Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

AD/12

Številka: 4100-0002/2016
Datum: 8.5.2018

18. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE,
dne 16.5.2018

ZADEVA:
NASLOV:

GRADIVO ZA 12. TOČKO SEJE KOMISIJE

PREDLAGATELJ:
PRAVNA
PODLAGA:

Župan
40. člen Zakona o javnih financah
19. člen Statuta Občine Zreče in
84. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja
POSEBNI DEL PRORAČUNA (programska klasifikacija)
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021
Načrt ravnanja z premičnim premoženjem Občine Zreče
OBRAZLOŽITVE
Predlog za sprejem – skrajšani postopek
Greta Boček
Javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče
Župan, mag. Boris Podvršnik
Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je
obravnavala rebalans proračuna 2018 na svoji 18. redni seji dne
26.4.2018, in nanj ni imela pripomb, ter predlaga sprejem na seji
občinskega sveta.
Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na svoji 19.
redni seji dne 26.4.2018 obravnavala predlog rebalansa
proračuna. Sprejet je bil sklep, da so se člani komisije seznanili s
predlogom rebalansa in s z njim strinjajo.
Statutarno pravna komisija je na 16. redni seji dne 7.5.2018
obravnavala predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
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PREDLOG ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2018

PREDLOG
SKLEPA:

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018.
Ker je pravna podlaga za sprejem odloka tudi ZLS, se poda
predlog, da se v preambuli odloka dopolni ZLS z zadnjo
spremembo (ZLS-S; Uradni list RS, št. 30/18).
Drugih pripomb ni imela in predlaga Občinskemu svetu Občine
Zreče, da sprejme spremembe odloka po skrajšanem postopku.
Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo je na
svoji 16. redni seji dne 7.5.2018 obravnavala rebalans proračuna
za leto 2018 (samo področje negospodarskih dejavnosti) in nanj
ni imela pripomb.
Komisija za gospodarstvo je na svoji 14. redni seji dne 8.5.2018
obravnavala rebalans proračuna za leto 2018 in nanj ni imela
pripomb.
Nadzorni odbor po navodilih Ministrstva za javno upravo RS,
proračun in rebalansov ne obravnava.
Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Zreče za leto 2018 po skrajšanem postopku.
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