
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2016

ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

UVOD

Občinskemu svetu Občine Polzela dajem v obravnavo Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za
leto 2016.

Za obravnavo proračuna je pripravljeno:
 Odlok

I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)
− Bilanca prihodkov in odhodkov
− Račun finančnih terjatev in naložb
− 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 2016
− Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2016

Proračun občine Polzela je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in ocenjenimi podatki
višine povprečnine 525 evrov, enko kot izhodišče za leto 2015 s finančno izravnavo. Dne, 2. 10. 2015 je
potekalo pogajanje o višini povprečnine med Skupnostjo občin Slovenije in ministrom za finance dr.
Dušanom Mramorjem. Pogajanja niso bila uspešna, saj je bilo izhodišče predstavnikov Skupnosti
občin 536 evrov na prebivalca, vlada pa je predlagala povprečnino v višini 522 evrov. Dne, 16. 11.
2015 so se zopet strani zopet sestale in tudi tokrat ni prišlo do dogovora, čeprav je bil tokrat  vladni
predlog 526 evrov na prebivalca.

Posebej želimo opozoriti, da trenutna sestava proračuna za leto 2016 temelji zgolj na izhodiščih iz leta
2015 in se do drugega branja pričakujejo dokončne uskladitve, ki bodo najverjetneje vplivale na
ponovni pregled planiranih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2016.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2016 so obravnavali:
− odbor za prostorsko planiranje in komunalno infrastrukturo,
− odbor za gospodarske javne službe,
− odbor za negospodarstvo in
− statutarno pravna komisija.



Planirani prihodki in odhodki  v prvem branju za leto 2016 izkazujejo;
I. PRIHODKE v višini 5.903.900 evrov, kar je za 145.600 evrov oz. 2,4 % manj kot v rebalansu
proračuna 2015 in

II. ODHODKE v višini 5.917.900 evrov, kar je za 120.000 evrov oz. 2,0 % manj kot v rebalansu
proračuna 2015.

− Tekoči odhodki in tekoči transferi so predlagani v višini 3.034.100 evrov,  oziroma 51%
celotnega proračuna.

− Investicijski odhodki in transferi so predlagani v višini 2.883.800 evrov, oziroma 49%
celotnega proračuna.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ V BILANCI A znaša 14.000 evrov.

Občinskemu svetu Občine Polzela dajem v obravnavo Predlog proračuna Občine Polzela za leto 2016.
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