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Zadeva:

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

Spoštovani!

Za drugi letošnji rebalans so ključne spremembe na treh projektih ter povišanje sredstev za
zimsko vzdrževanje cest.
Projekta ureditve Kvedrove ceste od avtobusne postaje do železniške postaje ter ureditev
kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju bomo pričeli izvajati v letu 2019, zato se iz
proračuna umikajo prihodki in temu ustrezno tudi odhodki.
Za dograditev kuhinje v OŠ Šentjanž je skladno z izbirnim postopkom potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini dobrih 160.000 EUR. Podrobnejši opis je v obrazložitvi.
Zima na prehodu iz leta 2017 v 2018 je bila intenzivnejša od prejšnjih let. Za zagotavljanje
prevoznosti občinskih cest je bilo potrebno več proračunskih sredstev. Ker je pomembno tudi
letno vzdrževanje cest, je potrebno povečati pravico porabe na proračunski vrstici za
vzdrževanje cest.
Podrobnejše obrazložitve posameznih sprememb proračuna v rebalansu B glede na rebalans
A oziroma veljavni proračun, so v prilogi V.
Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je sestavljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA B 2018
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA B 2018
Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij na katere se rebalans B 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 2018
Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.
Priloga je pripravljena v aplikaciji 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 2018
Numerični prikaz rebalansa B 2018 v primerjavi z rebalansom A in veljavnim proračunom
2018 (veljavni proračun vključuje spremembe med sprejemom reb. A do pričetka izdelave
reb. B, ki so izvedene s sklepi o prerazporeditvah) ter z ustreznimi indeksi.
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 2018 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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Priloge:
 odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018
 splošni del rebalansa
 posebni del rebalansa
 načrt razvojnih programov
 analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica
 razčlenjevalni razvid rebalansa B 2018
 stališča delovnih teles Občinskega sveta
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