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1 UVODNA POJASNILA 
 
 
Občinski svet Občine Makole je na svoji 20. redni seji, dne 23. 12. 2013 sprejel proračun Občine Makole za leto 2014. Zaradi 
predvidenih letošnjih sprememb v proračunu, župan v skladu s 40. členom ZJF ( Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - 
popr. in 101/13), predlaga Občinskemu svetu v sprejem rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna 
ponovno uravnovesijo. 
Bistvene spremembe v predlogu rebalansa proračuna Občine Makole za leto 2014, v primerjavi s sprejetim proračunom so 
zaradi večjih izdatkov pri Obnovi stare KS,, znižanja sredstev za gradnjo in vzdrževanje javnih poti, ponovne uvrstitve 
projekta Izgradnje primarne kanalizacije in čistilne naprave v Makolah v letošnji proračun, spremenjene dinamike pri projektu 
vodooskrba, povišanja stroškov pri projektu Energetska sanacija OŠ Anice Černejeve Makole, zvišanih stroškov za sanacijo 
plazov ter zaradi predčasnega odplačila dolgoročnega kredita pri Banki Unicredit, ki je bilo potrebno zaradi prestrukturiranja 
dolga.. 
 
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Če se med proračunskim letom zaradi 
nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki 
proračuna, lahko župan v skladu s 40. členom ZJF ( Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13) predlaga 
Občinskemu svetu v sprejem rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.  
Ključna dela rebalansa proračuna sta splošni in posebni del. Tretji proračunski dokument predstavlja načrt razvojnih 
programov. Sestavni del gradiva o rebalansu proračuna so tudi obrazložitve splošnega, posebnega dela proračuna in načrta 
razvojnih programov, kadrovski načrt ter letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim oz. nepremičnim premoženjem. 
Občinski svet sprejema hkrati odlok o rebalansu proračuna, splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, 
kot sestavni del odloka.  
 
Pri pripravi predloga občinskega rebalansa proračuna, občine uporabijo naslednje predpise: 

• 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, 88/05-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 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)  

 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se 
upošteva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 86/10, 75/12, 
47/13 - ZDU-1G in 50/14). 
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2 REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2014 
 

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna. Prihodki 
obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Na strani 
odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki, kot so tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki 
in investicijski transferi.  

(v EUR) 

 Vrsta prihodka oz. odhodka 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        

I. Prihodki 3.728.032 1.651.625 3.672.176 44,3 98,5 
II. Odhodki 4.189.922 1.712.040 4.048.275 40,9 96,6 
III. Proračunski presežek – primanjkljaj -461.890 -60.415 -376.099 13,1 81,4 

 
S predlogom rebalansa načrtujemo 3.672.176 EUR prihodkov, kar predstavlja 98,5 % glede na do sedaj veljavni in sprejeti 
proračun. Podrobnejša razlaga sprememb je navedena pri obrazložitvi posameznih vrst prihodkov v nadaljevanju. 
Pri odhodkih načrtujemo z rebalansom 4.048.275 EUR, kar predstavlja 96,6 % veljavnega proračuna. Proračunski presežek 
oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. Rebalans predvideva tudi višje odhodke od prihodkov 
in iz tega bi sledil primanjkljaj, ki znaša 376.099 EUR. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju. Namen obrazložitev vseh 
delov proračuna je predvsem utemeljitev razlogov za rebalans proračuna za leto 2014. 
 
 
 
 
A1  Prihodki proračuna 
 
Vsi načrtovani prihodki za rebalans v letu 2014 v primerjavi z veljavnim proračunom so prikazani v naslednji tabeli: 

(v EUR) 

Konto 
Vrste prihodkov v izkazu bilance 
prihodkov 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

 SKUPAJ PRIHODKI 3.728.032 1.651.625 3.672.176 44,3 98,5 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.548.373 1.014.285 1.519.373 65,5 98,1 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.469.073 970.130 1.440.073 66,0 98,0 
703 Davki na premoženje 35.200 14.774 35.200 42,0 100,0 
704 Domači davki na blago in storitve 44.100 29.362 44.100 66,6 113,4 
706 Drugi davki - 19 - - - 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 62.010 77.112 96.210 124,4 155,2 

710 
Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 50.010 52.671 61.210 105,3 122,4 

711 Takse in pristojbine 1000 1.482 1.000 148,2 100,0 
712 Globe in druge denarne kazni 2.500 2.310 3.500 92,4 140,0 
714 Drugi nedavčni prihodki 8.500 20.649 30.500 242,9 358,8 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 14.000 0 0 0 0 

722 
Prihodki odd prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 14.000 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.103.649 560.228 2.056.593 26,6 97,8 
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Konto 
Vrste prihodkov v izkazu bilance 
prihodkov 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

740 
Transferni prihodki z drugih javnofinančnih 
institucij 424.828 215.998 436.366 50,8 102,7 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 1.678.821 344.230 1.620.227 20,5 96,5 

 
 
 
70  DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.519.373 EUR 
 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                    Vrednost: 1.440.073 EUR 
 
7000 Dohodnina – odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v višini 1.440.073 EUR, kar 
znaša enako kot veljavni proračun. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, vplačane v 
predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna 
dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež 
odmerjen dohodnine, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot 
solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko, in sicer vsako sredo. 
 
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE                                                                                            Vrednost: 35.200 EUR 
Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet 
nepremičnin in finančno premoženje. Do konca leta jih načrtujemo v skupni višini 35.200 EUR. 
 
7030 Davki na nepremičnine – so v predlogu rebalansa načrtovani v višini 21.100 EUR in predstavlja davek do premoženja 
od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo ter prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Višina 
nadomestila je določena z občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmerjenih odločb, ki jih za občino izdaja DURS. 
Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe.  
 
7031 Davki na premičnine – zajemajo davek od premoženja na posest plovil in v rebalansu niso predvideni. 
  
7032 Davki na dediščine in darila – so načrtovani v višini 4.000 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična 
oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 
 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – so v predlogu rebalansa načrtovani v višini 10.100 
EUR. Ta davek plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Plačujejo ga tako pravne kot 
fizične osebe. 
 
 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                       Vrednost: 44.100 EUR 
Navedeni davki predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. V predlogu rebalansa so 
načrtovani v višini 44.100 EUR. 
 
7044 Davki na posebne storitve – načrtovani so v višini 100 EUR in prestavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Le-ta je 
uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene 
dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. 
začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek 
občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka. 
 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – načrtovani so v višini 44.000 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini 
predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Le-ta predstavlja prihodek na osnovi 
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Načrtujemo jo v višini 
40.000 EUR. V to skupino prihodkov spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Le-ta se po novi 
uredbi nakazuje s strani Generalne carinske uprave. Načrtovana je v višini 2.000 EUR. Nadalje spadajo v to skupino 
prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, ki so načrtovani v višini 500 EUR. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
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cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po 
občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, je načrtovana v višini 1.500 EUR. 
 
 
706 DRUGI DAVKI                                 Vrednost: 0 EUR 
 
7060 Drugi davki – v primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. v 
plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah DURS evidentirajo kot nerazporejena plačila 
po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V poročilu Uprave RS za javna plačila 
so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Tu so evidentirana tudi še neidentificirana plačila.  
 
 
 
 
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 96.210 EUR 
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                   Vrednost: 61.210 EUR 
Prihodki na dobičku in dohodki od premoženja so v predlogu rebalansa načrtovani v višini 61.210 EUR, kar predstavlja 122,4 
% glede na veljavni proračun. V tej skupini so načrtovani prihodki od obresti in prihodki od premoženja. 
 
7102 Prihodki od obresti – načrtovani so v višini 10 EUR in predstavljajo obresti od depozitov za sredstva na podračunih 
občine oziroma zakladnice. 
 
7103 Prihodki od premoženja – predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in sicer so v predlogu rebalansa 
načrtovani v višini 61.200 EUR, kar je 122,4 % glede na veljavni proračun. Gre za naslednje prihodke:  
- prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so načrtovani v višini 700 EUR, 
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki so načrtovani v višini 3.000 EUR, 
- prihodki od najemnin za stanovanja, ki so načrtovani v višini 12.000 EUR, 
- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na grobnine in najem mrliške vežice, so načrtovani v višini 6.500 EUR,  
- prihodek od najemnine za infrastrukturo (oprema in nepremičnine) GJS Komunale Slovenska Bistrica, v višini 36.000 EUR,  
- drugi prihodki 3.000 EUR. 
 
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                      Vrednost: 1.000 EUR 
Takse so v predlogu rebalansa načrtovane v višini 1.000 EUR. 
 
7111 Upravne takse in pristojbine – predstavljajo takse, ki se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih 
javnopravnih zadevah pri upravnih organih. 
 
 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI                                Vrednost: 3.500 EUR 
 
7120 Globe in druge denarne kazni – predstavljajo prihodke iz glob za prekrške in prihodke iz nadomestila za degradacijo 
in uzurpacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se 
izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov. Prihodki so le ocena, saj težko napovemo dejansko realizacijo pobranih 
glob. Do konca leta načrtujemo višino pobranih glob v višini 500 EUR, nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 
3.000 EUR. 
 
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                   Vrednost: 30.500 EUR 
 
7141 Drugi nedavčni prihodki – so načrtovani v višini 30.500 EUR, kar je 358,8 % glede na veljavni proračun. Mednje 
sodijo: 
-  prihodki od komunalnih prispevkov, ki so načrtovani v višini 12.000 EUR, 
-  prispevki in doplačila občanov, ki so načrtovani v višini 3.000 EUR, 
- drugi  prihodki, ki so načrtovani v višini 500 EUR, 
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- drugi izredni nedavčni prihodki, ki so načrtovani v višini 15.000 EUR od Lekarne Slovenska Bistrica za plačilo obnove 
prostorov v stari KS. 
 
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

    Vrednost: 0 EUR 
 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV                          Vrednost: 0EUR 
 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč -  v letošnjem letu ne načrtujemo realizacije. 
 
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI 

    Vrednost: 2.056.593 EUR 
 
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov 
socialnega zavarovanja ali drugih javnih skladov. Transferni prihodki za leto 2014 so načrtovani v višini 2.056.593 EUR, kar 
dosega 97,8 % veljavnega proračuna.  
 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČIH INSTITUCIJ               Vrednost: 436.366 EUR 
Načrtovani so v višini 436.366 EUR, kar dosega 102,7 % veljavnega proračuna. V okviru te skupine kontov so načrtovani 
prihodki za prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.  
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna –  so načrtovana v višini 425.866 EUR in zajemajo: 
- prihodke na področju vodooskrbe kohezije, v višini 224.530 EUR, 
- financiranje vzdrževanja gozdnih cest, v višini 1.600 EUR, 
- požarno takso v višini 3.000 EUR, 
- sredstva za energetsko sanacijo OŠ Anice Černejeve Makole, v višini 22.014 EUR, 
- sredstva za projekt RRP Naravni in kulturni potenciali Dravinjske doline, v višini 7.013 EUR, 
- prihodek na podlagi 23. člena ZFO, v višini 122.704 EUR, 
- sredstva sofinanciranja skupnega občinskega organa v višini 10.000 EUR 
- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika, v višini 8.000 EUR 
- sredstva sofinanciranja za prenovo trga Makole v višini 8.005 EUR 
- sredstva sofinanciranja za izgradnjo čistilne naprave v Makolah v višini 18.600 EUR 
 
 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – so načrtovani v višini 10.500 EUR. Prihodki na tem področju 
predstavljajo delež Občin Majšperk in Poljčane za projekt »Naravni in kulturni potenciali Dravinjske doline«. 
 
 
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU      Vrednost: 1.620.227 
EUR 
 
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 
politike – predstavljajo sofinanciranje v višini 45.363 EUR za prenovo trga v Makolah. 
 
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov – 
načrtujemo prihodke v višini 168.137 EUR. V letu 2014 mesečno prejemamo sredstva Zavoda RS za zaposlovanje za 3 
javne delavce, ki smo jih prijavili na javno povabilo za izbor programov javnih del. Zavod sofinancira 75 % delež vseh 
stroškov za plače, zdravniške preglede, odpravnine,.... Tako, da načrtujemo, da bomo do konca leta 2014 prejeli 23.000 
EUR. Za projekt Naravni in kulturni potenciali Dravinjske doline, v višini 39.737 EUR. Za izgradnjo čistilne naprave v višini 
105.400 EUR. 
 
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada –
načrtovani prihodki za leto 2014 znašajo 1.406.727 EUR. Za projekt vodooskrbe načrtujemo iz sredstev proračuna Evropske 
unije iz kohezijskega sklada sredstva v višini 1.272.340 EUR. Za energetsko sanacijo OŠ Makole načrtujemo sredstva v 
višini 124.747 EUR in za razvoj podeželja sredstva v višini 9.640 EUR. 
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A2  Odhodki proračuna 
 
Vsi načrtovani odhodki za rebalans v letu 2014 v primerjavi z veljavnim proračunom so prikazani v naslednji tabeli: 

 (v EUR) 

Konto 
Vrste odhodkov v izkazu bilance 
odhodkov 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

 SKUPAJ ODHODKI 4.189.922 1.712.040 4.048.275 40,9 96,6 
40 TEKOČI ODHODKI 710.031 473.964 712.921 66,8 100,4 
400 Plače in izdatki zaposlenim 192.130 131.580 190.580 69,2 100,2 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.850 20.674 33.070 62,9 100,7 
402 Izdatki za blago in storitve 448.051 296.969 451.892 66,3 100,9 
403 Plačila domačih obresti 19.000 9.109 16.500 47,9 86,8 
409 Rezerve 20.000 15.632 20.879 78,2 104,4 
41 TEKOČI TRANSFERI 712.760 446.420 706.380 62,6 99,1 
410 Subvencije  18.000 11.207 15.500 62,3 86,1 

411 
Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 454.740 301.168 456.740 66,2 100,4 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 51.140 25.998 51.060 50,8 99,8 

413 Drugi tekoči domači transferi 188.880 108.047 183.080 57,2 96,9 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.684.481 764.693 2572.624 28,5 95,8 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.684.481 764.693 2572.624 28,5 95,8 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 82.650 26.963 56.350 32,6 68,2 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 30.000 1.857 20.500 6,2 68,3 

432 
Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 52.650 25.106 35.850 47,7 68,1 

 
 
 
40  TEKOČI ODHODKI 

     Vrednost: 712.921 EUR 
 
Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna. V 
največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave in na obveznosti občine po drugih 
različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe. 
 
 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                  Vrednost: 190.580 EUR 
V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Načrtovani znesek v predlogu 
rebalansa znaša 190.580 EUR, kar predstavlja 100,2 % glede na veljavni proračun. Ti odhodki vključujejo plače, regres za 
letni dopust, povračila in nadomestila za občinsko upravo ter župana in podžupana, sejnine članom občinskega sveta ter 
stroške plač režijskega obrata (javnih delavcev). Podrobneje je poraba sredstev prikazana v posebnem delu proračuna.  
 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                  Vrednost: 33.070 EUR 
V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega 
zavarovanja. V predlogu rebalansa so načrtovani v višini 33.070 EUR oz. 100,7 % glede na veljavni proračun. Prispevki se 
plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo, njihova višina pa je 16,10 % na bruto plače zaposlenih.  
 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                   Vrednost: 451.892 EUR 
Na kontih skupine 402 so zajeti stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, posebnega materiala in storitev, 
stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, 
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poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo stroške strokovnih komisij in sejnine 
udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter 
druge. Prav tako so sem všteti stroški za izvedbo lokalnih volitev.  
 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                     Vrednost: 16.500 EUR 
Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega 
zadolževanja. Načrtovani so bili v višini 86,8 % glede na veljavni proračun. 
 
409 REZERVE                        Vrednost: 20.879 EUR 
V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. Sredstva 
proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega odstavka 49. čl. Zakona o javnih 
financah. Sredstva se praznijo praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta na konto rezervnega sklada, kjer je knjižena 
poraba. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za nepredvidene in 
premalo planirane odhodke. Skupni znesek rezerve je načrtovan v višini 104,4 % glede na veljavni proračun. Podrobneje je 
namen porabe prikazan po posameznih proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna.  
 
 
41  TEKOČI TRANSFERI 

     Vrednost: 706.380 EUR 
 
Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Podrobno so po 
posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se 
nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjstvom in druge tekoče domače transfere.  
 
410 SUBVENCIJE                                    Vrednost: 15.500 EUR 
Predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se jim dodelijo na podlagi občinskih razpisov. V predlogu 
rebalansa dosegajo 86,1 % veljavnega proračuna. Zajemajo pa sredstva za delovanje društev in aktivov ter razvoj podeželja, 
za subvencioniranje samozaposlitve in nova delovna mesta, za podporo kmetijstvu in živilstvu ter za neposredna  plačila v 
kmetijstvu. 
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                 Vrednost: 456.740 EUR 
To so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim prihodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do 
posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi.  
 
V predlogu rebalansa so načrtovani v višini 456.760 EUR, oz. 100,4 % glede na veljavni proračun, zajemajo pa: 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  – so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na 
podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom. Načrtovane so v višini 6.000 EUR. 
4112 Transferi za zagotavljanje varnosti  – so sredstva, namenjena po pogodbi za svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše. Prav tako se v okviru teh kontov namenjajo sredstva za enkratno socialno pomoč zaradi materialne 
ogroženosti na podlagi odločbe Centra za socialno delo ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Načrtovani so 
v višini 5.700. 
4117 Štipendije  – načrtovane so v višini 11.000 EUR. 
4119 Drugi transferi posameznikom  – so načrtovani v višini 434.040 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem 
znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 4119). Sem sodijo: 
 - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 260.000 EUR,    
 - regresiranje prevozov v šolo, v višini 72.640 EUR, 
 - doplačila za šolo v naravi, v višini 3.000 EUR, 
 - izplačila družinskemu pomočniku, v višini 18.000 EUR, 
 - regresiranje oskrbe v domovih, v višini 74.000 EUR, 
 - subvencioniranje stanarin, v višini 5.500 EUR, 
 - denarne nagrade in priznanja, v višini 900 EUR. 
 
 
 
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                 Vrednost: 51.060 EUR 
Načrtovani odhodki so predvideni nepridobitnim organizacijam in ustanovam na območju občine, ki pridobivajo sredstva na 
razpisih, predvsem na področju kmetijstva, športa, kulture in obrambe pa tudi političnih strank in gasilske zveze in društva. Z 
rebalansom predvidevamo, da bo do konca leta 2014 dosegli 99,8 % glede na veljavni proračun. 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                     Vrednost: 183.080 EUR 
Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci 
javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi 
z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti 
prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so 
oziroma ustanoviteljica je Občina Makole (OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica). 
 
Načrtovani so v višini 183.080 EUR oz.  96,9 % glede na veljavni proračun, zajemajo pa: 
4130 Tekoči transferi občinam  – so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata. Načrtovani 
so v višini 13.000 EUR in predstavljajo kritje stroškov za plače in materialne stroške 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – predstavljajo prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. Načrtovani so v višini 18.000 EUR.  
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva Stanovanjskemu skladu in Slov. odškodninski družbi, v višini 180 EUR. 
4133 Tekoči transferi v javne zavode – na področju družbenih dejavnosti – za plače in prispevke delodajalcev ter za 
izdatke za blago in storitve. Načrtovani so v višini 145.200 EUR ter zajemajo: 
 - sredstva za plače, v višini 50.000 EUR (sofinanciranje javnih del OŠ Anice Černejeve Makole, sredstva za plače 

Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, stroške vodenja in socialno oskrbo ter pomoč pri vzgoji otrok na 
domu Centru za socialno delo Sl. Bistrica ter sredstva za oskrbo bolnika na domu Zdravstvenemu domu Sl. 
Bistrica), 

 - sredstva za prispevke, v višini 4.000 EUR (k zgoraj omenjenim sredstvom za plače), 
 - sredstva za izdatke za blago in storitve, v višini 91.200 EUR (mrliško ogledna služba, materialni stroški Knjižnica 

J. Vošnjaka, dodatni programi in dejavnosti v Vrtcu O. Župančiča ter OŠ Anice Černejeve ter prevoz učiteljev 
glasbe KUD Harfa). 

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki  – so sredstva za 
upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov Komunali Sl. Bistrica ter storitve mrliško ogledne službe, ki jih 
izvajajo koncesionarji, ki niso proračunski uporabniki. Načrtovani so v višini 5.500 EUR. 
4136 Tekoči transferi v javne agencije – gre za sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije. V predlogu rebalansa 
so načrtovani v višini 1.200 EUR. 
 
 
42  INVESTICIJSKI  ODHODKI 

   Vrednost: 2.572.624 EUR 
 
Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in 
drugih objektov. Načrtovani so v višini 2.572.624 EUR oz 95,8 % glede na veljavni proračun. Podrobnejši prikaz porabe je 
prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v posebnem delu zaključnega računa, podrobnejšo razdelitev 
po kontih pa prikazujemo spodaj. 
 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               Vrednost: 2.572.624 EUR 
Največji delež predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov in projektna 
dokumentacija, sledijo jim nakupi zemljišč, investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup opreme. 
 
Podrobnejši pregled: 
4202 Nakup opreme – sredstva so namenjena za nakup opreme za staro KS ter kmetijske opreme in mehanizacije, v višini 
8.570 EUR. 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – se v tekočem letu izvajajo na podlagi proračuna in po funkcionalnih 
namenih določenih v posebnem delu proračuna za tekoče leto. Odhodki se nanašajo na novogradnje in rekonstrukcije, v 
višini 729.834 EUR. Gre predvsem za gradnjo vodovoda, obnovo stare KS, prenova trga v Makolah, sanacijo OŠ Makole, 
oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline,… 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva so bila namenjena za obnovo občinskih stanovanj v bloku in na 
Remontu. Načrtovani so v višini 15.100 EUR. 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so namenjena za nakup zemljišč za potrebe investicij ter četrti 
zadnji obrok Nepremičninskemu skladu. Odhodki so načrtovani v višini 54.000 EUR. 
4207 Nakup nematerialnega premoženja – nimamo predvidenih odhodkov. 
4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – načrtovani so v višini 
179.500 EUR. Poraba je namenjena predvsem za projektno dokumentacijo in ostalo dokumentacijo za obnovo stare KS, 
prostorski načrt Občine Makole, vodooskrbo,  cesto Pečke-Slovenska Bistrica.  
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43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

  Vrednost: 56.350 EUR 
 
Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih 
odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za vzdrževanje, obnovo in drugo. V 
predlogu rebalansa so načrtovani v višini 56.300 EUR oz. 68,2 % % glede na veljavni proračun. 
 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
                                     Vrednost: 20.500 EUR 
V skupini transferov so načrtovana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo za nakup opreme 
in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma ter vozila ter posameznikom, in sicer gre za sredstva za sofinanciranje nakupa 
individualne čistilne naprave.  
 
Sicer pa ti odhodki zajemajo: 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za opremljanje enot civilne zaščite, 
sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme v višini 14.500 EUR. 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom – sredstva za sofinanciranje nakupa individualne čistilne 
naprave v višini 6.000 EUR. 
 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                 Vrednost: 35.850 EUR 
Sredstva so namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter 
javnim zavodom kot sta šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. Načrtovani so v višini 35.850 EUR oz. 68,1 % glede 
na veljavni proračun.  
 
Ti odhodki torej zajemajo: 
4320 Investicijski odhodki občinam – namenjena so sredstva za sofinanciranje izgradnje CERO II. Stopnje Pragersko, ter 
kot pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč v višini 23.500 EUR. 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so namenjena javnim zavodom, ko sta šola, vrtec in zdravstveni 
dom za investicije v objekte in opremo. Načrtovani so v višini 12.350 EUR. 
 
 
Proračunski presežek - primanjkljaj 
 
Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki proračuna in skupnimi odhodki. V polletni realizaciji 
smo, brez upoštevanja stanja sredstev na računu konec leta 2013, dosegli proračunski primanjkljaj v višini 117.649 EUR.  
Proračunskemu presežku/primanjkljaju se prišteje še znesek pridobljen s prodajo kapitalskih deležev, kar je prikazano v 
IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, odšteje pa se od dolga v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

 Vrsta prihodka oz. odhodka 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

  
   

  

IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0 0 0 - - 

75 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0 0 0 - - 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 - - 

VI. 
Prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev 

 
0 

 
0 

 
0 - - 

 
V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti izdatki, ki za občino nimajo značaja nepovratno danih sredstev, pač pa 
imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge 
finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev 
oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so to v 
tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev.  
Občina Makole ni imela terjatev iz naslova danih posojil, prav tako ni prodajala kapitalskih deležev. Tudi ni dajala posojil in 
kupovala kapitalskih deležev. 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

 Vrsta prihodka oz. odhodka 

Veljavni 
proračun 

2014 
(1) 

Realizacija 
1-8 

2014  
(2) 

Predlog 
rebalansa 

2014 
(3) 

Indeks 
(2)/(1) 

Indeks 
(3)/(1) 

C. RAČUN FINANCIRANJA        
VII. Zadolževanje 462.000 162.018 462.000 35,1 100,0 
500 Domače zadolževanje 462.000 162.018 462.000 35,1 100,0 
VIII. Odplačila dolga 100.000 129.197 153.500 129,2 153,5 
550 Odplačila domačega dolga 100.000 129.197 153.500 129,2 153,5 
IX. Sprememba stanja sredstev na računu -99.890 -27.594 -67.599 27,6 67,7 
X. Neto zadolževanje 362.000 32.821 308.500 9,1 85,28 
XI. Neto financiranje 461.890 60.415 376.099 13,1 81,4 

XII. 
Ostanek sredstev na računih na dan 
31.12. preteklega leta 99.890 67.599 67.599   

 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi 
spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom. 
Občina Makole bo zadolževanje realizirala ob koncu leta 2014. 
Odplačila dolga (glavnic dolgoročnih kreditov) so načrtovana v višini 153.500 EUR. 
 
Sprememba stanja sredstev na računu predstavlja razliko med prihodki in odhodki, zmanjšano za odplačila glavnic in znaša 
67.599 EUR. 
 
Neto zadolževanje predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Ta razlika bo na podlagi rebalansa znašala 
305.500 EUR, kar ustreza znesku zadolževanja in odštetih glavnic. 
 
Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev 
se pokriva razlika med prejemki in izdatki za namene javne porabe.  
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2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 2014 
 
2.2.1 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH 

UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 
 
 

0001 OBČINSKI SVET 
 
A – BILANCA ODHODKOV 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
0101 – Politični sistem 
01019001 – Dejavnost občinskega sveta  
 
001111 – Plače in prispevki občinskih svetnikov                           17.000 EUR 
 
V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število 
izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta.  
Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je v Zakonu o lokalni samoupravi spremenil 6. odstavek 34. a člena, 
ki določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji 
delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega 
sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.  
Ravno tako iz te postavke izplačujemo tudi sredstva za sejnine svetnikom, ki delujejo v odborih in komisijah.  
 
001112 – Sejnine članov komisij, ki niso svetniki            1.000 EUR 
 
Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom 
komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o višini in načinu določanja plač oz. plačil za 
opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o 
povračilih stroškov. V kolikor je član omenjenih komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje 
njegovega dela nagrada ne pripada. 
Načrtovane so v višini 1.000 EUR, kar je enako kot veljavni proračun. Realizacijo pa težko napovemo vnaprej, saj je odvisna 
od tega, kolikokrat se odbori sestanejo in ali je član prisoten ali ne. 
 
001113 – Materialni stroški občinskega sveta                         1.000 EUR 
 
V proračunski postavki so planirani materialni stroški za izvedbo sej (izdatki za tiskarske storitve in fotokopiranje gradiv) 
občinskega sveta ter stroški pokritja prevoza in izobraževanja, do katerih so upravičeni občinski funkcionarji in ostali člani 
delovnih teles občinskega sveta in člani komisij, ki jih imenuje župan, in sicer v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij in v 
kolikor se pokaže potreba po le-teh.  
Planirani so v višini 1.000 EUR, zajeti pa so predvsem stroški tiskanja in vezave gradiv za seje. V predlogu rebalansa je 
ocenjena višina ostala enaka kot pri veljavnem proračunu. 
 
001114 – Financiranje političnih strank                         2.400 EUR 
 
Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih Zakona o političnih strankah. Pristojni organ občine lahko določi, da 
stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna 
lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se volitve izvedejo po večinskem 
volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov sveta 
lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. 
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0002 NADZORNI ODBOR 
 
A – BILANCA ODHODKOV 
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0203 – Fiskalni nadzor 
02039001 – Dejavnost nadzornega odbora  
 
002311 – Delo nadzornega odbora                                      1.800 EUR 
 
Nadzorni odbor ima 3 člane. Predsednik in člana nadzornega odbora občine Makole imajo pravico do nagrade, ter za pokritje 
stroškov prevoza in izobraževanja, ki so v korist in namen delovanja nadzornega odbora.  
V prvih 8 mesecih leta 2014 se je nadzorni odbor sestal trikrat, izplačani pa sta bili dve seji – decembrska iz lanskega leta ter 
prva letošnja. Naslednji dve seji sta bili izplačani v juliju. V rebalansu smo sredstva nekoliko povišali, saj na začetku leta 
težko napovemo realizacijo do konca leta, ki je odvisna od števila sestajanj članov odbora. 
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0003 ŽUPAN IN PODŽUPAN 
 
A – BILANCA ODHODKOV 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
0101 – Politični sistem 
01019003 – Dejavnost župana in podžupanov  
 
001131 – Plača župana in podžupana                                    27.700 EUR 
 
Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 
Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Makole, na podlagi števila 
prebivalcev, uvrščena v VI. skupino občin, kjer je določen 49. plačni razred. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko 
opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan občine Makole opravlja funkcijo 
neprofesionalno. Ravno tako neprofesionalno funkcijo opravlja tudi podžupan. 
V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, so za leto 2014 vštete vse 
zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega 
delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.  
 
001132 – Materialni stroški župana                                      6.000 EUR 
 
Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Prav 
tako planirani stroški zajemajo tudi stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale 
stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana. 
V predlogu rebalansa načrtujemo enak znesek kot je bil prvotno določene s sprejetim in kasneje veljavnim proračunom. 
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0004 OBČINSKA UPRAVA 
 
A – BILANCA ODHODKOV 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
0101 – Politični sistem 
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
001121 – Volitve in referendumi                                                            23.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena za izvedbo lokalnih volitev župana in svetnikov občinskega sveta in vsebujejo pokritje vseh 
potrebnih stroškov, kot so stroški volilnih gradiv in ostalega volilnega materiala, tiskarskih in založniških, strokovnih komisij 
(volilnih odborov), poštnine, itd. 

 
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 
02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 
 
002211 – Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)                                    1.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa pri Upravi RS za javna plačila in plačila za negativno obrestovanje 
sredstev javnega sektorja. Vlada Republike Slovenije je dne 11.6.2014 sprejela Sklep o določitvi višine obrestnih mer po 
katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, v skladu s smernico Evropske centralne banke. 
 
 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0401 – Kadrovska uprava 
04019001 – Vodenje kadrovskih zadev 
 
004111 – Nagrade in priznanja                                                      1.500 EUR 
 
Sprejeti Odlok o priznanjih Občine Makole določa, da se lahko na podlagi sklepa občinskega sveta za leto 2014 podelijo 
naslednje vrste občinskih priznanj:  
- plaketa Občine Makole, 
- priznanje Občine Makole, 
- priznanje občine Makole. 
Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke, ki nastajajo pri pripravi le-teh. Načrtovani znesek v predlogu 
rebalansa tako predstavlja tudi poravnavo uokvirjanja in tiska priznanj. 
 
 
0403 – Druge skupne administrativne službe 
04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
004311 – Celostna podoba občine                                                      6.700 EUR 
 
V postavki so načrtovana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne podobe občine. Med drugim 
načrtovana sredstva vsebujejo tudi izdatke za zakup oglasnega prostora v tedniku Panorama ter oglaševanja na radiu 
Štajerski val.  
V predlogu rebalansa smo zmanjšali višino sredstev glede na sprejet veljavni proračun. 
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004312 – Objave občinskih predpisov in druge objave                                     3.000 EUR 
 
Ker se v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi) morajo občinski predpisi objaviti v uradnem glasilu 
občine, so v okviru predmetne postavke načrtovana sredstva za objavo le teh. 
Na podlagi nižje realizacije smo sredstva s predlogom rebalansa nekoliko znižali. 
 
004313 – Občinsko glasilo                                            7.500 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila Makolčan. Tu so zajeta sredstva za 
tiskarske storitve in sejnine udeležencem Uredniškega odbora. 
Do zdaj smo krili stroške dveh številk Makolčana ter tudi sejnine članom Uredniškega odbora.  
 
 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
004321 – Proslave in prireditve                                             4.400 EUR 
 
Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe 
proslav in prireditev kot so občinski praznik, kulturni prazniki ter druge prireditve (makolski pohod, pustna povorka). K ostalim 
odhodkom na tej postavki planiramo tudi sredstva, ki se po sklepih župana dodeljujejo društvom, zvezam, klubom, ki 
sodelujejo pri pripravi in organizaciji omenjenih proslav in prireditev.  
V predlogu rebalansa smo višino izdatkov na tej postavki znižali. 
 
004322 – Drugi odhodki in transferi                                          1.600 EUR 
 
Planirana postavka zajema druge odhodke, ki so povezani s prireditvami, kot so pogostitve ob otvoritvah cest itd. 
V predlogu rebalansa smo višino izdatkov na tej postavki zvišali. 
 
 
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
004331 – Notarske in pravne storitve                                                      3.000 EUR 
 
Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov sodnih postopkov, in sicer stroškov pravnega zastopanja 
pred sodiščem, stroškov sodnih izvedencev in sodnih tolmačev, ter stroškov storitev notarjev.  
V predlogu rebalansa smo višino izdatkov na tej postavki ohranili na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
004332 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov           500 EUR 
 
Planirana sredstva pokrivajo stroške upravljanja, ki nam jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica. 
 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 
pomoč lokalnim organom in službam 
 
006111 – Notranja revizija                                                       2.600 EUR 
 
Sredstva so planirana za pokritje stroškov notranje revizije, bodisi za skupno revizorsko službo v okviru ZOS ali SOS, bodisi 
za zunanjega izvajalca. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v 
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finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta. Tudi v letu 2014 smo zagotovili notranjo 
revizijo za leto 2013. 

 
 
06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
006121 – Članstvo pri SOS in ZOS                                                      1.200 EUR 
 
Občina Makole je pristopila k Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS). Omenjeni organizaciji 
izvajata različne oblike pomoči, ki so namenjene njihovim članicam, in sicer: 
- organiziranje raznih oblik izobraževanj; 
- priprave strokovnih gradiv za potrebe članice; 
- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud Državnemu zboru, Državnemu 
svetu in vladi; 
- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih organizacij; 
- zastopanje interesov občin v pogajanju za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin itd. 
Vsako leto iz te postavke namenjamo sredstva za članarino omenjenim organizacijam. Tako smo tudi v predlogu rebalansa 
ohranili sredstva na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
006131 – Delovanje regionalne razvojne agencije                                 1.200 EUR 
 
Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije 
Podravske regije. Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja le-te.  
. 
006132 – Sofinanciranje RIC                                     1.500 EUR 
 
Na tej postavki so sredstva rezervirana za sodelovanje z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica, ki deluje na 
področju promocije turizma in gospodarskega razvoja. 
 
006133 – LAS                                      1.000 EUR 
 
V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Lokalne akcijske skupine, ki je bila ustanovljena za podporo celostnemu 
razvoju podeželja in obnovi vasi. 
 
 
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001 – Delovanje ožjih delov občin 
 
006211 – Stroški vaških odborov                               2.450 EUR 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov vsako leto predvidimo sredstva za delovanje 
vaških odborov. To so predvsem sredstva za reprezentanco ob raznih delovnih akcijah, kot so čistilne akcije in postavitev 
majskega drevesa. 
V predlogu rebalansa smo znesek nekoliko povišali. 
 
 
0603 – Dejavnost občinske uprave 
06039001 – Administracija občinske uprave 
 
006311 – Plače in drugi izdatki zaposlenim                       144.310 EUR 
 



- 17 - 

 

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za 
starševsko varstvo, regres za letni dopust, sredstva za plačilo nadurnega dela in delovno uspešnost iz naslova 
nadpovprečne obremenitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z 
njihovim delom. V skladu z navodili Ministrstva za finance in Zakona o interventnih ukrepih so se tudi v letu 2014 oblikovala 
sredstva za plače enako kot v preteklem letu.  
 
006313 – Materialni stroški občinske uprave             32.650 EUR 
 
Postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so stroški 
pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, službenih poti, 
izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave. 
To postavko smo z rebalansom povišali. 
 
006314 – Režijski obrat               38.400 EUR 
 
S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci in vzdrževalec za urejanje 
občine. Iz te postavke se plačuje tudi najemnina za prostore pod staro telovadnico. Prav tako se te postavke izplačujejo 
plače javnim delavcem. Zaposlene imamo tri javne delavce.  
 
006315 – Plače delavcev skupne občinske uprave                    10.000 EUR 
 
Na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in 
Makole opravljena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. S tem se je 
prvotni sedež iz Občine Poljčane prestavil v novoustanovljen Medobčinski inšpektorat s sedežem v Občini Slovenska 
Bistrica. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj 
opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela.  
 
006316 – Materialni stroški skupne občinske uprave                      3.000 EUR 
 
Kot je navedeno v obrazložitvah prejšnje proračunske postavke, je bil na podlagi  sprejetega  Odloka o ustanovitvi 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole prestavljen tudi sedež iz Občine 
Poljčane v Občino Slovenska Bistrica. Iz postavke materialnih stroškov skupne občinske uprave se pokriva del tekočih 
stroškov delovanja skupne občinske uprave pred in po združitvi. 
 
 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
 
006321 – Investicijsko vzdrž. in inv. ter nakup opreme in sred. za potrebe obč. uprav    6.500 EUR 
 
Sredstva s te postavke so namenjena za večja investicijska vzdrževanja in selitvi v nove občinske prostore. 
 
006323 – Informacijska infrastruktura – strojna oprema         6.620 EUR 
 
Sredstva so namenjena za nakup potrebne opreme in tekoče vzdrževanje ter servisiranje strojne opreme.  
Sredstva smo v rebalansu znižali skladno s predvideno realizacijo. 
 
006324 – Informacijska infrastruktura – programska oprema       13.000 EUR 
 
Sredstva s postavke so namenjena vzdrževanju programske opreme za potrebe občinske uprave.  Ravno tako so sredstva 
na tej postavki namenjena za morebitne nakupe nove licenčne programske opreme. 
Tudi v letu 2014 so sredstva porabljena za naročnine in licenčnine na različne računalniške aplikacije, ki jih zaposleni 
občinske uprave potrebujejo pri opravljanju svojega dela.  
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006325 – Tekoči stroški za vzdrževanje vozila           3.500 EUR 
 
Na tej postavki namenjamo sredstva za tekoče stroške za vzdrževanje občinskega vozila. Med stroške za vzdrževanje vozila 
štejemo gorivo za prevoz, vzdrževanje in popravila vozila ter rezervni deli, pristojbino za registracijo in zavarovalno premijo. 
Sredstva smo nekoliko povišali. 
 
006326 – Obnova stare KS (lekarna in prostori Občine)                 216.500 EUR 
 
Postavka predstavlja sredstva za obnovo stavbe stare KS, ki se realizira v letu 2013 in 2014. Obnova stavbe je bila 
namenjena preselitvi občinske uprave iz dosedanje stavbe, obenem pa bo v prenovljeni stavbi tudi Lekarna. Investicija se 
financira iz državnega proračuna iz 23. člena ZFO ter s sofinanciranjem Lekarne Slovenska Bistrica.  
 
 
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
007311 – Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ                     1.000 EUR 
 
Ta postavka vsebuje izdatke za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se udeležijo 
usposabljanj. Občina Makole prav tako pokriva del stroškov operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb 
CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški) in pa sejnine članom Štaba 
civilne zaščite. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
007312 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite          2.500 EUR 
 
Na tej postavki so predvidena sredstva za nakup opreme, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite. Nabava opreme je 
odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja.  
Sredstva so v predlogu rebalansa nekoliko višja. 
 
 
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
007321 – Gasilska zveza                         1.500 EUR 
 
Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Makole 
in Gasilsko zvezo in so namenjena za funkcionalno delovanje zveze ter njenih organov v skladu s finančnim načrtom in 
programom dela.  
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
 
 
007322 – Gasilsko društvo             8.000 EUR 
 
V postavki so planirana sredstva za gasilsko društvo, ki  prejema finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi 
pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva se porabijo za 
administrativno delo, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih 
organizira društvo. Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Makole.  
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
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007323 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme        6.000 EUR 
 
Sredstva iz te postavke se namenjajo za različna investicijska vzdrževanja gasilskega doma in nakup potrebne opreme za 
Prostovoljno gasilsko društvo Makole. Sredstva smo zmanjšali, saj je bilo tukaj predvideno sofinanciranje izgradnje prizidka, 
kjer pa PGD Makole še ni pridobilo gradbenega dovoljenja. 
 
007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme                   6.000 EUR 
 
Iz te postavke se namenjajo sredstva za vzdrževanje ali nakup gasilskega vozila ter različne opreme za gasilce. Sredstva 
smo zmanjšali, saj je bilo tukaj predvideno sofinanciranje opreme za prizidek, kjer pa PGD Makole še ni pridobilo 
gradbenega dovoljenja. 
 
  

007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti                     4.000 EUR 
 
V postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, zavarovanje za 
primer odgovornosti ter požarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški nadomestil plač gasilcem v času 
njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali so na usposabljanju.. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
007326 – Vzdrževanje in postavitev hidrantov                                      0 EUR 
 
V predlogu rebalansa nismo predvideli sredstev, saj ne predvidevamo novih postavitev ali vzdrževanja hidrantov. 
 
 
 
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost 
08029001 – Prometna varnost 
 
008211 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                     1.000 EUR 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi 
za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter 
razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Makole. V okviru svoji 
aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvedejo 
aktivnosti v okviru Tedna mobilnosti. Sredstva so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih ter za 
sejnine članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
08029002 – Notranja varnost 
 
008221 – Varnostni sosvet                            300 EUR 
 
Sredstva so namenjena za varnostni sosvet, vendar realizacije do zdaj še ni bilo. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 – Povečanje zaposljivosti 
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010311 – Javna dela                          7.000 EUR 
 
Sredstva na predmetni postavki so namenjena sofinanciranju plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oziroma 
javnih del na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalcem 
programa javnega dela ter Občino Makole. Sredstva se nakazujejo izvajalcem javnih del mesečno, na podlagi zahtevkov za 
za sofinanciranje naslednjih programov javnih del: 

- učna pomoč učencem OŠ Anice Černejeve Makole (1 javni delavec) in  
- pomoč otrokom v Vrtcu Otona Župančiča (1 javni delavec). 

Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 
011211 – Podpora kmetijstvu in živilstvu                       5.500 EUR 
 
Sredstva na predmetni postavki so namenjena podpori v prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, in sicer za 
sofinanciranje naslednjih investicij : 
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,  
- postavitev oziroma posodabljanje skladišč za krmo,  
- ureditev trajnih nasadov,  
- postavitev mrež za točo, 
- nakup kmetijske mehanizacije itd. 
Sofinanciranje kmetijske dejavnosti se vrši na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju 
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Makole. 
 
Sredstva smo zmanjšali, saj je bilo zaradi nove finančne perspektive možno izvesti sofinanciranje investicij le do 30.06.2014. 
 
 
 
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
011221 – Delovanje društev in aktivov            4.000 EUR 
 
Sredstva te postavke so namenjena društvom in aktivom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini. Društva skrbijo za 
povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le teh ter imajo pomembno vlogo pri 
promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Društva in aktivi sodelujejo tudi na turističnih prireditvah doma in 
izven občine. Društvom se sofinancira izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva ter delovanje društva. 
Sredstva so razdeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva iz proračuna 
Občine Makole v letu 2014. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
011222 – Razvoj podeželja                         1.000 EUR 
 
Sredstva za razvoj kmetijstva so namenjena prestrukturiranju kmetijske proizvodnje v smeri večanja kmetij, intenziviranja 
proizvodnje in uvajanja novih tehnologij ter s tem približevanja evropskim normativom za tržni obstoj kmetijstva. Namenjenih 
je 1.000 EUR sredstev. 
 
 
 

11029003 – Zemljiške operacije 
 
011231 – Usposabljanje kmetijskih zemljišč                       0 EUR 
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  V predlogu rebalansa smo ta sredstva črtali. 
 
 
 
11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga 
 
011241 – Neposredna plačila v kmetijstvu                  0 EUR 
 
V predlogu rebalansa smo ta sredstva črtali. 
 
 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
011321 – Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu                        500 EUR 
 
V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju 
občine. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
1104 – Gozdarstvo 
11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
011411 – Vzdrževanje gozdnih cest                                2.800 EUR 
 
V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest v posameznem letu na območju naše 
občine. Dela se izvedejo na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za 
gozdove Slovenije, in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Delež sofinanciranja s strani 
Ministrstva znaša cca. 1.500,00 EUR, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela se izvedejo na 
podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se sklene med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in 
izbranim izvajalcem del. 
Tudi v letu 2014 se glede na navedeno zagotovi redno vzdrževanje gozdnih cest ter se obenem poravna pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest za leto 2012, in sicer Davčni upravi RS. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 
012611 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                               3.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Ptuj ter za pripravo projektov s področja energetske 
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov .  
 
 
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 – Cestni promet in infrastruktura 
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
013211 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest                   63.925 EUR 
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V tej postavki je zajeto redno letno vzdrževanje lokalnih kategoriziranih cest na področju celotne občine, v skladu s podeljeno 
koncesijo. Sredstva so namenjena za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v različnih časovnih 
obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. Prav tako pa sredstva namenjamo tudi 
za poravnavo stroškov zimske službe.  
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
013212 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti                 130.236 EUR 
 
Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in za izvajanje zimske službe na javnih 
poteh v občini Makole, v skladu s podeljeno koncesijo. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
013213 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture                    3.726 EUR 
 
Planirana sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov za vzdrževanje mostnih in odbojnih ograj, propustov, 
kanalet in druge cestne opreme, v skladu s podeljeno koncesijo. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
013222 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest                   18.000 EUR 
 
Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijska dela na lokalnih cestah kot so nujne izravnave in preplastitve najbolj 
poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah.  V letošnjem letu so sredstva namenjena predvsem za izdelavo projekta 
za cesto Pečke-Slovenska Bistrica in za mulde. 
  
013223 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti                   15.000 EUR 
 
Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na javnih poteh. V predlogu rebalansa smo sredstva znižali. 
 
013224 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture                  12.800 EUR 
 
Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na cestni infrastrukturi.  
V predlogu rebalansa so se sredstva povišali znižala. 
 
 
13029003 – Urejanje cestnega prometa 
  
013231 – Ureditev avtobusnih postaj                        4.400 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi avtobusnih postajališč, v letu 2014, za čakalnico v Stari Grad – Motanje. 
Sredstva v predlogu rebalansa smo nekoliko zvišali glede na sprejet proračun. 
 
 
013232 – Kategorizacija in odmere cest                         12.000 EUR 
 
Sredstva na postavki so namenjena za odmere obstoječih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske 
ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro. S to postavko se zagotavljajo tudi sredstva za kategorizacijo 
novih občinskih cest, ki so bile ali bodo zgrajene in so namenjene javnemu prometu in jih je kot take potrebno skladno z 
zakonodajo s področja cest, kategorizirati in vpisati v Banko cestnih podatkov. 
 
 
13029004 – Cestna razsvetljava 
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013241 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave         11.195 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijo v JR po naseljih, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in najemnino 
transformatorske postaje (Elektro Maribor). Sredstva v predlogu rebalansa smo znižali. 
 
 
013242 – Tokovina                                                 10.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v 
določenem obdobju in tržne cene dobavitelja. 
 
 
14 – GOSPODARSTVO 
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
014213 – Spodbujanje samozaposlitve                        4.000 EUR 
 
Na podlagi Pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva 
in podjetništva v občini Makole vsako leto objavljamo razpis za dodelitev sredstev subvencij za odpiranje novih delovnih 
mest. Sredstva so namenjena za sofinanciranje samozaposlovanja oseb, ki dejavnost registrirajo v občini Makole. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
 
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039001 – Promocija občine 
 
014311 – Promocija občine                              5.000 EUR 
 
Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Makole, od voščilnic, koledarjev, majic, 
katalogov in biltenov, do sredstev za Grajsko ocenjevanje vin ter tudi strokovnih ekskurzij. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa znižali. 
 
014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine                       2.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena za različne tiskane publikacije, ki promovirajo občino Makole in so namenjene širši javnosti. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa znižali. 
 
 
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
014321 – Turistična društva in prireditve                        4.000 EUR 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole podeljujemo sredstva iz te postavke v 
skladu z vsakoletnim javnim razpisom. 
Sredstva v predlogu rebalansa ostajajo na enaki ravni veljavnega proračuna. 
 
014322 – Turistične oznake in turistična infrastruktura                        500 EUR 
 
Sredstva smo s predlogom rebalansa znižali, saj zaenkrat realizacije še nismo imeli. 
 
014323 – Spodbujanje razvoja turizma                      3.500 EUR 
 
Na tej postavki so bila v začetku leta predvidena sredstva po pogodbi z ZRS Bistra Ptuj za izvajanje projekta Podravsko-
Ptujska-Ormoška regionalna destinacijska organizacija, sofinanciranje projekta »V Dravinjsko dolino s kolesom po košarico 
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dobrot« ter delež občine za projekt »Turistična pisarna Štatenberg«.  
Z rebalansom pa sredstva znižujemo.  
 
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
015211 – Ravnanje z odpadki                                                                                            0 EUR 
 
V predlogu rebalansa smo ta sredstva črtali. 
 
015212 – Sofinanciranje izgradnje CERO II. stopnje Pragersko                  23.000 EUR 
 
S temi sredstvi bo Občina sofinancirala izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Pragersko. Sofinancirala se bo tako tehnična 
dokumentacija kot sama izgradnja. 
Sredstva smo znižali, saj v letošnjem letu ne pričakujemo nadaljnjih zahtevkov. 
 
015214 – Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije)                       2.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena izvedbi čistilnih akcij in urejanju okolja (vrečke, rokavice, odvoz in ravnanje z odpadki,…). 
 
 
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 
 
  
015224 – Izgradnja čistilne naprave v Makolah                   102.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena izgradnji čistilne naprave v Makolah. 
 
015227 – Sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave                    6.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena kot subvencija občanom, ki se dodeli na podlagi javnega razpisa za nakup in vgradnjo malih čistilnih 
naprav. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa znižali, saj do zdaj nismo imeli visoke realizacije. 
 
 
 
 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 
15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 
015511 – Varstvo in vlaganje v naravne vire                           750 EUR 
 
Nova proračunska postavka katere sredstva so namenjena za porabo namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v 
naravne vire v občini Makole. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa prilagodili realizaciji. 
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16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029003 – Prostorsko načrtovanje 
 
016232 – Prostorski načrt Občine Makole                                  18.000 EUR 
 
V postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov izdelave prostorskega načrta občine Makole.  
Sredstva smo z rebalansom povišali, zaradi nekoliko višji stroškov OPPN in predvsem zato, ker je župan konec avgusta 
2014 sprejel sklep o pričetku postopka spremembe OPN. 
 
 
1603 – Komunalna dejavnost 
16039001 – Oskrba z vodo 
 
016311 – Oskrba z vodo                                                            15.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo. Na tej postavki 
namenjamo sredstva tudi za subvencijo Komunali za infrastrukturo gospodarske javne službe.  
 
016312 – Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop                                 1.667.709 EUR 
 
Gre za največjo postavko, saj je projekt vodooskrbe, ki ga izvajamo skupaj z Občino Poljčane v polnem teku. Sredstva smo 
glede na veljavni proračun precej znižali, saj do konca leta ne bo izvedenih toliko del kot je bilo sprva predvideno. 
 
 
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic                               5.000 EUR 
 
Sredstva na proračunski postavki so planirana za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču in mrliški vežici, ki so potrebna v 
posameznem proračunskem letu.  
Sredstva smo s predlogom rebalansa znižali, saj v letošnjem letu ne bomo naročili nadaljnih projektov za mrliško vežico. 
 
016322 – Tekoči stroški                                      2.950 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so planirana pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), ki nastajajo na pokopališču 
in mrliški vežici. 
Sredstva smo z rebalansom povišali, saj je se je povišal strošek odvoza smeti. 
 
 
 

16039003 – Objekti za rekreacijo 
 
016331 – Vzdrževanje objektov za rekreacijo                                               2.000 EUR 
 
Na tej postavki so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo.   
 
016333 – Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline     68.300 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena pričetku izvajanja projekta Kulturno-turistični center Dravinjske doline, ki smo ga s 
pomočjo sredstev RRP izvedli skupaj z Občino Majšperk in Občino Poljčane.  
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Sredstva smo v predlogu rebalansa povišali, saj ob prvotnem predlogu ni bilo pravilno upoštevano zvišanje DDV . 
 
 
016334 – Ureditev trga Makole                                                                                 110.000 EUR 
 
Na tej postavki so sredstva namenjena ureditvi trga Makole. Ureditev trga je zaključena, vendar bodo stroški v celoti 
realizirani v septembru in oktobru, zato smo že lahko predvideli v predlogu rebalansa za polovico nižje stroške od sprejetega 
proračuna. Stroški so se znižali predvsem zaradi nižjih cen, ki smo jih dosegli z izpeljavo javnega naročila. 
 
                                                                                  
016335 – Prenova fasade – stara telovadnica                                                         15.000 EUR 
 
V predlogu rebalansa smo na novi postavki namenili sredstva za prenovo fasade na stari telovadnici, kar je potrdil tudi 
občinski svet na pretekli seji.                                                                    
 
 

16039004 – Praznično urejanje naselij 
 
016341 – Praznična okrasitev                                                 1.000 EUR 
 
Sredstva na proračunski postavki so planirana za prednovoletno okrasitev Makol. S tem dobi občina bolj praznično podobo 
in bolj svečano vzdušje pred prazniki. 
 
 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 
 
016351 – Druge komunalne dejavnosti                                               1.000 EUR 
 
Sredstva so planirana za nepredvidene stroške, ki bi utegnili nastati na tem področju proračunske porabe. 
 
 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
016521 – Vzdrževanje stanovanj                                        15.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Makole.  
V letu 2014 smo poleg kritja stroškov vzdrževanja stanovanj, ki jih ima v upravljanju Komunala Slovenska Bistrica, sredstva 
namenili tudi za sanacijo stanovanj na Remontu in v bloku. 
 
 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
016531 – Prenos kupnin na SSRS                                             180 EUR 
 
Na podlagi Stanovanjskega zakona iz leta 1991 je prodajalec stanovanj – občina dolžna 30% priliva od prejetih kupnin za 
prodana stanovanja odvesti na Stanovanjski sklad RS (20%) in Slovensko odškodninsko družbo (10%). 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
016532 – Upravljanje stanovanj                                                      2.000 EUR 
 
Planirana sredstva so namenjena plačilu, podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine 
Makole. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev.  
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1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča 
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 
 
016612 – Odmere                                                        2.000 EUR 
 
Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero povsod tam, kjer prihaja do neusklajenosti stanja na terenu in katastru ter 
za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v 
javno dobro. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
016613 – Davek na nepremičnine                                            0 EUR 
 
Na tej postavki ne bo realizacije zaradi sprejetega ter nato na Ustavnem sodišču razveljavljenega Zakona o davku na 
nepremičnine, zato smo s predlogom rebalansa ta sredstva črtali. 
 
 
 

16069002 – Nakup zemljišč 
 
016621 – Nakup zemljišč                                                           55.000 EUR 
 
Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč, za primere, ko nakupi niso povezani s konkretnim projektom in 
načrtovani v okviru posebnih proračunskih postavk, so pa potrebni za uresničitev načrtovanih investicij. Gre bodisi za odkupe 
zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine (po Zakonu o urejanju prostora) bodisi za odkupe vezane na 
izgradnjo ali pravno ureditev posamezne javne infrastrukture.  
Sredstva smo v predlogu rebalansa zvišali saj je ponekod zvišana kvadratura zemljišč, ki je potrebno odkupiti, ponekod pa 
lastniki zahtevajo višjo ceno, kot je bilo predvideno. 
 
 
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 – Primarno zdravstvo 
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 
 
017211 – Investicije v zdravstvu                                                 6.700 EUR 
 
Na tej postavki namenjamo sredstva za investicije v zdravstvu oz. pogoje za delovanje Zdravstvenega doma v Makolah ter  
sofinanciranje investicij Zdravstvenega doma Sl. Bistrica. S predlogom rebalansa smo ta sredstva zvišali, saj želimo urediti 
še fasado na Zdravstvenem domu. 
 
 
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva 
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 
017612 – Oskrba bolnika na domu                                                 3.000 EUR 
 
Oskrbo bolnika na domu izvajajo bolničarke, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena 
delnemu pokrivanju stroškov njihovih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani 
na njihovo delo.  
Sredstva so bila v celoti nakazana Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica na osnovi sklenjene letne pogodbe o 
sofinanciranju nege bolnika na domu.  
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1707 – Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
 
017711 – Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih                                               18.000 EUR 
 
S sredstvi na tej postavki se pokrivajo stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane. Občine so na 
podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. 
Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS št. 77/96, 33/98, 
83/98, 1/00, 122/00, 94/01, 2/03, 127/03) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v mesecu. Center 
za socialno delo obvesti občino o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno osebo. Število 
oseb, ki jim plačujemo prispevek sicer variira iz meseca v mesec in je odvisno od gibanja števila brezposelnih oseb, ki so 
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, kar je tudi pogoj za plačilo prispevka. Sredstva za kritje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja so bila realizirana za obdobje december 2013 – marec 2014,zaradi tehničnih težav 
na strani zavoda  in zato je realizacija nižja od planirane. Takoj, ko bodo težave odpravljene pa bomo morali te stroške 
poravnati. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa zvišali, saj se število brezposelnih oseb povečuje. 
 
 
17079002 – Mrliško ogledna služba 
 
017721 – Storitve mrliško ogledne službe                                                  4.000 EUR 
 
Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov in obdukcij 
za naše občane. Nakazujejo se na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov, ki so lahko javni zavodi ali 
zasebniki. Cena za en mrliški ogled je približno 50 EUR + potni stroški, cena obdukcije pa je tudi do več kot 10-krat višja. 
 
 
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001 – Nepremična kulturna dediščina 
 
018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov                                                1.000 EUR 
 
Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine – spomeniki, grobišča, spominska obeležja. 
Do zdaj smo sredstva namenili predvsem za vzdrževanje skulptur Forma viva. 
 
 

1803 – Programi v kulturi 
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 
 
018311 – Plače in drugi materialni stroški - knjižnica                                                        29.000 EUR 
 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Makole, ki je po zakonu 
dolžna zagotavljati tudi knjižničarsko dejavnost. Sredstva so namenjena knjižnici za pokrivanje materialnih stroškov 
delovanja zavoda, stroškov regresa za prehrano in letni dopust, prevoza na delo ter materialne stroške.  
V letu 2014 so sredstva skladno z zakonom namenjena za sofinanciranje stroškov plač, regresa za prehrano in letni dopust 
ter prevoza na delo že zaposlenih v zavodu in se mesečno nakazujejo Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
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18039003 – Ljubiteljska kultura 
 
018331 – Letni program ljubiteljske kulture                                                                     12.000 EUR 
 
V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske 
kulture na območju občine. Izvajalcem programov se sredstva nakazujejo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih 
pogodb. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
018332 – Ostale naloge – festival FORMA VIVA                                                                    4.000 EUR 
 
Iz te postavke so sredstva namenjena za največjo kulturno prireditev v Makolah – Festival Forma viva. To so sredstva za 
tisk, oglaševalske storitve, material in pa za reprezentanco. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna ter tudi realizacije. 
 
018333 – Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD                                                                  2.710 EUR 
 
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditev Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti. Prav tako pa iz te postavke namenjamo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev, ki 
povezuje in koordinira delo kulturnih društev na območju Občine Makole. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
18039005 – Drugi programi v kulturi 
 
018351 – Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov              1.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Makole. 
 
 
18039005 – Drugi programi v kulturi 
1804 – Podpora posebnim skupinam 
18049001 – Programi veteranskih organizacij 
 
018411 – Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev                                         900 EUR 
 
Na postavki so sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Slovenska Bistrica ter za sofinanciranje delovanja Območnega združenja NOB. Sredstva so nakazana na podlagi sklenjene 
letne pogodbe.  
Zato so tudi sredstva s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
18049004 – Programi drugih posebnih skupin 
 
018441 – Sofinanciranje društva upokojencev                                                   600 EUR 
 
V okviru predmetne postavke namenjamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upokojencev. 
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1805 – Šport in prostočasne dejavnosti 
18059001 – Programi športa 
 
018511 – Letni program športa                                              12.000 EUR 
 
Na osnovi Pravilnika o financiranju letnega programa športa v Občini Makole se zagotavljajo proračunska sredstva, ki so 
namenjena izvajanju športnih programov v občini. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, 
ki obsegajo naslednje vsebine: 
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 

programa, 
- športna rekreacija, 
- kakovostni in vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,  
- športne prireditve, 
- informacijski sistem na področju športa,  
- delovanje društev na ravni lokalne skupnosti. 
Upravičencem se sredstva razdelijo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
018512 – Upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicije v 

športne objekte                           3.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov s katerimi upravlja 
Občina Makole. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča pa tudi šolske 
telovadnice, če bi se pokazala potreba. 
Sredstva so s predlogom rebalansa znižali. 
 
018513 – Sofinanciranje občinske športne zveze                                                          1.400 EUR 
 
S te postavke se sofinancira Športna zveza Občine Makole. Sofinanciranje se izvede na podlagi pogodbe. 
 
 

18059002 – Programi za mladino 
 
018521 – Dejavnost mladine                                                                    0 EUR 

 
Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov 
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa s te postavke črtali. 
 
 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 – Vrtci 
 
019211 – Redna dejavnost                                                          260.000 EUR 
 
V postavki so zajeta sredstva, ki predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, 
planirano za posamezno proračunsko leto. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke 
zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in 
didaktični material in stroški prehrane. Vrtcu se nakazujejo na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec 
posebej. Prav tako pa s planiranimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, pokrivamo razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in 



- 31 - 

 

plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.  
S 1.1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS, ki med drugim spreminja tudi način 
izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Z dnem pričetka uporabe ZUPJS, se je za pravico do znižanja plačila 
za programe vrtcev iz javnih sredstev prenehal uporabljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, razen 12., 21., 
21.1 in 21. b člen. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Na podlagi ZUPJS 
starši oddajajo enotno vlogo direktno na Center za socialno delo Slov. Bistrica. Z dnem uveljavitve ZUPJS pa se je spremenil 
tudi način ugotavljanja višine plačila staršev za programe v vrtcih. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni (neto) 
mesečni dohodek na osebo (doslej se je upošteval bruto OD). Višina plačila je odvisna tudi od premoženja družine.  
Sredstva smo s predlogom rebalansa zvišali, predvsem zaradi novega oddelka v enoti vrtca v Makolah. 
 
019212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme                                                                3.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki namenjamo za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu novega vrtca v Makolah ter za nakup 
opreme, ki jo vrtec potrebuje. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
019213 – Dodatni programi                                                              2.000 EUR 
 
Sredstva na postavki namenjamo za posamezne dodatne programe, ki se izvajajo v vrtcu (npr. obdarovanje otrok). 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 – Osnovno šolstvo 
 
019311 – Materialni stroški osnovne šole                                                                      50.000 EUR 
 
V postavki so zajeti stroški Osnovne šole Anice Černejeve Makole, kot so stroški kurjave, električne energije, vode, 
zavarovalnih premij za objekt ter drugi tekoči stroški, ki nastajajo pri delovanju osnovne šole. Sredstva se mesečno 
nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa znižali, zaradi sinergijskih učinkov energetske sanacije OŠ Makole. Prihranki se 
planirajo pri stroških kurjave.  
 
019312 – Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah                                                              26.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena pokrivanju dodatnih programov, ki jih izvaja šola izven zakonsko določenega programa. Poleg tega 
se sofinancirajo še tekmovanja v znanju, bralna značka, novoletno obdarovanje, županova petica idr. Iz te postavke krijemo 
tudi 40 % za plačo hišnika Osnovni šoli Anice Černejeve Makole.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
019313 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme                                      10.000 EUR 
 
Sredstva za tekoče vzdrževanje v skladu s pogodbo po dvanajstinah nakazujemo Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. 
Prav tako so v tej postavki planirana sredstva za nakup opreme, ki jo osnovna šola potrebuje. Le-ta se nakazujejo na osnovi 
zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa znižali, saj smo s šolo dosegli dogovor, da se v tekočem letu opravijo le nujna 
investicijsko vzdrževalna dela. 
 
019317 - Energetska sanacija OŠ Anice Černejeve Makole                 240.745 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena energetski obnovi starega dela šole. Obnova se nanaša na ureditev fasade ter 
izgradnja kotlovnice in vgradnja kotla za ogrevanje na lesno biomaso. S tem se bo zagotovila energetska ustreznost objekta 
v katerem se nahaja šola. Povečala se bo tudi energetska učinkovitost stavbe, znižali se bodo stroški ogrevanja, zagotovljeni 
bodo tudi varni in udobni prostori.  
S predlogom rebalansa smo sredstva zvišali zaradi nepredvidenih dodatnih del. 
 



- 32 - 

 

19318 - Materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica                    4.000 EUR 
 
Nova postavka, uvedena na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur.l.RS št. 
16/1998 s spremembami) za kritje materialnih stroškov. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 

19039002 – Glasbeno šolstvo 
 
019321 – Druge oblike izobraževanja – glasbena šola                                                         3.500 EUR 
 
Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje prevozov učiteljev glasbene šole v Makole in nazaj. Občina 
sofinancira prevoze učiteljev violine, kitare in klavirja. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
 
019341 – Računalniško opismenjevanje in informatika                                                               0 EUR 
 
Sredstva smo v predlogu proračuna črtali. 
 

1905 – Drugi izobraževalni programi 
19059001 – Izobraževanje odraslih 
 
019511 – Izobraževanje odraslih                                                                               0 EUR 
 
Sredstva so namenjena kot transfer Ljudski univerzi Slovenska Bistrica za andragoške izobraževalne programe, vendar v 
letošnjem letu z njimi nismo sklenili pogodbe, zato smo sredstva iz te postavke črtali. 
 
 
1906 – Pomoči šolajočim 
19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
 
019611 – Prevozi otrok                                                                           72.640 EUR 
 
S planiranimi sredstvi na tej postavki pokrivamo stroške prevozov učencev od doma do šole. Večina sredstev je namenjena 
za linije od doma do osnovne šole v Makolah, sredstva s te postavke pa so namenjena tudi za otroke, ki obiskujejo šole s 
posebnimi programi.  
V letu 2014 smo od novembra 2013 do aprila 2014 sredstva namenili trem prevoznikom : Arriva Štajerska, Prevozništvo 
Pajnkiher s.p. in Vovk Irena s.p. 
Sredstva smo povišali zaradi potrebe po dodatno odprti liniji. 
 
 
019613 – Subvencioniranje šole v naravi                                                                        3.000 EUR 
 
Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo 
staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje za to, da se šole v naravi udeleži čim več otrok. 
Tudi v letu 2014 smo sofinancirali organizacijo šole v naravi za različne razrede osnovne šole.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
19069003 – Štipendije 
 
019631 – Štipendije                                                                                        11.000 EUR 
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Postavka je namenjena štipendiranju nadarjenim in uspešnim študentom. Štipendije se podeljujejo na osnovi Pravilnika o 
štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole in oddanih prijav na javni razpis. Za šolsko leto 2013/2014 pa smo podelili 
6 štipendij. Za šolsko leto 2013/2014 pa smo ravno v fazi ocenjevanja prispelih vlog. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa znižali zaradi nepodeljene športne štipendije, saj ni bilo prijave na razpis. 
 
 
20 – SOCIALNO VARSTVO 
2002 – Varstvo otrok in družine 
20029001 – Drugi programi v pomoč družini 
 
 
020211 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok                                                          6.000 EUR 
 
Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v Občini Makole, ki ureja in določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje 
pravice.   
Sredstva smo s predlogom rebalansa zvišali zaradi večjega števila vlog. 
 
020212 – Ostale naloge pomoči                                                                       1.700 EUR 
 
Gre za tekoči transfer Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, za ogrožene družine in otroke. Center 
opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno 
podravsko območje.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
020213 – Pomoč rejencem in njihovim družinam                                                                   200 EUR 
 
Postavka zagotavlja sredstva za material pri delavnicah, ki jih CSD organizira za rejence in za stroške letovanja v Fiesi. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
020214 – Pomoč pri vzgoji otrok            4.000 EUR 
 
S te postavke se financira dejavnost, ki jo za občino izvaja CSD. Gre za spremljanje in pomoč pri vzgoji otrokom in družinam 
z neurejenimi razmerami. Sredstva se nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nalog Centra za socialno delo 
Slovenska Bistrica in mesečnih zahtevkov za refundacijo stroškov. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 
20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 
020421 – Sofinanciranje družinskega pomočnika                                                   21.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali 
polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se 
pomočnikom nakazujejo mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica. 
V letu 2014 financiramo dva družinska pomočnika, kriti pa so tudi prispevki. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala ista ko v sprejetem planu. 
 
20049003 – Socialno varstvo starih 
 
020431 – Splošni socialni zavodi in dnevni centri                                                   54.000 EUR 
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Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. 
Občine nimajo vpliva na cene storitev v teh zavodih in poravnavajo svoje obveznosti na osnovi izdanih odločb CSD in 
izstavljenih računov. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa nekoliko zvišali zaradi dodatnega oskrbovanca v domu za ostarele. 
 
020432 – Posebni socialni zavodi                                                                            20.000 EUR 
 
Iz postavke se za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali 
zavezancev, pokrivajo stroški doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb CSD 
in izstavljenih računov. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
020433 – Sofinanciranje pomoči na domu                                                   17.000 EUR 
 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki 
je dopolnilna dejavnost institucionalni oskrbi. S te postavke se bodo pokrivali stroški neposredne socialne oskrbe starejših na 
domu. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo.  
Sredstva s te postavke so nakazana na podlagi pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov za kritje stroškov izvajanja 
neposredne oskrbe pomoči na domu. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa zvišali zaradi višjih refundacijskih zahtevkov. 
 
 
20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
020441 – Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti                        3.000 EUR 
 
Gre za enkratno socialno pomoč našim občanom, ki so materialno ogroženi. Sredstva iz te postavke se izplačujejo na 
podlagi odločb CSD pomoči na podlagi Pravilnika o socialnih pomočeh.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
020442 – Subvencioniranje najemnin                                         5.500 EUR 
 
Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh 
stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano najemnino. Tako smo za 
stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki – upravičenci do najemnine socialnih stanovanj, za 
tovrstne subvencije v letu 2014 s predlogom rebalansa načrtovali 5.500 EUR, kar je manj kot smo predvideli v začetku leta 
saj so nekater subvencije odpadle. 
 
020443 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev                        1.000 EUR 
 
Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v Občini Makole, ki nimajo sorodnikov ali 
pa le-ti zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati. 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
20049005 – Socialno varstvo zasvojenih 
 
   
020451 – Pomoč pri zdravljenju odvisnikov                           1.000 EUR 
 
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
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20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
020461 – Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS)                   3.500 EUR 
 
Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se razdelijo na 
podlagi razpisa humanitarnim društvom.  
Sredstva so s predlogom rebalansa ostala na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 
 
022112 – Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov                                                          11.500 EUR 
 
Na postavki se nahajajo sredstva za obresti kreditov, najetih v obdobju 2008 do 2014 za različne investicije v občini. Ker je 
realizacija nižja zaradi nižje obrestne mere, smo temu primerno prilagodili tudi znesek v predlogu rebalansa. 
 
022113 – Obresti od kratkoročnih kreditov                                                                            5.000 EUR 
 
Na postavki se nahajajo sredstva za najem in kasnejše odplačilo obresti najetega kratkoročnega (likvidnostnega) kredita. 
Likvidnostno se moramo zadolževati zaradi zamude pri nakazovanju sredstev iz državnega proračuna in proračuna 
Evropske unije. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa zvišali zaradi predvidenega likvidnostnega zadolževanja. 
 
 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 
022121 – Stroški finančnih razmerij                        4.000 EUR 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom odobritve kreditov, zato smo to postavko v predlogu rebalansa zvišali. 
 
 
 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
23029001 – Rezerva občine 
 
023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč                                       16.000 EUR 
 
Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Rezerva občine za 
odpravo posledic naravnih nesreč lahko predstavlja največ 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, kot določa 
tretji odstavek 49. člena ZJF. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru 
elementarnih nesreč za sanacijo najprej izčrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% 
prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. 
Sredstva smo s predlogom rebalansa precej povišali, saj je to področje takšno, kjer v začetku leta težko predvidimo 
realizacijo. Ker smo veliko izdatkov namenili za sanacije plazov. 
 
 
23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
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023221 – Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah                500 EUR      
 

V proračunski postavki so predvidena sredstva nagrad komisije, ki ocenjuje škodo pri naravnih nesrečah. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa ohranili na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
023222 – Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi        16.000 EUR 
 
V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije 
plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa precej zvišali zaradi velike števila plazov. 
 
 
023223 – Stroški reševalnih akcij                1.500 EUR      
 
Na tej postavki so sredstva za kritje stroškov nepredvidenih reševalnih akcij. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa ohranili na ravni veljavnega proračuna. 
 
023224 – Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč                         1.000 EUR      
 
V proračunski postavki so predvidena sredstva za transfer drugim občinam, ki bi bile prizadete ob naravnih nesrečah. 
Sredstva smo v predlogu rebalansa ohranili na ravni veljavnega proračuna. 
 
 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
23039001 – Splošna proračunska rezervacija 
 
023311 – Splošna proračunska rezervacija (max 0,5 %)                                                       4.879 EUR 
 
Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska 
rezerva, ki lahko dosega največ 2% realiziranih prihodkov proračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Ta 
postavka se nato po potrebi s sklepom župana zmanjšuje in povečuje postavke, za katere se med letom izkaže, da v 
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.  
Sredstva smo v predlogu rebalansa znižali. 
 
 
C – RAČUN FINANCIRANJA 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 
 
022111 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov                                                      153.500 EUR 
 
V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 2014 v skladu s kreditnimi pogodbami. 
V predlogu rebalansa smo sredstva zvišali, saj smo v sredini leta predčasno odplačali glavnice za kredit, ki bi zapadel konec 
leta 2018. 
 
 
 
 

 


