OŠ Anice Černejeve ostajajo 
glede na prejšnji predlog nespremenjene 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme sledeči sklep: 
 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občina Makole za leto 2020 z obveznimi 
prilogami. 
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