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Zadeva:

ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE MOKRONOG –
TREBELNO ZA LETO 2008 –skrajšani postopek

V gradivu ki sledi, je podrobneje predstavljen letošnji prvi rebalans – rebalans A
proračuna Občine Mokronog–Trebelno za leto 2008. Potreba po pripravi rebalansa
se je pokazala zaradi:
- sofinanciranje zavodov, katerih ustanoviteljica je tudi Občina Mokronog–
Trebelno, ker ob sprejemanju proračuna ni bila jasna finančna konstrukcija, in
pa,
- potrebe po natančnejši razporeditvi sredstev po posameznih postavkah.
Večina predlogov pa se nanaša na investicije, ki naj bi se izvedle v tem mandatu,
zato bo na seji predstavljen Načrt razvojnih programov, v katerega bo skladno s
proračunskimi zmožnostmi možno uvrščati projekte naslednjih let.
Pri pripravi rebalansa so upoštevane štiri klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov. Proračun mora prikazovati prejemke in izdatke po naslednjih klasifikacijah:
 institucionalni,
 ekonomski,
 programski in
 funkcionalni (COFOG).
Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v
našem primeru so to:
 1000 Občinski svet,
 2000 Nadzorni odbor,
 3000 Župan,
 4000 Občinska uprava.
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Skladno z navedenimi institucijami, ki so obvezne skladno z Zakonom o lokalni
samoupravi, si v posebnem delu sledijo finančni načrti teh institucij.
Gradivo rebalansa bo skladno z določbami poslovnika obravnavano na sejah
odborov Občinskega sveta. Celotno gradivo je bilo poslano tudi Nadzornemu odboru
občine.
,
Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna za leto 2008, temelii na 10.členu ZJF
predloženo v naslednji vsebini in strukturi:
I. ODLOK O
REBALANSU A PRORAČUNA
TREBELNO ZA LETO 2008

OBČINE

MOKRONOG–

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA A
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
III. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA A PRORAČUNA
V tem delu so podrobneje in tabelarično razloženi prihodki, medtem ko so
odhodki podrobneje obrazloženi v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
IV. POSEBNI DEL REBALANSA A
Posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna;
občinski sveta, nadzornega odbora, župana ter občinske uprave in sicer po
področjih proračunske porabe, skladno s programsko in funkcionalno
klasifikacijo javno finančnih izdatkov in po proračunskih programih – konto.
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
 K4 – konto (ekonomska klasifikacija);
V. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA A
Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela
odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskega
proračuna.

VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov sledi obliki proračuna in je pripravljen na podlagi
predpisane metodologije. Sestavljajo ga programi in projekti, ki so prikazani po
letih in virih financiranja. Je tretji del proračuna, v katerem so odhodki
proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova
finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih
programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne
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pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje
izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki
niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.
VII. NAČRT NABAV NEPREMIČNIN
VIII. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA
IX. KADROVSKI NAČRT
Občinskemu svetu predlagam, da predlog gradiva obravnava sprejme naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog–
Trebelno za leto 2008 - po skrajšanem postopku.

Župan
Anton MAVER

Priloge:
 odloka o rebalansu A proračuna občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
 splošni del rebalansa A
 obrazložitev splošnega dela rebalansa A
 posebni del rebalansa A
 obrazložitev posebnega dela rebalansa A
 načrt razvojnih programov A
 načrt nabav nepremičnin za leto 2008
 program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2008
 kadrovski načrt

Vročiti:
-

naslovu
v zbirko dokumentarnega gradiva
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