OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE
ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2015

Splošni del proračuna ( po ekonomski klasifikaciji) zajema:

A. Bilanco prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

PRIHODKI
Skupni prihodki za leto 2015 so planirani v višini 15.393.785,81 EUR. Od tega znašajo davčni prihodki
4.150.420,00 EUR, nedavčni prihodki 2.616.591,81 EUR, kapitalski prihodki 351.631,00 EUR in
predvideni transferni prihodki so 8.275.143,00 EUR.
Med davčnimi prihodki znaša dohodnina – občinski vir po podatkih Ministrstva za finance
3.021.900,00 EUR. Davki na premoženje so predvideni v višini 867.720,00 EUR, med njimi je
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tako za fizične kot za pravne osebe, planirano na
osnovi odmernih odločb.
Domači davki na blago in storitve znašajo 260.800,00 EUR. Med njimi sta Okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov) namenska prihodka.
Nedavčni prihodki so planirani v višini 2.616.591,81 EUR, med njimi so prihodki od premoženja
1.512.250,00 EUR, takse in pristojbine 2.000,00 EUR, globe in druge denarne kazni 8.010,00 EUR ter
drugi nedavčni prihodki 1.094.331,81 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so naj najvišji prihodki od
komunalnih prispevkov.
Kapitalski prihodki so planirani v višini 351.631,00 EUR, od tega so prihodki od prodaje zgradb in
prostorov 71.367,00 EUR in prihodki od prodaje zemljišč v predvideni v višini 280.264,00 EUR. Letni
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je priložen gradivu.
Transferni prihodki so planirani v znesku 8.275.143,00 EUR, med njimi so prejeta sredstva iz
državnega proračuna 1.163.778,00 EUR iz občinskih proračunov 140.000,00 EUR, prejeta sredstva iz
EU pa 6.970.865,00 EUR.
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ODHODKI

Predlagani skupni odhodki znašajo 15.227.861,61 EUR.
Predlagani tekoči odhodki znašajo 2.658.220,50 EUR, od tega predlagana sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim 581.723,26 EUR, prispevki delodajalcev pa 92.526,84 EUR.
Predlagana sredstva za blago in storitve znašajo 1.893.970,40 EUR, od tega sredstva za pisarniški in
splošni material in storitve 496.448,92 EUR, posebni material in storitve 4.300,00 EUR, Sredstva za
energijo vodo in komunalne storitve 402.590,00 EUR. Sredstva za prevozne stroške in storitve so
predlagane v znesku 27.680,00 EUR, izdatki za službena potovanja pa 6.164,92 EUR. Izdatki za tekoče
vzdrževanje znašajo 318.460,00 EUR , poslovne najemnine in zakupnine pa 51.310,00 EUR. Predlagani
drugi operativni odhodki znašajo 588.016,56 EUR.
Predlagano plačilo domačih obresti znaša 70.000,00 EUR.
Splošna proračunska rezervacija znaša 20.000,00 EUR.
Tekoči transferi so predlagani v višini 2.386.256,62 EUR. Subvencije so planirane v znesku 263.000,00
EUR.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v skupnem znesku znašajo 373.200,00 EUR.
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znašajo 244.932,00 EUR.
Drugi tekoči domači transferi znašajo 1.505.124,62 EUR.
Investicijski odhodki so predlagani v znesku 10.095.480,49 EUR. Odhodki za nakup zgradb in
prostorov znašajo 114.833,33 EUR. Največji delež predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije in sicer 8.005.940,43 ter investicijsko vzdrževanje in obnove 1.131.689,51 EUR.
Predlagani investicijski transferi znašajo 117.904,00 EUR.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
Planiran proračunski presežek znaša 165.924,20 EUR.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil so planirana v višini 1.750,00 EUR (plačilo stanovanjskih kreditov, ki so jih
posamezniki odkupili po stanovanjskem zakonu).
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Povečanje kapitalskih deležev je planirano v višini 82.516,00 EUR.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev znašajo -80.766,00 EUR.

ZADOLŽEVANJE
Predlagano zadolževanje znaša 100.000,00 EUR za zadolževanje za postavki 041111 Nakup stavbe v
centru Vrtojbe.

ODPLAČILA DOLGA
Odplačila dolga so planirana v višini 399.900,00 EUR.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Sprememba stanja na računih je planirana v višini -214.741,80 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE
Neto zadolževanje občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015 je predvideno v višini 299.900,00 EUR.

KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH
Koriščenje sredstev na računih znaša 293.646,18 EUR.

Številka: 01101-17/2014-10
Šempeter pri Gorici, 18. december 2014
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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