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OBČINE PODČETRTEK

OBRAZLOŽITEV 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2016

Podrobne spremembe v 2. rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016 so razvidne v
tabelaričnem delu in sicer v splošnem in posebnem delu. Posamezni stolpci v tabelah  predstavljajo
naslednje:

160-REB2016 – sprejeti 1. rebalans

169-RE10 - realizacija proračuna od jan-okt. 2016

170-REBPR16 - predlagani 2. rebalans proračuna za leto 2016

Indeks: predlog v primerjavi s sprejetim rebalansom.

V splošnem delu proračuna  so na prihodkovni strani razvidna povečanja, katera so nastala zaradi več
zbranih davčnih prihodkov, kar je razvidno iz vsake posamezne postavke. Povečuje se tudi  višina
zbrane  turistične takse.

Povečanje pa je opazno tudi pri nedavčnih prihodkih. Več sredstev se je zbralo na kontu vračilo
oskrbnin (realizirani zapuščinski postopki), nekoliko več sredstev se bo zbralo tudi s komunalnimi
prispevki. Med druge prihodke pa je vključena tudi vnovčena garancija za odpravo napak  za
večnamensko športno dvorano višini 26.194,26 €, enak znesek je tudi na odhodkovni strani.

Skupni odhodki so v primerjavi s sprejetim 1. rebalansom nekoliko nižji, posledično pa se v proračun
leta 2017 prenaša več namenskih sredstev. Kljub temu, da sta se na rednih sejah občinskega sveta
sprejela dva sklepa, s katerimi so se zagotovila sredstva za Zavijalni pas Pristava ter povečala lastna
sredstva za Posodobitev športnega igrišča v Pristavi, pa plačila ne bodo zapadla v letu 2016, zato se ta
sredstva prenašajo v proračun leta 2017 kar je razvidno v NRP za posamezni projekt.

V rebalans sta vključeni še dve novi postavki in sicer:

130034 Asfaltiranje ceste Sv. Vid v  višini  13.300 € in

130035 Rekonstrukcija ceste Trdice v višini 25.700 €.

V letošnjem letu je potrebno nabaviti tudi novo novoletno razsvetljavo  po trgu Podčetrtek, zato se v
ta namen povečuje postavka 14005 za 8.100.



Določene postavke, katere se do konca leta ne bodo realizirale, se zmanjšujejo in se prenašajo v
proračun naslednjega leta. Med te spadajo izgradnja  stolpa na Rudnici ter postavka Vonarsko jezero.

V postavki Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se povečujejo sredstva za 8.760 € in
sicer za dobavo strelovoda  na Samostanu Olimje  ter nakazilo sredstev po sklepu – sanacija ostrešja
pri župniji Podčetrtek.

Pri vzgojninah so se sredstva nekoliko znižala.

Pri investiciji Ureditev zgornje etaže vrtca pa so dela stekla nekoliko hitreje in se bo celotna investicija
poravnala v letošnjem letu, zato so se v ta namen  povečala sredstva.

Za KS Pristava so se povečala sredstva za 4.000 €, zaradi prestavitve avtobusnih postaj.

Posamezne manjše prerazporeditve so razvidne v tabeli posebnega dela proračuna.

V naslednje proračunsko leto se tako prenaša 203.100 € in se vključi jo v proračun za leto 2017.

Rebalans proračuna je uravnotežen, zato predlagam občinskemu svetu, da ga sprejme.

ŽUPAN

Peter Misja


