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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2012 – skrajšani postopek

Na januarski seji je bil obravnavan Odlok o rebalansu A za letošnje leto, ki je na določenih
postavkah znižal razpoložljive kvote za letošnje leto. Pri rebalansu A smo upoštevali vse do
tedaj znane podatke o posameznih projektih in projekcije Umar za gospodarske napovedi.
Bolj ko se približuje pričetek izvajanja bolj natančne podatke imamo, zato so v priloženem
dokumentu upoštevane kvote in zneski do katerih so upravičeni prejemniki oziroma s katerimi
dejansko financiramo letošnje investicije. Večina teh je v polnem izvajanju.
V sredini leta je Državni zbor sprejel Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je prinesel
mnogo sprememb. Nekatere od njih se odražajo v rebalansu B konkretno kot na primer
zmanjšanje sredstev za plače javnih uslužbencev, nekatere pa posredno. Med slednje
nedvoumno sodi znižanje sistemskih sredstev za financiranje osnovnih nalog lokalne
samouprave, kar konkretno pomeni ukinitev finančne izravnave in uskladitev prihodkov iz
naslova dohodnine. S tem v povezavi je Občina Sevnica morala zmanjšati sredstva za
122.000 EUR. Učinek zmanjšanja je opaziti na posameznih postavkah, vendar je v seštevku
nekoliko manjši zaradi uskladitve prihodkov, na katere lahko vplivamo.
Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 sledi obliki v kateri je
bilo pripravljeno gradivo prvotnega proračuna oziroma prvega letošnjega rebalansa in je
predpisana s strani Ministrstva za finance. Predloženo je v naslednji vsebini in strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA B 2012
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
III. POSEBNI DEL REBALANSA B 2012
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. OBRAZLOŽITVE 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 obrazložene na vseh nivojih (kjer ni sprememb glede na prejšnji
rebalans je obrazložitev enaka prejšnji, kjer pa so spremembe pa so le-te obrazložene),
pripravili pa so jih skrbniki postavk in projektov ter vodje oddelkov in nekateri predsedniki
krajevnih skupnosti. Ta priloga je obvezna sestavina proračuna in je pripravljena v
aplikaciji AppRa Ministrstva za finance.
VI. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE SPREMEMB V REBALANSU B
Analitično so prikazani prihodki rebalansiranega proračuna ter vsi rebalansirani odhodki.
Priloga je pripravljena tabelarično in ponazarja spremembe na prihodkovni strani na nivoju
kontov ter na odhodkovni strani na nivoju postavk oziroma kontov in podkontov
posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov.
VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER SKLEPI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
Predloženo 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 2012 in predlagamo, da odlok sprejme
po skrajšanem postopku.
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