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UVODNE OBRAZLOŽITVE 1. REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2016 

 

       Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je v mesecu decembru 2015 sprejela Proračun občine za leto 2016  na 

predpostavkah Ministrstva za finance iz prejšnjega leta in predpostavkah o realizaciji načrtovanih projektov in 

zastavljenih ciljev.  

 

       Strokovne službe so ponovno ocenile načrtovane prihodke v letu 2016. Rebalans št. 1 proračuna je pripravljen na 

podlagi 40. Člena Zakona o javnih financah, zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani 

proračuna.  

 

S predlogom rebalansa je predvideno zmanjšanje prihodkov in odhodkov predvsem zaradi tega, ker iz strani 

države še ni na voljo razpisov iz nove finančne perspektive.  

 

  Razlogi za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna je povečanje oz. zmanjšanje     sredstev na 

postavkah, ki so povezane s sofinanciranjem investicij.  

 

 

VSEBINA IN STRUKTURA PREDLAGANEGA 1. REBALANSA PRORAČUNA  

 

Vsebina in struktura predlaganega proračuna, ki ga predlagamo občinskemu svetu, teme lji na 10. členu 

ZJF. Proračun je sestavljen iz treh delov:  

 

- Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih  

terjatev in naložb ter račun financiranja.  

 

- Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov: 

občinske uprave, medobčinskih organov skupne medobčinske uprave – Medobčinske notranje 

revizijske službe in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, krajevnih skupnosti ter občinskih 

organov: občinskega sveta, nadzornega odbora in župana po posameznih namenih.  

 

- Načrt razvojnih programov , ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev za 

investicijske odhodke, investicijske transfere ter državne pomo či v prihodnjih štirih letih od leta 2016 

– 2019. 

 

Tabelarni prikazi, skladno z zakonskimi določbami ZJF, prikazujejo podatke veljavni proračun 2016 in 

rebalans proračuna 2016 . 

 

Predmet sprejemanja je 1. rebalans proračuna za leto 2016. Splošni del proračuna je pripravljen po 

ekonomski klasifikaciji. Posebni del proračuna po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega 

po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih. 

Proračun bomo sprejemali na nivoju  štirimestnih kontov. 

 

 

 

 

 


