OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE
ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2014

Splošni del proračuna (po ekonomski klasifikaciji) zajema:
A. Bilanco prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Predlagani prihodki proračuna za leto 2014 znašajo 7.879.974,73 EUR in so za 428.346,78
EUR oz 5,8 % večji od sprejetega proračuna za leto 2014. Davčni prihodki so planirani v višini
4.317.197 EUR in so za 0,7 %, 31.311 EUR manjši kot sprejeti proračun. Med davčnimi prihodki
se zmanjšuje dohodnina, ki je planirana v enakem znesku kot v letu 2013 – 3.071.677 EUR, za
1,2 % oz. za 36.881 EUR. Davki na premoženje znašajo 984.720 EUR in se skupno povečujejo
za 48.370 EUR oz. za 5,2 %, od tega se povečujejo davki na dediščine in darila za 72.920 EUR
in zmanjšujejo se davki na promet nepremičnin za skupno 25.040 EUR. Domači davki na
blago in storitve, ki so planirani v višini 260.800 EUR, se zmanjšujejo za 42.800 EUR, oz. za
14,1 % in sicer turistična taksa se zmanjšuje za 10.000 in okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov se zmanjšuje za 30.000 EUR.
Planirani nedavčni prihodki znašajo 2.314.826,73 EUR in so za 45.523,67 EUR, oz. 1,9 % manjši
od sprejetega proračuna 2014. Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja je planirana v
višini 1.437.250 EUR in se zmanjšuje za 174.750 EUR oz 10,8 % glede na sprejeti proračun. Za
podoben znesek, 176.000 EUR se zmanjšujejo prihodki od premoženja, ki so planirani v višini
1.429.000 EUR. Med njimi se zmanjšujejo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od
posebnih iger na srečo za 270.000 EUR in prihodki od najemnin za poslovne prostore so
manjši za 44.000 EUR, povečujejo pa se prihodki od drugih najemnin za 130.000 EUR
(prihodki od parkirnin). Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 8.010 EUR in so
manjše od sprejetega plana za 1.490 EUR. Drugi nedavčni prihodki so predlagani v znesku
868.066,73 EUR in so za 131.216,33 (17,8%) večji od sprejetega plana za leto 2014. Med njimi se
prihodki od komunalnih prispevkov povečujejo za 146.216,33 EUR glede na sprejeti plan in
drugi izredni nedavčni prihodki se zmanjšujejo za 15.000 v primerjavi s sprejetim
proračunom.
Predlagani transferni prihodki za leto 2014 znašajo 1.247.951 EUR in so za 505.181,45 EUR
(68%) večji od sprejetega plana. Za podoben znesek, 459.307,46 EUR (96,7%) se povečujejo
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, ki so
planirana v znesku 934.143 EUR. Koriščenje sredstev, ki so bila planirana v letu 2013 se
premika v leto 2014.
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ODHODKI
Predlagani skupni odhodki znašajo 9.164.188,87 EUR in so za 1.670.121,92 EUR oz 22,5 % večji
od sprejetega plana za leto 2014.
Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke so skupaj planirani v višini
747.293,9 EUR in so planirani v podobni višini kot v sprejetem proračunu 2014 oz so za
565,64 EUR višji. Zakonodaja, ki je znižala plače je bila upoštevana že v sprejetem proračunu
za leto 2014.
Izdatki za blago in storitve so planirani v znesku 2.404.483,50 EUR in so za 174.611,90 EUR
(7,8%) večji od sprejetega proračuna. Pri povečanju pisarniškega in splošnega materiala in
storitev, ki znaša 406.582 EUR in se povečuje za 100.500 gre za stroške odhodkov na
projektih, ki so preneseni iz leta 2013 v leto 2014. Odhodki energije, vode, komunalnih
storitev in komunikacij, ki so planirani v znesku 391.540 EUR se povečujejo za 3,2 %, 12.000
EUR. Odhodki za tekoče vzdrževanje, ki je planirano v znesku 616.000 se povečujejo za 5,1%
oz. 30.000 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom 2014.
Tekoči transferi so planirani v znesku 2.148.913 EUR in se zmanjšujejo za 16.535 EUR 0,8 %.
Zmanjšanje gre na račun zmanjšanja sredstev za plače v javnih zavodih.
Predlagani investicijski odhodki za leto 2014 znašajo 2.904.780,76 EUR in so za 1.037.787,02
EUR (55,6%) večji od sprejetega plana 2014. Tako kot je bilo za leto 2013 opazno, da se
zmanjšujejo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, je pri proračunu 2014 opazno, da
se prav ti ekonomski nameni izdatno povečujejo. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
ki so planirane v višini 788.433 EUR, se povečujejo za 587.433 EUR in študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, ki so planirani v višini
1.545.485,58 EUR, se povečujejo za 500.242,84 EUR (47,9 %) glede na sprejeti proračun 2014.
Investicijski transferi so planirani v višini 897.717,71 EUR in so za 486.514,71 EUR večji od
sprejetega plana za leto 2014 – prenos izvedbe iz leta 2013, kar se vidi tudi v spremembi
investicijskih projektov v načrtu razvojnih programov.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
Planiran proračunski primanjkljaj znaša 1.284.214,14 EUR in je za 1.251.775,14 EUR večji od
sprejetega proračuna za leto 2014.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil so, enako kot v sprejetem proračunu, planirana v višini 5.939
EUR
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev znašajo, enako kot v
sprejetem proračunu, 5.939 EUR.

C – RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
Planirano zadolževanje znaša 836.717,71 EUR. Zadolževali se bomo za izvedbo projekta na
postavki 043023 - Čistilna naprava v Vrtojbi
ODPLAČILA DOLGA
Odplačilo dolga je planirano v višini 228.600 EUR in se povečuje za 55.100 EUR. Povečan
znesek je zaradi planiranega zadolževanja v letu 2013 in 2014.
SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini -670.157,43 EUR in je za 470.157,43
večja kot v sprejetem proračunu.
NETO ZADOLŽEVANJE
Neto zadolževanje je predvideno v višini 608.117,71 EUR, kar je za 781.617,71 več kot v
sprejetem proračunu za leto 2014.
NETO FINANCIRANJE
Neto financiranje znaša 1.284.214,14 EUR in je za 1.251.775,14 EUR večje od sprejetega plana
za leto 2014.
KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH
Planirano je koriščenje sredstev na računih v znesku 670.157,43 EUR, kar je tudi planirano kot
ostanek sredstev na računih na koncu leta 2013 in je za 470.157,43 več kot je bilo v že
sprejetem proračunu za leto 2014.

Številka: 01101-16/2013-12
Šempeter pri Gorici, 19. 9. 2013
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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