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ZADEVA: Rebalans 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, 
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)  

• 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 

• 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,  77/17 – ZMVN-1, 
33/19 – ZMVN-1A in 72/19), 

• 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, 75/17 
82/18 in 79/19) 

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



 
 

 
 
UVOD 
Dne 31.08.2020 smo na  sestanku z ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije) bili obveščeni, da bo 
po njihovem pregledu in izračunih treba zmanjšati dovoljeno obremenitev na mostu, kar pomeni da 
bo tukaj možen promet le še z osebnimi avtomobili. Končnega poročila ZAG še nismo prejeli. 
 
Z izvajalcem avtobusnih prevozov in z Komunalo Slovenska Bistrica smo se že dogovorili, da 
njihov promet začasno poteka po obvozih in, da ne bodo več koristili tega mostu. Nova prometna 
signalizacija bo postavljena predvidoma v tednu od 14.09. do 18.09.  
 
 
Gradbeno dovoljenje za novi most je bilo izdano v tem tednu.  Ker gre pri cesti Pečke-Slovenska 
Bistrica za najpomembnejšo prometnico v naši občini, menimo, da je nujno, da se čimprej pristopi 
k investiciji. Preverjamo tudi možnosti, da se začasno – do postavitve novega mostu – ob 
obstoječem mostu postavi pontonski most. Za normalno izvajanje nadaljnjih korakov pri tej 
investiciji je nujno, da se sprejme rebalans proračuna, ki že v letošnjem letu zagotovi sredstva za 
to investicijo. Prav tako je treba potrditi tudi novelacijo DIIP Beli most Ložnica, ki bo prav tako 
obravnavana na tej seji. Večino sredstev za to investicijo pa bo treba zagotoviti v proračunu za leto 
2021. 
 
Preostali del rebalansa je prilagojen glede na sedanjo in predvideno realizacijo do konca 
letošnjega leta. 
 
 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sledeči sklep: 
 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občina Makole za 
leto 2020 s prilogami. 
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