
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2016

ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

UVOD

Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo v sprejem Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2016.

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 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 525,00 evrov, kot je bilo izhodišče za leto 2015 s finančno izravnavo. Glede na
posredovano vprašanje Ministrstvu za finance z dne, 10. 12. 2015 kdaj bomo občine prejele izračune
primerne porabe in zneske finančne izravnave za leto 2016 je prispel odgovor, da je zaradi vloženega
veta Državnega sveta, Državni zbor o Proračunu RS in Zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2016
in 2017 moral ponovno odločati. Oba akta bosta tako objavljena šele v naslednjih dneh. O izračunanih
zneskih primerne porabe in finančne izravnave bo prispelo obvestilo po objavi ProračunaRS in
ZIPRS1617 v Uradnem listu RS.

Planirani prihodki in odhodki  za leto 2016 izkazujejo;
I. PRIHODKE v višini 5.878.900 evrov, kar je za 170.600 evrov oz. 2,8 % manj kot v oceni realizacije
proračuna 2015 in
II. ODHODKE v višini 5.972.800 evrov, kar je za 65.100 evrov oz. 1,1 % manj kot v oceni realizacije
proračuna 2015.
Tekoči odhodki in tekoči transferi so planirani v višini 3.050.500 evrov,  oziroma 51% celotnega
proračuna.
Investicijski odhodki in transferi so planirani v višini 2.922.300 evrov, oziroma 49% celotnega
proračuna.
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ V BILANCI A znaša 93.300 evrov.
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