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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

Spoštovani!
Občina Sevnica je pristopila k izvedbi rebalansa A iz sledečih dveh glavnih razlogov:
 uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna z zagotovljenimi viri –
sprememba dinamike sofinanciranja izgradnje nove šole v Tržišču in
 uvrstitev stanj sredstev na računih Občine Sevnica in Krajevnih skupnosti na 31.12.2016
v proračun tekočega leta.
Rebalans A letošnjega proračuna Občine Sevnica v primerjavi s sprejetim se zmanjša v
nominalni vrednosti 477.010,14 EUR. Razlog za pretežni del uskladitve v rebalansu A je letošnje
občutno zmanjšanje namenskih sredstev iz državnega proračuna za novo osnovno šolo v
Tržišču, ki smo jo lansko leto dokončali in tudi predali namenu. Skladno z dinamiko del, ki so
tekla tri leta in ob aktivnem vključevanju sofinancerja s strani države, so predstavniki Ministrstva
za izobraževanje znanost in šport uvideli smiselnost naložbe in jo konec lanskega leta podprli z
bistveno višjim oziroma predčasnim finančnim vložkom od predvidenega. Skladno s prvotno
pogodbo naj bi MIZŠ v letu 2016 sofinanciralo 604.664,00 EUR, vendar smo naknadno podpisali
aneks in prejeli skupno 1.179.245,00 EUR. Investicija je bila v finančnem in časovnem okviru
izvedena skladno s planom, zato so sredstva ostala v presežku 2016 in se uvrščajo v proračun
2017 s tem rebalansom. Obenem pa je potrebno navesti, da je z izplačilom navedenih
namenskih sredstev v 2016 bistveno zmanjšano izplačilo za 2017, v 2018 pa izplačila ne bo. Po
prej dogovorjeni dinamiki naj bi v letu 2017 prejeli 532.062,00 EUR, v letu 2018 pa 132.216,00
EUR. V rebalansu A 2017 je v letošnjem letu predvideno zadnje izplačilo MIZŠ v višini 28.909,00
EUR, ki smo ga že prejeli konec marca.
Iz zaključnega računa, ki ga je Občinski svet obravnaval na marčevski seji izhaja, da so stanja
sredstev na računih Občine Sevnica te Krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016 v skupni višini
820.703,08 EUR (790.583,00 EUR Občina Sevnica ter 30.120,08 vse KS skupaj). Ugotovljena
stanja se z rebalansom A uvrščajo v finančne načrte Krajevnih skupnosti ter v proračun občine.
Določene manjše uskladitve so še na strani virov povratnega in nepovratnega dela sredstev iz
23. člena ZFO 1-A, in seveda posledično tudi na projektih financiranih iz teh virov ter še na
nekaterih drugih proračunskih vrsticah. Vse nominalne spremembe zneskov v rebalansu A v
primerjavi s sprejetim proračunom so skrbniki ter predsedniki KS vsebinsko obrazložili v prilogi
V.
Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 je sestavljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA A 2017
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA A 2017
Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij na katere se rebalans A nanaša.
Drevesna struktura posebnega dela je sledeča:
 PU – proračunski uporabnik (institucionalna klasifikacija),
 PPP – področje proračunske porabe (programska klasifikacija),
 GPR – glavni program (programska klasifikacija),
 PPR – podprogram (programska klasifikacija),
 PP – proračunska postavka (programska klasifikacija) in
 K6 – podkonto (ekonomska klasifikacija);
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA 2017
Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.
Priloga je pripravljena skladno s programom Ministrstva za finance Appra in sistematično
skozi institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo niza obrazložitve vseh vej
klasifikacij vezano na specifike našega proračuna ter naših projektov.
VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID REBALANSA A 2017
Numerični prikaz rebalansa A 2017 - spremembe so osenčene.
VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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Priloge:
 odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
 splošni del rebalansa
 posebni del rebalansa
 načrt razvojnih programov
 analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica
 razčlenjevalni razvid rebalansa A 2017
 stališča delovnih teles Občinskega sveta
Vročiti:
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