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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2010 – skrajšani postopek

V gradivu ki sledi, je podrobneje predstavljen rebalans A proračuna Občine Sevnica za leto
2010. Ko smo pripravljali proračun za letošnje leto, smo v zvezi s povabilom Službe Vlade
RS za lokalno politiko in regionalni razvoj ocenili kvoto sredstev in razpoložljivost
potencialnih projektov za izvedbo. V obdobju od obravnave proračuna do prejetja povabila v
začetku marca, smo projekte podrobneje pregledali v luči doseganja terminskih načrtov,
finančnih zmožnosti, sočasnosti izvedbe z drugimi projekti in v tem smislu racionalizacije ter
vsebinskih zahtev povabila SVLR za koriščenje sredstev.
Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2010 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 A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2010
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 A
Analitično so prikazani prihodki rebalansiranega proračuna, ki se spreminjajo v razredu
74 – transferni prihodki (tabela B). V tem dokumentu je tudi analitično prikazan finančni
načrt Oddelka za okolje in prostor - odhodki. Podane so podrobnejše obrazložitve zgolj
tistih proračunskih postavk oziroma podkontov, ki se spreminjajo.
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV IN OBRAZLOŽITVE

Predloženo gradivo je v okrnjeni obliki – v vsebini, ki se nanaša na njegovo področje dela na svoji seji obravnaval Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo, 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 A proračuna Občine Sevnica za leto 2010 in predlagamo, da odlok sprejme
po skrajšanem postopku.
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