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OBČINSKI SVET
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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU II. PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2014 – skrajšani postopek

Spoštovani!

Občina Sevnica je, kot vse občine v Sloveniji, 1.8.2014 prejela povabilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo k oddaji načrtov porabe sredstev iz 23. člena Zakona o
financiranju občin – 1. Glede na bistveno manjšo kvoto ter terminski plan oddaje načrta porabe
ter zahtevkov z vso spremljajočo dokumentacijo, je nujno rebalansirati proračun v segmentu
projektov za prijavo. Le-ti so bili že planirani v proračunu in jih s tokratnim drugim letošnjim
rebalansom usklajujemo z viri iz navedenega povabila. Kvota iz tega naslova je približno
polovico manjša kot pretekla leta, črpanje oziroma nakazilo v občinske proračune pa se bo
izvedlo na podlagi letos poslanih zahtevkov s popolno dokumentacijo, ki vsebuje tudi potrdila o
plačilu celotnih prijavljenih projektov, in bo deloma letos deloma pa v naslednjem proračunskem
letu.
Gradivo obsega celoten proračun, čeprav so rebalansirane zgolj postavke, ki so v gradivu
obrazložene. Numerični del gradiva predstavlja tri stolpce (poleg indeksov): rebalans 2014 (prvi
letošnji rebalans), veljavni proračun (vsebuje sklepe o prerazporeditvah, ki so bili skladno z
odlokom sprejeti po uveljavitvi prvega rebalansa) in rebalans II (temelji na veljavnem proračunu,
katerega smo uskladili s povabilom MGRT). Iz navedenega sledi, da se od prvega rebalansa
razlikujejo tudi nekatere druge postavke in konti poleg obrazloženih zaradi prijave, vendar le-ti
niso obrazloženi, saj so obrazložitve na sklepih o prerazporeditvi, ki jih hranimo v
dokumentarnem gradivu Občine Sevnica. V razčlenjevalnem razvidu (numerični prikaz
rebalansa II) so spremembe osenčene.
Gradivo k predlogu rebalansa II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014 je pripravljeno v sledeči
strukturi:
I. ODLOK O REBALANSU II. PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2014
II. SPLOŠNI DEL REBALANSA II 2014
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

III. POSEBNI DEL REBALANSA II 2014
Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov.
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 II PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.
Priloga je pripravljena skladno s programom 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 II ZA LETO 2014
Numerični prikaz z rebalansom usklajenega proračuna; spremembe so osenčene.
VII. STALIŠČI ODBORA ZA FINANCE IN PRORAČUN IN NADZORNEGA ODBORA

Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014 in predlagamo, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
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