
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015
ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo v prvo in drugo obravnavo in sprejem Predlog odloka o
rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2015.

Za obravnavo in sprejem rebalansa proračuna smo pripravili:
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 z načrtom razvojnih programov.

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

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 št. 1/2015 z dne 27.2.2015.

Pri izvrševanju proračuna je prišlo do nekaterih spremenjenih finančnih obveznosti oziroma do
sprememb pri višini in strukturi prihodkov in odhodkov. Z rebalansom proračuna predlagamo
ponovno uravnovešenje proračunskih prihodkov in odhodkov. Predlog rebalansa proračuna Občine
Polzela za leto 2015 je izdelan v skladu z zakoni. Spremembe med prihodki in odhodki izkazujejo:

I. PRIHODKE v višini 6.049.500 eur, kar je za 363.100 eur oz. 5,7% manj kot v proračunu in
II. ODHODKE v višini 6.037.900 eur, kar je za 367.400 eur oz. 5,7% manjč od sprejetega proračuna.
Za tekoče odhodke in tekoče transfere predlagamo sredstva v višini 3.050.620 eur kar je 39.300 eur
oz. 1,3% več od veljavnega proračuna.
Za investicijske odhodke in transfere predlagamo sredstva v višini 2.987.280 eur, kar je 406.700 eur
oz. 12% manj od sprejetega plana.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK se je glede na plan povečal in znaša 11.600 eur. Načrtovan je bil
proračunski presežek v višini 7.300 evrov. V računu financiranja izkazujemo odplačilo glavnic v višini
204.000 evrov. Proračunski primanjkljaj pokrivamo s preostankom sredstev na dan 31.12.2014 v višini
192.400 evrov.

Predlagamo, da Občinski svet Občine Polzela sprejme predlog rebalansa proračuna za leto 2015 v
predlagani obliki in višini.
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