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obiinski svet obiine Podietrtek sprejme odlok o proraiunu obiine podietrtek za
leto 2021 v 2. obravnavi s prilogami (Sploini del proraduna, posebni del proraiuna,
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obiinski svet obiine Podietrtek sprejme Nairt ravnanja s strarnim premozenjem
Obiine Podietrtek za leto 2021.
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OBCINSKEMU SVETU
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ZADEVA: ObrazloZitev predloga Odloka o proraiunu Obiine Podietrtek za leto
2021 - 2. obravnava

Na 13. seji Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek. dne 12. novembra 2020, je bil sprejet sklep.
da se po opravljeni sploSni razpravi daje predlog Odloka o proradunu Obdine Poddetrtek za

leto 2021 vjavno razpravo do vkljudno 30. I1.2020.

V tem dasu so se sestali tudi trije sveti kajevnih skupnosti, vsi pa so pripravili plane dela za

vsako posamezno krajevno skupnost, kateri so se vnesli v proradun.

Od prve obravnave do predloga proraduna so se opravile manj5e dopolnitve in uskladitve.
zato so se nekateri zneski na prihodkovni in odhodkovni strani nekoliko spremenili. predvsem
na osnovi ocene realizacije preteklega leta ter zaradi vkljuditve vseh petih proradunov
krajevnih skupnosti v skupni proradun. Spremembe so bile naslednje:

- Na prihodkovni strani so se povedali prihodki za 3 o/o in sicer se je nekoliko povedala
turistidna taksa, ker se predvideva da bodo v naslednjem letu razmere za turizem
bolj5e. Nekoliko se povedujejo prihodki od najemnine za opremo. ker planiramo, da
podjetje OKP d.o.o. ne bo v celoti poravnalo vseh najemnin. Pri predlogu se je
upoSteval tudi prenos sredstev krajevnih skupnosti.

Na odhodkovni strani so spremembe naslednje:

- Pri sofinanciranju druStev na osnovi razpisov sredstva ostajajo enaka viSini preteklega
leta. Sredstva so se zniiala od 1. obravnave. ker je na osnovi 5g. dlena Zakona o
interventnih ukepih za omilitev posledic drugega vaia epidemije covlD-19 navedeno.
da se lahko sredstva druStvom sredstva v celoti nakazejo. Na osnovi Sklepa zupana pa
lahko druStva o realizaciji programov porodajo do 31. 12.2021.

- Postavka Rekonstrukcija obdinskih cest iz 23. dlena se je povedala. ker so se povedala
ta sredstva. Del sredstev se tako namenja za sofinanciranje prizidka vrtca v visini
200.000 €. razlika pa za rekonstrukcijo obdinskih cest.

- Dodala se je postavka za novoletne okasitve. Sredstva se planirajo predvsem za noyo
okrasitev fontane.

- Dodaja se nova postavka 1403g rrLnica z turistidno kultumim sredisdem. sredstva pa
se v viSini 15.000 € namenjajo za projektno dokumentacijo.

V tem dasu sta se sestala dva odbora: Odbor za turizem in Odbor za druZbene dejavnosti. Vsi
so obravnavali predlog proraduna za svoje podrodje, vendar pobud in predlogov na proradun
ni bilo, zato so potrdili proradun v predlagani obliki.



- lz leta 2020 se prenaSa tudi projektna dokumentacija za Vednamenski prostor za oskrbo
starej5ih. za katero radun 3e ni bil izdan. Prav tako se povedujejo sredstva za projektno
dokumenlacijo za prizidek vrtca. katera se prav tako prena5a iz preteklega leta.

- Uskladila so se sredstva na krajevne skupnosti na osnovi poslanih predlogov. Pri tem
so se upoStevali prenosi sredstev ter njihova lastna sredstva.

- Krajevna skupnost Poddet(ek je na seji Sveta KS sprejela v predlogu proraduna sklep,
da se sredstva v viSini 17.550 € ne razporedijo na postavke KS Poddetrtek. temved
ostanejo v proradunu in se namenijo za grad. Na postavkah krajevne skupnosti
Poddet(ek so tako zajeta samo sredstva prenosa in lastna sredstva.

Nekoliko viSjije tudi prenos sredstev. tako daje proradun uravnoteZen.

Glede na to. da na predlog proraduna iz prve obravnave (osnutka) proraduna Obdine
Poddetrtek za leto 2021 ni bilo podanih pripomb. realno predlagani predlogi pa so bili
upo5tevani. predlagam obtinskemu svetu, da predlog proraduna za leto 2021 sprejme.

Proraiun Obiine Podtetrtek za leto 2021 obsega:
- Odlok o proraiunu obiine Podietrtek za leto 2021
- Tabelarni del proraiuna

l. Splo5ni del proraduna
2. Posebni del proraduna
3. Natrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024

ObrazloZitev splo5nega in posebnega dela proraiuna
Dodatna gradiva:
1. Kadrovski nadrt
2. Nad( ravnanja s stvamim premoZenjem obdine
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V letu 2021 se obdina ne planira zadolZevati.

Na osnovi 85. ilena Poslovnika obiinskega sveta lahko svetniki vlagajo amandmaje na
predlog proraiuna v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo. Amandmaji morajo
upo5tevati pravilo o ravnovesju med proraiunskimi prejemki in izdatki.
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