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OBRAZLOŽITEV OSNUTKA PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2014 
 
 
Vsebina in struktura osnutka proračuna občine Podčetrtek, ki je predložen občinskemu svetu, 
temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov: 

- splošni del; 
- posebni del; 
- načrt razvojnih programov (NRP). 

 
Splošni del proračuna sestavljajo: 

- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finančnih terjatev in naložb ter 
- račun financiranja. 

 
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo 
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnofinančnih institucij (državni proračun) ter prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (kohezijski in strukturni skladi). 
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, 
investicijske odhodke in investicijske transfere. 
 
Pri planiranju  prihodkov smo upoštevali zakonodajo, katera je trenutno še v veljavi, zato so 
na prihodkovni strani še vedno planirani prihodki od NUSZ. Tudi  v primeru, da bo Zakon o 
davku na nepremičnine sprejet, to za občino na prihodkovni strani ne bi smelo imeti večjih 
finančnih posledic, ker se morajo v prehodnem obdobju  občinam zagotoviti sredstva v enaki 
višini.  
V primerjavi s preteklim letom med tekočimi prihodki ni večjih razlik, povečujejo se samo 
nedavčni prihodki, pri katerih so zajeti deleži sofinanciranja drugih pri projektih (ZD Šmarje 
pri Jelšah in Občina Šentjur). 
 
Pri transfernih prihodkih pa je odstopanje v primerjavi na planirani rebalans precej večja. 
Povečanje je  v prvem primeru zaradi prenosa investicije Oskrba s pitno vodo v porečju reke 
Sotle v leto 2014 (v tem letu se bo izvedla investicija za dve leti) in prav zaradi tega je 
planirano zadolževanje, ker se povečuje  lastni delež. Druga večja investicija pa je investicija  
Rekonstrukcija  ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, katero bo vodila občina Podčetrtek za občini 
Podčetrtek in Šentjur. Prav zaradi tega so v proračunu prikazani transferni prihodki za celotno 
vrednost investicije, katera se nanaša na obe občini.  
 
Že zaradi zgoraj omenjenih dejstev, se v primerjavi s predlaganim rebalansom precej 
povečujejo tudi  odhodki. Tekoči odhodki so planirani celo nekoliko manj, povečujejo pa se 
sredstva za investicije. Za prihajajoče leto je značilno, da se je že za večji del  investicij, 
katere se bodo izvajale, ustrezne sklepe o sofinanciranju  iz EU sredstev pridobilo že v letu 
2013. 



Naj omenimo samo največje: 
*   Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu (skupni projekt z občino Šentjur) 

- delež EU  in državnih sredstev za obe občini   909.001,00 
- lastni delež občine Podčetrtek                          101.333,00 
- delež občine Šentjur (nakažejo na naš TR)        80.467,00  

      *   Rekonstrukcija prom.infr.  Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše (skupni projekt z 
občino Rogaška Slatina). Projekt izvaja občina Rogaška, občina Podčetrtek nakaže lastni 
delež sredstev v višini 14.115,00. 
      *    Rekonstrukcija prom. Infr. Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava (skupni projekt z 
občino Rogaška). Projekt prav tako izvaja občina Rogaška, občina zagotovi lastna sredstva v 
višini 83.881,00. 
       *   Energetska sanacija OŠ Podčetrtek v skupni višini 689.136 eurov, od tega je lastni 
delež občine v višini 143.185 eurov. 
       *   Največja investicija pa je vsekakor Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle, katero 
izvaja občina Šmarje pri Jelšah za vse občine. Značilno pri tem je, da se je zaradi 
dolgotrajnega postopka  izbire izvajalca  in usklajevanja na ministrstvu  prenesla investicija iz 
leta 2013 v leto 2014, tako da se bodo v tem letu izvedla dela za dve leti. To pa je povzročilo 
povečanje lastnih sredstev, katere mora občina zagotoviti in sicer v višini 263.232,00 eurov. 
Posledično pa je to pripeljalo do zadolževanja, da se lahko v letu 2014 izvedejo vse planirane 
investicije. 
 
 
Podrobna obrazložitev vseh investicij bo v predlogu proračuna. 
 
Kot je že bilo omenjeno in kar je razvidno iz splošnega dela proračun, se namerava občina v 
letu 2014 zadolžiti, da lahko uravnoteži prihodkovno in odhodkovno stran. Planirana višina 
zadolževanja je 250.000,00 eurov za obdobje 5 let. 
 
 
Osnutek proračuna je uravnotežen. 
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