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OBEINSKI SVET oBEINE RoGATEC

Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Urarini list RS, it.94107 - uradno predi5deno

besedilo,76108,79/09,51,110,40h2-ZUJFint4lL5 -ZUUtFO in76lt6-odL US )in 106. dlena Statuta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, it. 671t4 - uradno prediSdeno besedilo) je Obdinski svet Obdine
Rogatec na 18. redni seji, dne22.2.201-8, sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAEUNA

OBEINE ROGATEC ZA LETO 2018

1. SPLOSNA DOLO'BA.

L. dlen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obdino Rogatec za leto 2018 dolodajo proradun, postopki izvrievanja proraduna
ter obseg zadolZevanja in poroitev obdine in javnega sektorja na ravni obdine (v nadaljnjem besedilu:
ororadun).

2. VISINA SPLOSNEGA DELA PRoRAduNn IN STRUKTURA PoSEBNEGA DELA PRORA.UNA

2. dlen

(sestava proraduna in viSina sploinega dela proraduna)

V splo5nem delu proraduna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.

SploSnidel proraduna se na ravni podskupin kontov doloda v naslednjih zneskih:

ku pina/podskupina kontov Rebalans 201

. SKUPAJ PRI hfODKl (7O+7L+72+73+74

TEKOCI PRTHODKT (70+71)

DAVENI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobidek 1_.929.863

703 Davki na premoZenje

704 Domadi davki na blaso in storitve

706 Druei davki

l NEDAVENI PRIHODKI

710 UdeleZba na dobidku in dohodki od premoZen )94 17? 4



7l-l Takse in to ne 2.000

7l-2 Denarne kazni 2.750,0(

713 Prihodki od prodaie blaga in storitev 0,0(

7 t4 Druei nedavdni prihod ki ?4 \)O Rt

Z2 KAPITALSKI PRIHODKI 93.220.O(

720 Prihodki od prodaie osnovnih sredstev 50.250,0(

721 Prihodki od prodaie zalog 0,00

7 22 P rihodki od prodaje zem ljiSd i n neopred meten i h d olgorodn i h sredstev 42.970,O(

Z3 PREJETE DONACIJE nnn

730 Prejete donacije iz domadih virov 0,00

731- Prejete donaciie iz tuiine 0,00

Z4 TRANSFERNI PRIHODKI 280.873,3!

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinandnih institucij 21,4.778,6)
741 Prejeta sredstva iz drZavnega proraduna iz sredstev proraduna EU 66.094,6t

l. SKUPAJ ODHODKI (40+4!+42+43\ 3.L29.139,3-,

+O TEKOEI ODHODKI 818.919.62

400 Plade in drugi izdatki zaposlenim 289.892,8C

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost L6 0L\ 11

402lzdatki za blaso in storitve A Ad daa --

403 Pladila domadih obresti 7.021,0c

409 Rezerve 26.000,0c

+1 TEKOEI TRANSFERI 1.5s1.300,0s

410 Subvenciie 27.100,0C

411 Transferi posameznikom in gospodin;stvom 795.290,0(

412 Transferi neprofitnim organizaciiam in ustanovam 't ?1 CAO aC
LJL,V-J,J-

413 Drugi tekodi domaditransferi 696.260,7(

414 Tekodi transferi v tuiino 0,0(

T2 INVESTICIJSKI ODHODKI s71,.247,l(

420 Nakup in gradnia osnovnih sredstev 571.,247,tC

13 I NVESTICIJSKI TRANSFERI 87.672.5t
431 Investicijskitransferi pravnim in fizidnim osebam,

ki niso proradunski uporabniki 87.672,5t

432 I nvesticijski tra nsferi p roradu nski m u pora bn ikom 0,0c

il. PRORAeUNSKI PRESEZEK (t.-il.)

PRORAEU NSKI PRI MANJKUAJ) -152.569,41

]. RAEUN FINANENIH TERJATEV IN NALoZB Znesek v evrih
iku pina/podsku pina kontov
V. PREJETA VRAEILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKI H DELEZEV O 5O+7 57+7 52) 0.0(

/5 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 0,0(

750 Prejeta vradila danih posoiil 0,0(

751 Prodaia kapitalskih deleiev 0,0(



752 Kuonine iz naslova orivatizaci 0,

DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH

D E LEz EV (44O+ 4I+ 442+ 443\ 0,0(

+4 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH

DELEZEV 0,0(

440 Dana posoiila 0,0(

441 Povedanje kapitalskih dele)ev in nalo2b 0,0(

442Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizaciie 0,0(
443 Povecanje namenskega premoZenja v javnih skladih in

drugih osebah javnega prava, ki imajo premoZenje
v svoii lasti 0.0c

/I. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPTTALSKT H DELEZEV (tV.-V.) 0,0(

, RAEUN FINANCIRANJA Znesek v evrii

Sku pina/podsku pina kontov

'/|. TADOL1EVANJ E (5OO) 58.000,0c

;OZADOLZEVANJE 58.000,0c

500 Domade zadolZevanie 58.000,0c

/ilr. oDPLAetLA DOLGA (sso) !28.917,O2

)5 ODPLACILA DOLGA 1,28.917,02

550 Odpladila domadega dolga 1,28.9r7,02

x. PovEeANJE (ZMANJSAN.JE) SREDSTEV NA RACUNtH

(1.+lV.+Vl l.-l l.-V.-Vll l.) -223.485,41

(. NETO ZADODEVANJE (VII.-VIII. -70.9t7,02
(1. NETO FINANCIRANJE (Vl.+Vl l.-Vll l.-lX.) 152.569,4!

;TANJE SREDSTEV NA RAEUNIH DNE 31.1-2. PRETEKLEGA LETA

)009 SploSni sklad za drugo 0,0(

Posebni del proraduna sestavljajo finandni nadrti nepclsrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na

naslednje programske dele: podrodja proradunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obdinskih proradunov, Podprogram je razdeljen na

proradunske postavke, te pa na podkonte, dolodene s predpisanim kontnim nadrtom.

Posebni del proraduna do ravni proradunskih postavk - podskupin kontov (trimestnih kontov) in nadrt
razvojnih programovsta prilogi ktemu odloku in se objavita na spletnistraniObdine Rogatec.

N adrt razvoj n i h progra mov sestavljajo i nvesticijski projekti.

3. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORA'UNA

3. dlen

(izvrSeva nje proradu na)

V tekodem letu se izvriuje proradun tekodega leta.



Proradun se izvrSuje skladno z dolodbami, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na

njegovi podlagi, in tega odloka.

Proradun se izvrSuje na ravni proradunske postavke-podkonta.

Veljavni nadrt razvojnih programov tekodega leta, mora biti za tekode leto usklajen z veljavnim
proradu nom.

4. dlen

(namenski prihodki in odhodki proraduna)

Namenski prihodki proraduna so poleg prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega odstavka 43. dlena
AF, tudi naslednji prihod ki:

l. Prihodki poZarne takse po Zakonu o varstvu pred poZarom, ki se porabijo za namene,
dolodene v tem zakonu

ll. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
lll. Koncesijska dajatev za posek Iesa v dr)avnih gozdovih

5. dlen

(prerazporejanje pravic porabe)

Zupan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v
posebnem delu proraduna med posameznimi podrodji poriabe.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraduna, med podrodji proradunske porabe,
odloda Zupan, na predlog neposrednega uporabnika.

Med izvr5evanjem proraduna se lahko s sklepom iupana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma
poveda obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proradunska postavka, de pri planiranju
proraduna ni bilo mogode predvideti prejemnika proradurnskih sredstev ali nadin izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v okviru Ze odprte proradunske postavke ali pa se odpre nova proradunska
postavka v okviru sredstev posameznega proradunskega uporabnika.

Zupan s porodilom o izvr5evanju proraduna v mesecu juliju in konec leta z zakljudnim radunom poroda

obdinskemu svetu o veljavnem proradunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. dlen

(najvedji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proradunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekodem letu za projekte, ki so vkljudeni v veljavni nadrt razvojnih
programov, odda javno narodiio za celotno vrednost projel<ta, de so zanj nadrtovane pravice porabe na

proradu nski h postavka h v sprejetem proradu n u.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v
sprejetem finandnem nadrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 45%onavedenih pravic porabe rn

2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.



Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekode transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem
finandnem nadrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega dlena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen de na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz

najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov
ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih
sredstev finandnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega dlena se nadrtujejo v finandnem nadrtu
neposrednega uporabnika in nadrtu razvojnih programov.

7. dlen

(spreminja nje nadrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega nadrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega nadrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v nadrt razvojnih programov
in druge spremembe projektov,

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraduna uskladiti nadrt razvojnih programov z

veljavnim proradunom. Neusklajenost med veljavnim proradunom in veljavnim nadrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejinjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do20% izhodiSdne
vrednosti odloda Zupan in lahko spreminja vrednost projektovv nadrtu razvojnih programov. Obdinski

svet odloda o uvrstitvi projektov v veljavni nadrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti
projektov nad 20% izhodiSdne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa pladil v tekode leto, zakljudek financiranja prestavi iz

predhodnega v tekode leto, neposredni uporabnik uvrsti v nadrt razvojnih programov v 30 dneh po

uveljavitvi proradu na.

B. dlen

(proradunskiskladi)

Proradunski sklad je:

1,. podradun proradunske rezerve, oblikovane poAF.

Proradunska rezerva se v letu 2018 oblikuie v viSini 15.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa obdinske uprave odloda o uporabi sredstev proradunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. dlena 7-)F do viSine 2.000 eurov iupan in o tem s pisnimi
porodili obveida obdinski svet.

Med odhodki proraduna je predvidena splo5na proradun:;ka rezervacija v vi5ini 11.000,00 evrov kot
nerazporejeni del proradunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proradunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagr:tovljena sredstva v zadostnem obsegu. O



porabi sredstev splo5ne proradunske rezervacije odloda iupan, o demer polletno poroda obdinskemu
svetu. Dodeljena sredstva splolne proradunske rezervacije se razporedijo v finandni nadrt
neposred nega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVUANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANCNEGA PREMOZTNIN

v. cten

(odpis dolgov)

de so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. tlena ZF, lahko iupan v letu 2018 odpiSe dolgove, kijih
imajo dolinikido obdine, in sicer najved do skupne viSine 5OO evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol)nika neposrednega uporabnika ne presega

stro5ka dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjili in se v kvol.o iz prvega odstavka tega dlena ne vSteva.

5. OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OBEINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. dlen

(obseg zadolZevanja obdine in izdarrih poroStev obdine)

Za kritje preseZka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov nad
prejemki v radunu finandnih terjatev in naloZb ter odpladila dolgov v radunu financiranja se lahko
obdina za proradun leta 2018, med letom, likvidnostno zadolii do vi5ine 1-55.000,00 evrov (10.a dlena

zFo-t).

Obdina se bo v letu 2018 v skladu s 23. dlenom ZFO-Tin 56. dlenom ZIPRSl-71-8, pri Ministrstvu za

gospodarski razvoj in tehnologijo zadolZila do viSine 58.000,00 evrov, kar se ne vSteva v najvedji moZni

obseg zadolZevanja obdin.

Obseg poroStev obdine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obdina Rogatec, v letu 2018 ne sme presedi skupne viSine
glavnic 80.000 evrov.

11. dlen

(obseg zadolZevanja in izdanih poro5tev posrednih uporabnikov obdinskega proraduna in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je obdina ter pravnih oseb, v katerih ima obdina neposredno ali

posredno prevladujod vpliv nra upravljanje)

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter druge
pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posrerJno prevladujod vpliv se lahko v letu 201-8

zadolZijo do skupne viSine 80.000 evrov.

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter druge
pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod lahko v letu 201-8 izdajo
poro5tva do skupne vi5ine glavnic 0 evrov.

12 dlen

(obseg zadolZevanja obdine za upravljanje z dolgom obdinskega proraduna)



Za potrebe upravljanja obdinskega dolga se obdina lahko zadolZi do viSine predpisane z zakonom.

6. PREHODNE IN KON.NE DOLOEBE

13, dlen

(zadasno financiranje v letu 2019)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Rogatec v letu 201-9, de bo zadasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o doloditvi zadasnega financlran.la.

14. cten

(uveljavitev odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objaviv Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka : 41.0-OOO2/2018

Rogatec, 22. februar 2018

Zupnru

OBEINE

Martin Ml


