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OBRAZLOŽITEV 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017 

 

K ponovni pripravi rebalansa  proračuna Občine Podčetrtek smo pristopili zaradi odločitve in sprejetja 

sklepa občinskega sveta  o nakupu poslovnega deleža v KIP VIZIJA d.o.o., od družbenice občine Bistrica 

od Sotli. Ker so bile za nakup podane 3 prijave, se delež, ki odpade na občino Podčetrtek predvideva v 

višini 6.000 €, kar je razvidno v splošnem delu proračuna v Računu finančnih terjatev in naložb. 

Prav tako pa so se v tem času končali že nekateri razpisi in ugotovilo se je, katere investicije bi še bilo 

smiselno izvesti. 

Na osnovi sprejetega sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo za ureditev Pločnika Sv. Ema, je delež 

sofinanciranja občine v višini 10.100 €, razlika sredstev se je tako namenila za ureditev Pločnika proti 

Pristavi v višini 15.000,- € in enak znesek za rekonstrukcijo ceste Olimje-Jelenov greben. 

V nadaljevanju se povečujejo še naslednje postavke: 

- Postavka za vzdrževanje javne razsvetljave (uredila se je dodatna razsvetljava v Pristavi pri 

Mestinju in povezava v Imenem); 

- Na osnovi zbranih ponudb in preučitve vseh stroškov z najemom drsališča, se predvideva, da 

je bolj smotrno, da se Turizem Podčetrtek, s sofinanciranjem občine v dveh letih, odloči za 

nakup drsališča. Sofinanciranje  se bo izvedlo v dveh letih in sicer letos 30.000 € in naslednje 

leto 25.000 €. V ta namen so se sredstev pri sofinanciranju turističnih projektov povečala. 

- Na osnovi dobljenih predračunov, se je postavka Izgradnja kanalizacije Škofja Gora povečala za 

24.000 €, za isti znesek pa so se zmanjšala sredstva pri izgradnji ČN in kolektorja Podčetrtek; 

- 7.000 € sredstev se dodatno namenja pri postavki Posodobitev športnega igrišča Pristava pri 

Mestinju s pomožno stavbo za šport.  Sredstva se bodo kot investicijski transfer  namenila za 

ureditev nadstreška na objektu in ureditev balinišča; 

- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov se povečuje za 7.000 € in se 

nameni za ureditev parketa v telovadnici v Pristavi; 

- Zaradi nepredvideno višjih stroškov pri upravljanju športne dvorane (popravilo klime, nakup 

stroja za čiščenje parketa,…) ter višjih stroškov zaradi velike zasedenosti dvorane, se postavka 

poveča. Povečali so se  tudi prihodki iz uporabe ŠD, kar je razvidno na prihodkovni strani; 

- Zaradi vključitve družinskega pomočnik konec meseca julija, se v postavki 20007 Financiranje 

družinskega pomočnika sredstva zagotovijo tudi v ta namen. 

V primeru, da se katera investicija v celoti ne bo izvedla v letošnjem letu, se sredstva namensko 

prenašajo v proračun naslednjega leta. 

Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega dela proračuna. 



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