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V rebalansu proračuna so upoštevane vse spremembe, katere so predvidene pri realizaciji 
proračuna v primerjavi s planiranim. Popravki so se izvršili na prihodkovni in odhodkovni 
strani.  Ker za vse investicije  na razpisih nismo uspeli pridobiti sredstva oziroma razpisov še 
ni bilo, se nekatere investicije v letu 2009 ne bodo izvajale. 
 
Prihodki se  znižujejo za 3 % in znašajo tako 6.688.288 €. Zmanjšanje je največje na račun 
transfernih prihodkov in sicer zato, ker se sredstva za določene projekte niso pridobila,  ker še 
niso bili izvedeni razpisi ali pa se investicije prestavljajo v naslednje leto. Tu gre predvsem za 
investicijo izgradnje prizidka vrtca, za katero ni bil objavljen primeren razpis, investicija v 
izgradnjo vodovoda pa se prenaša v leto 2010. Investicija , za katere se niso pridobila sredstva 
se v letu 2009 ne izvajajo.  Investicija ureditve LC Sodna vas  - Podčetrtek se je v celoti  
izvedla v letu 2009, za kar so se  na osnovi sklenjenega aneksa pridobila tudi sredstva. 
Dodatno pa so se pridobila sredstva za sanacijo  po neurju iz leta 2008, kar pa je razvidno na 
prihodkovni in tudi na odhodkovni strani. 
 
Tudi na odhodkovni strani so se postavke nekoliko znižale (okrog 4%) oziroma so se sredstva  
nekoliko prerazporedila. V posebnem delu proračuna so se opravile  manjše prerazporeditve 
oziroma popravki plana. Nekoliko večja odstopanja pa so  pojasnjena v nadaljevanju. 
Za 4% so se povečali materialni stroški, vendar predvsem zaradi povečanja  založniških in 
tiskarskih storitev. Prav tako so se povečali stroški elektrike, zaradi vključitve str. elektrike 
krožišča. 
Na področju cestne infrastrukture so se  sredstva  povečala pri postavki vzdrževanja lokalnih 
cest, ker je bilo  na določenih odsekih potrebno izvesti nujno potrebna popravila in sanacije. 
Prav tako pa so se zaradi asfaltiranja manjših odsekov cest, katera v proračunu niso bila 
planirana, povečala sredstva pri postavki 13003. V tej postavki so zajeti stroški urejanja 
bankin in košnja le-teh. 
Na odhodkovni so se tako kot na prihodkovni strani vključila tudi sredstva za sanacijo po 
neurju iz leta 2008.  
Pri investicijah po 23. členu se je skupna postavka razdelila na vsako posamezno cesto, katera 
se je urejala, deleži  sofinanciranja pa so razvidni v Načrtu razvojnih programov. 
Ureditev LC VTC 10, LC Podčetrtek-Olimje, LC Sv. Ema-Vidovica  se je nadaljevala iz leta 
2008 in bila v celoti zaključena, prav tako so bili že nakazani deleži sofinanciranja s strani 
SVRL (sredstva EU in del državnih sredstev). V letu 2009 bo končana  investicija  ureditve 
LC Sodna vas – Podčetrtek, katera se je v celoti prenesla v to leto , na osnovi sklenjenega 
aneksa pa se bodo nakazala tudi sredstva sofinanciranja s strani EU in države.  
Zaradi potrebe po ustreznih projektih se vedno več sredstev namenja  za pridobitev načrtov in 
druge projektne dokumentacije, kar je razvidno pri postavkah Izgradnja kolesarskih poti in 
Urejanje cestnega prometa. 



Za 30% se povečuje postavka sofinanciranje javnih agencij v kateri so vključeni stroški 
delovanja RA Sotla, RAA Celje ter projektov, kateri se izvajajo v okviru le-teh (Vzpostavitev 
celostne sejemske podobe) in z Obrtno zbornico Šmarje (vzpodbuditi mlade, da se odločajo za 
obrtne poklice). 
 
Tudi postavka  za Promocijsko dejavnost in prireditve se povečuje zaradi stroškov, kateri so 
nastali v zvezi s tekmovanjem kraja Olimje v Entente florale. 
Pri postavki investicije v turizmu so vključeni projekti, kot je nabava novoletne okrasitve za 
krožišče ter nakup kosilnice za košnjo zelenic. Del sredstev se namenja za ureditev 
označevalnih tabel  in projekt za razgledni stolp na Rudnici. 
 
Nekoliko več sredstev se namenja za sanacijo  odlagališča komunalnih odpadkov Tuncevec 
(sem se vlagajo namenska sredstva od takse) zagotavljajo pa se tudi sredstva podjetju OKP 
d.o.o. za pokrivanje izgube na osnovi sklepa občinskega sveta iz leta 2008. 
 
Sredstva za sofinanciranje investicij v kanalizacijo nam ni uspelo pridobiti, zato se investicija 
ne izvaja v  planiranem obsegu. Enako velja za vodovode. Občina je sicer pridobila sredstva 
za sofinanciranje vodovoda, vendar se sofinanciranje prenaša v leto 2010, tako da se bo konec 
leta investicija pričela izvajati, vendar bo glavnina stroškov nastala v letu 2010.  
 
Investicija v izgradnjo športne dvorane Podčetrtek poteka po planu. Investicija bo sicer 
končana konec letošnjega leta, vendar bodo fakture zapadle v letu 2010, tako izgradnja poteka 
po planu. 
 
Ker bo izgradnja športnega stadiona v celoti končana v letošnjem letu , se je postavka 
povečala. Sredstva so se lahko prerazporedila iz postavke  prizidka vrtca k šoli, ker se 
sredstva za sofinanciranje niso uspela pridobiti. Del teh sredstev se namenja tudi za povečanje 
sredstev za vzgojnine. 
 
Vsake manjše prerazporeditve so razvidne iz vsake proračunske postavke, prav tako  je v 
Načrtu nabav in gradenj razviden delež sofinanciranja  določenih projektov. 
 
Pri krajevnih skupnostih se večje prerazporeditve niso opravile, ker  morajo rebalanse za 
vsako posamezno  KS potrditi sveti KS. Je pa v letošnjem letu opazen  bistven napredek pri 
posameznih KS, ker odstopanj skoraj ni. 
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