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Zadeva:

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

V gradivu ki sledi, je podrobneje predstavljen rebalans B proračuna Občine Sevnica za leto
2010. Potreba po drugem rebalansu v letošnjem letu je nastala predvsem zaradi
spremenjenih ekonomskih razmer v drţavi, ki vplivajo tudi na izvajanje in financiranje
projektov na lokalni ravni obenem pa tudi na obseg in financiranje primarnih nalog lokalne
samouprave. V svoji vsebini vključuje vse prenesene obveznosti preteklega leta ter tekoče in
je bilančno usklajen s preseţkom leta 2009.
Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2010 sledi obliki v kateri
je bilo pripravljeno gradivo prvotnega proračuna in je predpisana s strani Ministrstva za
finance. Predloţeno je v naslednji vsebini in strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2010
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naloţb
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. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V. OBRAZLOŢITVE SPREMEMB SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA REBALANSA B
TER NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Analitično so prikazani prihodki rebalansiranega proračuna ter vsi rebalansirani odhodki.
V tem delu so spremembe obrazloţene na vseh nivojih. Ta priloga je obvezna sestavina
proračuna in je pripravljena v aplikaciji AppRa.

VI. ANALITIČNE OBRAZLOŢITVE SPREMEMB V REBALANSU B
Analitično so prikazani prihodki rebalansiranega proračuna ter vsi rebalansirani odhodki.
Priloga je pripravljena v excellu in ponazarja zgolj spremembe na prihodkovni strani na
nivoju kontov ter na odhodkovni strani na nivoju postavk oziroma kontov in podkontov.
Predloţeno gradivo so v vsebini, ki se nanaša na njihovo področje dela obravnavala delovna
telesa Občinskega sveta, celotno gradivo pa je obravnaval Odbor za finance in proračun ter
Nadzorni odbor.
Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010 in predlagamo, da odlok sprejme
po skrajšanem postopku.
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Priloge:
 odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010
 splošni del rebalansa
 posebni del rebalansa
 načrt razvojnih programov
 obrazloţitve sprememb splošnega in posebnega dela rebalansa B ter načrta
razvojnih programov
 analitične obrazloţitve sprememb v rebalansu B
Vročiti:
 naslovu
 v zbirko dokumentarnega gradiva

