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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2019 – skrajšani postopek

Spoštovani!
Občina Sevnica pristopa k prvemu letošnjemu rebalansu predvsem zaradi uvrstitve nekaj novih
projektov oziroma pričetka načrtovanja le-teh, ter nekaterih uskladitev že načrtovanih aktivnosti.
Kot na novo uvrščene projekte želimo izpostaviti pričetek projektiranja dveh kolesarskih povezav
in sicer Krmelj-Tržišče in Boštanj-Sevnica, OPPN Studenec-vzhod ter nakup reševalnega vozila
za ZD Sevnica. Na prihodkovni strani smo uskladili planirane zneske z izhodišči na podlagi
preteklega zaključnega računa ter dodatnimi viri s strani ZD Sevnica in Ministrstva za zdravje,
tako da se višina proračuna z rebalansom A zvišuje za 232.097 EUR.
Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 je sestavljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2019
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA A 2019
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA A 2019
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 2019
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 2019
Numerični prikaz rebalansa A 2019 ter sprejetega in veljavnega proračuna 2019 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 2019 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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Priloge:
 odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019
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Vročiti:
 naslovu
 v zbirko dokumentarnega gradiva

