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OBRAZLOŽITEV 1.  REBALANSA PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2019 

 

Pri pripravi rebalansa  so se upoštevali  sprejeti sklepi Občinskega sveta o prerazporeditvi sredstev za 

investicije, na osnovi pričakovanih povečanj ali zmanjšanj na prihodkovni  in odhodkovni strani so se 

naredile prerazporeditve in uskladile proračunske postavke. 

Večje spremembe na prihodkovni strani so naslednje: 

- Uskladili sta se dohodnina in finančna izravnava, na osnovi podatkov v tabeli MF 

- Povečanje sredstev turistične takse (na osnovi realizacije  v prvih 5 mesecih) 

- Zmanjšala so se sredstva sofinanciranja investicije Prestavitve ceste Cmereška gorca – Sodna 

vas, ker bodo  Slovenske Železnice izvajalcu investicijo direktno poravnale iz svojega računa. 

Sredstva se posledično znižujejo tudi na odhodkovni strani 

- Uskladila so se sredstva za plazove. 

 

Na odhodkovni strani so večje spremembe na naslednjih postavkah: 

Na osnovi sklepov OS  o prerazporeditvah  so se uskladile naslednje postavke: 

- 140051 Ureditev Emine tematske poti 

- 14009 Postavitev stolpa na Rudnici 

- 14033 Urbano Obsotelje 

- 17002 Investicije v ZD Podčetrtek ; 

- V proračunski postavki 13001 Vzdrževanje LC  so se sredstva uskladila z dejansko realizacijo 

zimske službe in  planiranimi sredstvi za  letno vzdrževanje na osnovi izdane naročilnice, zato 

se je del sredstev prenesel na postavko 13003 Ostala vzdrževanja občinskih cest; 

- 130036 Izgradnja povezovalne ceste Cmereška gorca – Sodna vas se zmanjša za delež  

Slovenskih Železnic, kateri investicijo plačajo sami; 

- Postavka 13005 Sanacija plazov se je uskladila  z dobljenimi sredstvi s strani Ministrstva in 

izvedenim razpisom; 

- Postavka 130061 Pločnik Podčetrtek- Terme se je nekoliko povečala, ker se v investicijo 

vključuje še izgradnja JR; 

- V postavki  14009 Sofinanciranje turističnih projektov se povečuje jo sredstva za projektne 

dokumentacije in sicer za idejne zasnove parkirišča pri OŠ Podčetrtek in atletskem stadionu, 

Ureditev pešpoti z izgradnjo mostu v Podčetrtku in Ureditev križanj pešcev na R-219 

- Sredstva za novogradnje javne razsvetljave v postavki 13040 se sredstva povišajo za 5.000 €; 



- Prav tako se zagotovijo dodatna sredstva za geodetske storitve v višini 10.000 € v postavki 

16026; 

- Dodala se je nova postavka 17015 Večnamenski prostor za zdravstveno dejavnost in oskrbo 

starejših in sicer za projektno dokumentacijo v višini 10.000 €; 

- Prav tako so se zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo Dograditev šole Pristava pri 

Mestinju v višini 10.000 €  v postavki 19007; 

- Pri CZ se je postavka za nabavo opreme povečala za 2.500€. 

Ostale manjše prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaričnem delu. 

Rebalans proračuna je uravnotežen, zato predlagam članom občinskega sveta, da ga potrdi. 
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