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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2009 – skrajšani postopek

V gradivu ki sledi, je podrobneje predstavljen rebalans proračuna Občine Sevnica za leto
2009.
V fazi priprave proračuna še niso bili podrobneje definirani nekateri terminski plani izvajanja
določenih projektov. V pomladanskem in poletnem času so tekle aktivnosti na področju
aktivnosti za likvidnostno uravnovešenje proračuna pri plačilih gradbenih situacij za izgradnjo
CČN Sevnica. Zaradi novih izračunov finančne izravnave in glavarine ter pritoka ostalih
prihodkov, kjer se je v prvem polletju pokazal vpliv gospodarske situacije tudi na občinski
proračun, je bilo potrebno ustrezno likvidnostni situaciji prilagajati plačila. Na področju
infrastrukture smo sledili zastavljenemu proračunu, poudarek pa je bil na pridobivanju
sredstev iz razpisov, katerih je ravno v poletnem času največ.
Gradbena dela na državni cestni infrastrukturi, katero vodi DRSC so v polnem teku in v
proračunu je bilo potrebno zagotoviti dogovorjene sofinancerske deleže.
Krajevne skupnosti so pripravile rebalanse (razen KS Sevnica), zato so dokumenti priloženi v
obliki, kot so bili sprejeti na sejah svetov KS skupaj s sklepi.
Gradivo k predlogu rebalansa proračuna za leto 2009 sledi obliki v kateri je bilo pripravljeno
gradivo prvotnega proračuna in je predpisana s strani Ministrstva za finance. Predloženo je
v naslednji vsebini in strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA
Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij, torej osemnajst finančnih
načrtov.
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. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA
Vodje notranjih organizacijskih enot so v tem delu podali podrobnejše obrazložitve
posameznih proračunskih postavk oziroma podkontov, ki se spreminjajo. Priloženi so
izpisi finančnih načrtov vseh proračunskih uporabnikov, ki se spreminjajo.
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV IN OBRAZLOŽITVE
Predloženo gradivo so v okrnjeni obliki na svojih sejah obravnavala resorna delovna telesa
Občinskega sveta, v celoti pa je bilo predloženo Odboru za finance in proračun ter
Nadzornemu odboru.
Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2009 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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