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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

Spoštovani!
Občina Sevnica je letos k izvedbi rebalansa pristopila zgodaj v začetku proračunskega leta.
Višina stanja na računih Občine Sevnica ter Krajevnih skupnosti so razlog, da smo se odločili
za uskladitev proračuna s presežkom. Stanje na računu Občine Sevnica na dan 31.12.2017 je
znašalo 790.786 EUR, skupni znesek stanj vseh enajst Krajevnih skupnosti pa je 59.093 EUR.
Nominalno se višina proračuna na prihodkovni strani ne spreminja, čeprav je usklajen prihodek
za izgradnjo stadiona, ki se zmanjša iz planiranih 200.000 EUR na pričakovanih 85.000 EUR.
Skladno s pozitivnim trendom gibanja realizacij nekaterih davčnih in nedavčnih prihodkov, smo
v manjšem obsegu navzgor popravili tudi te vire. Za kar 75.000 EUR je povečan plan prihodkov
od komunalnega prispevka. Na drugi strani smo povečali tudi odhodek za obnovitvene
investicije v kanalizacijsko infrastrukturo. Razlog je računovodska in knjigovodska uskladitev
javne infrastrukture na Radni, ki je bila zgrajena ob naložbi podjetja Siliko d.o.o.. Podrobnejše
obrazložitve posameznih spremenjenih proračunskih vrstic so navedene v prilogi V..
Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je sestavljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA A 2018
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA A 2018
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 2018
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 2018
Numerični prikaz rebalansa A 2018 ter sprejetega in veljavnega proračuna 2018 z ustreznimi
indeksi.
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 2018 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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