POVZETEK PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA
LETO 2020

Prihodki proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 so planirani v višini 6.064.699,00 €, kar je
v enaki višini kot v preteklem letu.
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Med davčnimi prihodki dohodnina predstavlja 45,17 % celotnega proračuna, 11,90 % pa
domači davki na blago in storitve, pri katerih po višini izstopa turistična taksa.
Na odhodkovni strani se planirajo odhodki v višini 6.118.252,00 €, kar je nekoliko več kot je
prihodkov, razlika se pokriva s prenosom sredstev.
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Med tekoče odhodke spadajo plače zaposlenih v občinski upravi, komunalni delavci in javna
dela, ki predstavljajo 3,27 % celotnega proračuna. Materialni stroški oziroma izdatki za blago
in storitve predstavljajo 17,94 % proračuna. Največji strošek je tekoče vzdrževanje (647.153
€), sem pa spada zimsko in letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave, urejanje
gredic in turističnih poti, vzdrževanje stanovanj in druga vzdrževanja.
Tekoči transferi sredstev posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za
tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom. Predstavljajo splošni dodatek k družinskim
dohodkom ali pa delno oziroma popolno nadomestilo za posebne vrste izdatkov (zdravstveno
zavarovanje brezposelnih). Predstavljajo 30% celotnega proračuna. Sem se uvrščajo plačila,
ki jih posamezniki sicer ne prejemajo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti pri
plačilu storitev po nižjih cenah . Največ se nameni za doplačilo razlike do ekonomske cene v
vrtcih in sicer 654.900 €, sledijo pa stroški oskrbnin in izvajanje pomoči na domu v višini
242.500 € in plačila zavarovanja za brezposelne.
Za investicijske odhodke se planira 45% sredstev proračuna. Najvišja je investicija Izgradnja
ČN in kolektorja Podčetrtek. V letu 2020 se planirajo še naslednje investicije: Rekonstrukcije
občinskih cest; sanacije plazov; projektne dokumentacije in odkupi zemljišč za kolesarske
steze in urejanje cestnega prometa; Grad Podčetrtek; nadaljevanje urejanja knjižnice; Ureditev
kolesarske in pešpoti v Podčetrtku; investicije v vodovode in čistilne naprave, katere izvaja
OKP po svojem planu; projektna dokumentacija za Večnamenski prostor za oskrbo starejših.
Investicijski transferi so namenjeni OŠ Podčetrtek in gasilskim društvom v Občini Podčetrtek.
Če primerjamo plan gospodarskih dejavnosti po namenu porabe sredstev, pa je iz grafa
razvidno, da odpade najvišji delež na področje Varovanja okolja, sledi Cestna dejavnost ter
dejavnost Promocije Slovenije in razvoj turizma.
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Družbene dejavnosti po namenu pa so predstavljene v spodnjem grafu. Kot je bilo omenjeno
že pri tekočih transferih, največji stroške predstavljajo doplačila razlike do ekonomske cene.
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Občina se v letu 2020 ne namerava zadolževati.
Proračuna je uravnotežen in je dokaj razvojno naravnan.
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