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Zadeva:

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

Spoštovani!
Drugi letošnji rebalans proračuna se v primerjavi s prvim nominalno zvišuje. Prihodkovno je ta
razlika vidna na transfernih prihodkih s strani države. Dva ključna momenta oblikujeta to
spremembo:
- uskladitev sistemskih virov z med letom povišanim zneskom povprečnine za 3,5 EUR
ter
- pridobitev dodatnih sredstev državne rezerve za sanacijo usada na lokalni cesti
Podvrh - Trnovec.
Odhodkovna stran proračuna se spreminja na več proračunskih vrsticah, saj s tem rebalansom
poskušamo uskladiti porabo oziroma izkoriščenje proračunskih sredstev v letošnjem letu.
Nekateri projekti se usklajujejo z drugačno dinamiko in višino virov, tekoči odhodki sledijo
potrebam lokalnega okolja, posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih deležnikov, vse
spremembe zneskov, pa so plod oziroma posledica usklajevanj, projektiranja, iskanja virov,
izvajanja programov in še mnogo drugih poslovnih dogodkov tako v občinski upravi kot pri drugih
proračunskih deležnikih. Ker pa se bliža zaključek proračunskega leta, smo s tem dokumentom
želeli optimirati njegovo izkoriščenost, kar je zelo pomembno.
Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 je sestavljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA B 2017
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA B 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 B 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 B 2017
Numerični prikaz rebalansa B 2017 - spremembe so osenčene.
VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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