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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA REALIZACIJE PRORAČUNA 
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2011 

 
 
Splošni del proračuna (po ekonomski klasifikaciji) zajema: 
 

A. Bilanco prihodkov in odhodkov 
 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 

C. Račun financiranja 
 
 
PRIHODKI 
 
Predlagani skupni prihodki proračuna znašajo 7.326.080,19 EUR in so za 16,7 % manjši od 
rebalansa 2011.  
 

o TEKOČI PRIHODKI 
Tekoči prihodki znašajo 6.538.478,90 EUR. Ti so za 3,6 % večji od plana. 
 
Davčni prihodki znašajo 4.690.417,04 EUR in so za 3,6 % večji od plana.  
 

• Največji odstotek znaša dohodnina (davki na dohodek in dobiček), odstopljeni vir 
občinam, ki znaša 3.168.958,00 EUR.  

 
• Davki na premoženje so realizirani v višini 1.218.886,77 EUR in so za 17,9 % večji od 

plana.  
� Davki na nepremičnine so za 9,7 % večji od plana. Nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča od pravnih oseb je  realizirano v višini 644.340,41 EUR, kar je 
za 7,8 % manj od planiranega, medtem ko znaša nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 434.417,47 EUR, kar je za 57,4 % več od 
planiranega. 

� Davki na premičnine so realizirane v višini 2.450,67 EUR, kar je za 85,7 % več od 
planiranega. 

� Davki na dediščine in darila znašajo 61.200,13 EUR, kar je za 716 %  več od 
planiranega. Gre za izredne prihodke. 

� Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb  znašajo 80.485,56 EUR, kar je za 
76,9  % več od planiranega. Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb znašajo 
23.797,87 EUR, kar je za 561,1 % več od planiranega. Davki na promet nepremičnin 
od fizičnih oseb znašajo 49.848,59 EUR, kar je za 19,3 % več od planiranega. Davki 
na promet nepremičnin od oseb, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji znašajo 
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6.836,48 EUR, kar približno 136 krat več od planiranega. Zamudne obresti od 
davka na promet nepremičnin so realizirana za 94,8 % manj od plana. 
 

• Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 302.462,27 EUR, kar je za 7 % 
manj od planiranega.  

� Davki na posebne storitve znašajo 1.090,94 EUR ( davek na dobitke iger na srečo) 
in so za 45,4 % manjši od plana. 

� Drugi davki na uporabo blaga in storitev znašajo 301.371,33 ER, kar je 6,7 % manj od 
plana. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
znaša 242.086,17 EUR, kar je za 10 % manj od planiranega. Sredstva so v večjem 
obsegu nakazana s strani Vodovodov in kanalizacije d.o.o., sledi Carinska Uprava 
RS. Turistična taksa je realizirana v višini 23.764,18 EUR, kar je za 108,5 % več od 
planiranega. Sredstva so nakazana s strani podjetij, ki nudijo prenočitvene 
kapacitete. Pristojbina za vzdrževanje cest je nakazana v višini 776,22 EUR, kar 
znaša 73,2 % glede na plan, druge občinske takse pa 1.077,46 EUR, kar znaša 77 
%glede na plan.Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov znaša 33.667,30 EUR, kar je za 13,7 % manj od planiranega. Sredstva so v 
večjem obsegu nakazana s strani Komunale Nova Gorica d.o.o.  
 
 

Nedavčni prihodki znašajo 1.848.061,86 EUR, kar je za 0,6 % več od plana. 
• Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 1.611.030,23 EUR, kar je za 

2,2% manj od plana. 
� Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb znašajo 

6.414,00 EUR, kar je za 1,3 % manj od plana. 
� Prihodki od obresti so za 179,2  % večji od plana. Prihodki od obresti od sredstev 

na vpogled znašajo 443,09 EUR in so za 63,1 % manjši od plana, medtem ko so 
prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev v višini 
27.689,16 EUR, kar je za 207,7 % več od plana. Sredstva so bila optimizirano 
vezana. 

� Prihodki od premoženja znašajo 1.576.136,71 EUR, kar je 96,7 % planiranega. 
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska  zemljišča in gozdove so knjiženi pod 
prihodke od drugih najemnin in znašajo 8.920,23 EUR. Prihodki od najemnin za 
poslovne prostore znašajo 186.640,07 EUR. Od tega je  za najem poslovnih 
prostorov pobranih 50.233,07 EUR, za najem parkirišč pa 136.407,00 EUR. 
Prihodki od najemnin za stanovanja znašajo 56.978,46 EUR, kar je za 28,00 % 
več od plana. Prihodki od najemnin za opremo znašajo 162.922,92 EUR, kar je 
za 14,7 % manj od plana. Od tega so pobrane najemnine od Vodovodov in 
kanalizacije d.o.o. V višini 157.734,37 EUR, od E3 – daljinsko ogrevanje pa v višini 
5.188,55 EUR. Prihodki od drugih najemnin znašajo 48.961,12 EUR. Med sledeče 
prihodke so vključene najemnine grobov, plakatiranj  in najema dvoran, ter že 
prej omenjena najemnina od oddaje kmetijskih zemljišč v najem. Prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij znašajo 209,68 EUR, kar je 109,7 % več od plana. 
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 
1.101.286,85 EUR, kar je 4,2 % manj od plana. Prihodki od nadomestila za 
služnost pa znašajo 19.137,55 EUR, kar je za 46,7 %več od plana.  
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� Takse in pristojbine znašajo 1.958,67 EUR, kar je 11,9 % več od plana. 
� Globe in druge denarne kazni znašajo 30.056,37 EUR, kar je za 162,7 % več od 

plana. Največji delež znaša plačilo odškodnine, ki jo je plačal Hofer. 
� Prihodki od prodaje blaga in storitev niso realizirani. 
� Drugi nedavčni prihodki znašajo 205.016,59 EUR, kar je za 47,7 % več od plana. 

Med njimi znašajo prihodki od komunalnih prispevkov 145.477,85 EUR, drugi 
izredni prihodki pa 59.538,74 EUR. Med njimi znaša 25.000,00 EUR vračilo 
oskrbnine. Med izredne prihodke se je poknjižilo terjatev za vračilo DDV v višini 
32.875,77 EUR in se nanaša na kasneje poračunan DDV v računih za investicije v 
komunalno infrastrukturo. Vračilo DDV je bilo izvršeno v januarju 2012. Ker so 
bili računi plačani v letu 2010 in se jih ne more stornirati kot strošek, je 
poknjižen kot prihodek. 

 
o KAPITALSKI PRIHODKI 

Kapitalski prihodki znašajo 29.672,48 EUR. Ti znašajo le 7 % plana. 
• Prihodki od prodaje osnovnih sredstev znašajo 8,7 % plana. Razlog za navedeno 

odstopanje je, da se prodaja stare glasbene šole ni izvedla v letu 2011. Prihodki od 
prodaje osnovnih sredstev pa znašajo 11.917,66 EUR in sicer za prodajo Kubote. 

• Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo 11.917,66 EUR in so realizirana v višini 
5 % od plana. 
 

o TRANSFERNI  PRIHODKI 
Transferni prihodki znašajo 757.928,81  EUR. Ti znašajo 37,7 % plana. 

• Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij znašajo 175.624,32 EUR, kar 
predstavlja 17,6 % več od planiranega.  

� Prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 47.347,09 EUR, kar je 2,1 % manj 
od plana. Prejeta sredstva za investicije znašajo 29.110,00 EUR. Prejeta sredstva za 
ZFO Mestno središče Šempeter znašajo 27.210,00 EUR, prejeta sredstva za opremo 
za mladinski center pa 1.900,00 EUR. Druga prejeta sredstva znašajo 18.237,09 
EUR. Največji delež teh predstavlja prejeta sredstva za požarno takso (9.991,00 
EUR) ter refundacija države za Medobčinsko upravo v višini 6.939,76 EUR. V 
sredstvih iz občinskih proračunov znašajo največji delež refundacije za delovanje 
medobčinske uprave in sicer v višini 117.719,03 EUR. 
 

• Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
znašajo 582.304,49 EUR.  

� Prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
znašajo 549.640,67 EUR in sicer 534.524,01 EUR za ureditev mestnega središča ter 
15.116,66 EUR za Gas poletje 2010. Sredstva iz EU so realizirana  51,8 % manj od 
planiranega, ker v letu 2011 še ni bilo refundacije za projekt Obnovo ulic v Vrtojbi in 
mladinski center v Vrtojbi. Slednja bodo refundirana v letu 2012.  

• Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij znašajo 32.663,82 EUR. Dejansko ne 
gre za prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij pač pa za vračilo sredstev, ki 
jih je občina v letu 2010 plačala Golei za promocijo obnovljivih virov. Prejeta 
sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij so se 
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pričakovala v višini 732.000 EUR za izgradnjo fotovoltaične elektrarne, niso bila 
realizirana, ker se investicija še ni začela. 

 
 
ODHODKI 
 
Skupni odhodki znašajo 8.723.456,56 EUR, kar je 79,3 % predvidene realizacije v rebalansu. 
 

o TEKOČI ODHODKI 
 
Tekoči odhodki znašajo 2.697.706,37 EUR, kar je 89,4 % plana v rebalansu 2011.  

� Plače in drugi izdatki zaposlenim znašajo 567.567,51 EUR, kar je 7,9 % manj od plana 
v rebalansu 2011. 

� Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo 91.805,70 EUR, kar predstavlja 
91,2 % plana z rebalansom 2011. 

� Izdatki za blago in storitve znašajo 2.010.347,50 EUR. Poraba je manjša za 6,7 % 
plana z rebalansom 2011. 

� Plačila domačih obresti znašajo 22.347,49 EUR in sicer je poraba realizirana v višini 
95,1 % glede na rebalans 2011. 

� Proračunska rezerva je bila planirana v vrednosti 114.555,00 EUR, odhodek v 
proračunsko rezervacijo pa smo oblikovali le v višini 5.638,17 EUR, tako, da splošna 
proračunska rezervacija znaša 1,5 % prihodkov.  
 

o TEKOČI TRANSFERI 
 
Tekoči transferi znašajo 2.082.182,35 EUR, kar predstavlja 96,9 % planiranega zneska. 

� Subvencije znašajo 193.837,68 EUR, kar predstavlja 75,7 % planiranega zneska. 
� Transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo 265.334,39 EUR in so za 8,1 % 

večji od plana. 
� Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znašajo 273.198,97  EUR in so 

za 11,5 % večji od plana. 
� Drugi tekoči domači transferi znašajo 1.349.811,31 EUR in predstavljajo 96,2 % plana. 
 
O INVESTICIJSKI ODHODKI 

 
Investicijski odhodki so realizirani v višini 3.181.792,14 EUR in so realizirani za 34,8 % manj 
od planiranega.  
 

O INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom znašajo 761.775,70 EUR, med njimi 
investicijski transferi občinam 52.344,28 EUR (Širitev izgradnje odlagališča odpadkov Stara 
Gora in Nadgradnja odlagališča odpadkov). Investicijski transferi javnim zavodom znašajo 
556.875,23 EUR.  
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PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 
Proračunski primanjkljaj znaša 1.397.376,37 EUR 
 
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
Prejeta vračila posojil so realizirana  v višini 14.545,17 EUR (plačilo stanovanjskih kreditov, 
ki so jih posamezniki odkupili po stanovanjskem zakonu). 
 
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih se je realiziralo v višini 46.609,74 EUR 
(kapitalski vložek v ZIC). 
 
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev znašajo   -32.064,57 EUR. 
 
 
ZADOLŽEVANJE 
 
Občina se je zadolžila v višini 250.000,00 EUR za investicijo v glasbeno šolo. 
 
ODPLAČILA DOLGA 
 
Odplačila dolga so bila realizirana v višini 113.523,91 EUR. Odplačujemo dva kredita 
poslovnim bankam in dva kredita stanovanjskemu skladu. 
 
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
 
Sprememba stanja na računih je planirana v višini – 1.292.964,85 EUR. 
 
 
NETO ZADOLŽEVANJE 
 
Neto zadolževanje občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011 je bilo realizirano v višini 
136.476,09 EUR. 
 

 

Številka: 01101-7/2012-8 
Šempeter pri Gorici,  19. 4. 2012            ŽUPAN 

mag. Milan Turk 


