PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2017
ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA
UVOD
Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo v obravnavo Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za
leto 2017.
Za obravnavo proračuna je pripravljeno:
Odlok
I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
II. Posebni del proračuna
Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa:
Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
III. Načrt razvojnih programov
IV. Obrazložitve:
splošnega dela
posebnega dela
načrta razvojnih programov
Priloge:
Kadrovski načrt za leto 2017
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2017
Povprečnina za leti 2017 in 2018 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
predlagana v višini 530 evrov za leto 2017 in 536 evrov za leto 2018.
Občini Polzela, po trenutno ocenjenih podatkih za leto 2017 pripada dohodnina v višini 3.148.090 evra
in finančna izravnava v višini 16.582 evra. Izračunana pripadajoča dohodnina in finančna izravnava se
občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.
Planirani prihodki in odhodki v prvem branju za leto 2017 izkazujejo;
I. PRIHODKE v višini 5.488.000 evrov, kar je za 1.128.400 evrov oz. 25,9 % več kot v rebalansu
proračuna 2016 in
II. ODHODKE v višini 6.135.528 evrov, kar je za 1.605.665 evrov oz. 35,5 % več kot v rebalansu
proračuna 2016.
Tekoči odhodki in tekoči transferi so predlagani v višini 3.004.380 evrov, oziroma 49 % celotnega
proračuna.
Investicijski odhodki in transferi so predlagani v višini 3.131.148 evrov, oziroma 51% celotnega
proračuna.
III. Proračunski primanjkljaj v bilnaci A znaša 647.528 evrov.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje v višini 559.000 in odplačilo dolga 197.000 evrov.
Proračunski primanjkljaj v višini 285.528 evrov bomo krili s prenosom sredstev preteklih let
Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo Predlog proračuna za leto 2017 v pregled v predlagani
obliki in višini.
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