Datum: 24. 7. 2015
ZADEVA: Poročanje o izvrševanju proračuna od 1. 1. do 30. 6. 2015
Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015
dajem občinskemu svetu
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE POLZELA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2015.
Občinski svet Občine Polzela je sprejel Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2015 na 4. redni seji dne, 24. 2.
2015. Objavljen je bil v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, Uradne objave številka 1/2015 z dne, 27. 2. 2015.
Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015 vsebuje:
I. Splošni del proračuna
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 in podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
III. Načrt razvojnih programov
IV. Obrazložitve:
Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2015 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje
podatke:
Sprejeti proračun 2015 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2015,
kot je določil občinski svet s sprejetjem proračuna Občine Polzela za leto 2015.
Veljavni proračun 2015 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih
prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk, ki jih je izvedel župan v skladu s pristojnostmi iz Odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2015.
Realizacija januar-junij 2015 vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev za obdobje od 1. 1. do 30. 6.
2015. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s podatkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru
sprejetega proračuna.
Indeks prikazuje procent realizacije v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom 2015.
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 je bila realizacija proračuna sledeča:
I. PRIHODKI v višini 1.969.811 evrov, kar je 30,7% celotnih planiranih prihodkov,
II. ODHODKI v višini 1.790.177 evrov, kar je 28,0% celotnih planiranih odhodkov.
Tekoči odhodki in tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.350.759 evrov, kar je 45% planiranih,
investicijski odhodki in transferi pa v višini v višini 439.418 evrov, kar je 13% planiranih.
Realizacija prihodkov in odhodkov poteka v skladu s sprejetim proračunom, ocenjujemo da je za prvo polletje
primerna, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.
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