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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

1. 7 92 .8 0 4 E UR

Na osnovi veljavne klasifikacije se javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji delijo na:






davčne prihodke,
nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke,
prejete donacije in
transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za
financiranje nalog upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na
podlagi svoje pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:


javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje,
osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa
in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v
skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;



lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture,
zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v obsegu z zakonom
financirajo iz občinskega proračuna;



lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanje občinske prometne infrastrukture,
zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom
financirajo iz občinskega proračuna;



urejanje prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;



plačila stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom
financirajo iz občinskega proračuna;



delovanje občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in
razvojnih nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se
upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter
metodologijo za izračun povprečnine.
Skupni prihodki so v prvem polletju 2019 znašali 1.792.804 EUR in dosegli realizacij v višini
38 %.
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Vrsta prihodka

Proračun 2019

Davčni prihodki

Realizacija 30.06.2019

Indeks (real/plan)

2.830.667

1.350.288

47,70

Nedavčni prihodki

695.964

348.205

50,03

Kapitalski prihodki

506.463

25.544

5,04

Transferni prihodki

688.828

68.768

9,98

Prejete donacija

-

Skupaj

-

4.721.922

1.792.804

37,97

Vrednostno je bilo realiziranih največ davčnih prihodkov, sledijo nedavčni prihodki, transferni
prihodki in kapitalski prihodki.

Realizacija prihodkov 30. 6. 2019
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Realizacija 30.06.2019

70 DAVČNI PRIHODKI

1.350.288 EUR

Davčne prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo naslednje vrste davkov, ki so
določeni s posebnimi zakoni:




davki na dohodek in dobiček (dohodnina),
davki na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila,
davek na promet nepremičnin in finančno premoženje),
domači in drugi davki na blago in storitve (na posebne storitve in drugi davki na
blago in storitve).
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Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.350.288 EUR oz. 48% planiranih prihodkov in
sicer:
Davčni prihodki

Proračun 2019

Davki na dohodek

Realizacija 30.06.2019

Indeks (real/plan)

2.532.990

1.266.486

50,00

Davki na premoženje

264.877

72.043

27,20

Domači davki

32.800

16.969

51,73

Drugi davki

-

Skupaj

-

5.210

2.830.667

-

1.350.288

47,70

DAVČNI PRIHODKI
3.000.000
2.500.000

V EUR

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-500.000

Davki na
dohodek
Proračun 2019

Davki na
premoženje

Domači davki

Drugi davki

Realizacija 30.06.2019

700 Davki na dohodek in dobiček

1.266.486 EUR

Realizacija dohodnine kot odstopljeni vir občinam je bila s strani države nakazana v višini
50%, sredstva občina prejema na svoj račun tedensko.

703 Davki na premoženje

72.043 EUR

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi
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dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili realizirani v skupni višini
72.043 EUR oz. 27% planiranih davčnih prihodkov. Davke na premoženje odmerja in
izterjuje Davčni urad Republike Slovenije.

Davki na premoženje zajemajo davke na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila ter
davke na promet nepremičnin in finančno premoženje.
Davki na nepremičnine so bili realizirani v skupni višini 26.360 EUR ali 14% planiranih (davek
od premoženja s strani fizični oseb je bil prejet v višini 2.248 EUR, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča s strani fizičnih oseb je bilo prejeto v višini 22.319 EUR, od pravnih oseb
pa 1.850 EUR)
Davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 19.821 EUR oz. 132% planiranih
davkov na dediščine in darila.
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v prvi polovici leta
v višini 25.280 EUR oz. 110% planiranih sredstev. Priliv je odvisen od dejanskega obsega
prometa nepremičnin. Odstotek je odraz stanja prodaj nepremičnin na trgu. Davek od
prometa nepremičnin od fizičnih oseb je bi realiziran v višini 19.807 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

16.969 EUR

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in
storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanje
storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na
dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne
storitev (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo
motornih vozil (registracijske table) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na
dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se razvrščajo tudi dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse,
cestnine, idr.). V to skupino sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako
v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih
naravnih bogastev.
Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili kot podskupina davčnih
prihodkov realizirani v višini 16.969 EUR ali 52 % celoletnega plana.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša 493 EUR, kar je 33%
planiranega v sprejetem proračunu. Prihodki iz naslova okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali 13.009 EUR
(indeks na plan 53).
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Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo 3.467 EUR.

706 Drugi davki

-5.210 EUR

V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje
sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Stanje ob polletju znaša -5.210 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

348.205 EUR

Nedavčni prihodki izkazujejo vse nepovratne in nepoplačljive tekoče prihodke, ki niso
uvrščeni v skupino davčnih prihodkov, zajemajo pa:






udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja (obresti),
takse in pristojbine,
globe in druge denarne kazni,
prihodke od prodaje blaga in storitev in
druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki so bili v prvi polovici leta realizirani v skupni višini 348.205 EUR oz. 50%
planiranih nedavčnih prihodkov za leto 2019.
Vrste prihodka

Proračun 2019

Realizacija 30.06.2019

Indeks (real/plan)

Udeležba na dobičku

539.052

263.238

48,83

Takse in pristojbnine

4.000

2.120

52,99

28.150

22.544

80,09

Prodaja blaga in
storitev

3.000

1.822

60,73

Drugi nedavčni
prihodki

121.762

58.481

48,03

Skupaj

695.964

348.205

50,03

Globe in denarne kazni
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Nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki
Prodaja blaga in storitev
Globe in denarne kazni
Takse in pristojbnine
Udeležba na dobičku
-

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Realizacija 30.06.2019

Proračun 2019

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

263.238 EUR

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini 263.238 EUR ali
49 % celoletnega plana.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki so bili realizirani
v višini 14.824 EUR. Komunalno podjetje Vrhnika je nakazalo dividende.
Prihodki od obresti so bile v prvem polletju realizirane v višini 10 EUR.
Prihodki od premoženja so realizirani v višini 248.404 EUR oz. 49 % plana. Od tega so najemnine
poslovnih prostorov realizirane v višini 6.142 EUR, najemnine za stanovanja v višini 11.705 EUR.
Prihodek od Komunale Vrhnika za najem infrastrukturnih objektov ob polletju znaša 227.880 EUR,
ostale najemnine (najem mrliška vežica, najem zemljišč, ipd) pa so v prvem polletju znašali 1.952
EUR.

711 Takse in pristojbine

2.119 EUR

Sem se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za
opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja
neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in
upravne.
Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 53% oz. 2.119 EUR. Do konca leta naj
bi realizacija presegla plan.

712 Globe in druge denarne kazni

22.544 EUR

Sem se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po
različnih zakonih. Denarne kazni se nanašajo na prihodke iz naslova denarnih kazni za prekrške in
nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora.
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Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo v višini 21.174 EUR ali 80% plana. Nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini 1.010 EUR. Prihodki od povprečnin oz.
sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju znašali
360 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni konec leta presegla plan.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.822 EUR

V to skupino sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabnik oziroma druga
institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja ˝lastne dejavnosti˝, to je
s prodajo svojih proizvodov ali opravljenih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz
javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 61 % ali v višini 1.822 EUR. Prihodki so v
večji meri realizirani iz naslova nakupa grobov.

714 Drugi nedavčni prihodki

58.480 EUR

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 48 % oz. 58.480
EUR. Največji prihodek predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini 58.326
EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

25.544 EUR

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2019 od planiranih 392.463 EUR realizirani v višini
25.544 EUR, kar pomeni, da je realizacija 6%. Prihodki so bili doseženi s prodajo stavbnih in
ostalih zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

68.768 EUR

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja
prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračuna lokalnih
skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni
javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2019 realizirani v višini 68.768 EUR oziroma le 10 %
sprejetega plana.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij68.768 EUR
Od realiziranih transfernih prihodkov je bilo za 2.782 EUR transferov iz državnega proračuna za
investicije, in sicer iz naslova požarne takse.
Prejeli smo 11.161 EUR sredstev kot povračilo stroškov za Medobčinski inšpektorat, in 4.374 EUR
za vzdrževanje gozdnih cest.
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4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:





tekoče odhodke,
tekoče transfere,
investicijske odhodke,
investicijske transfere.

Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava. V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so vključeni vsi ˝namenski
odhodki˝, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in
zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi za obdobje
od 1.1. do 30.6.2019 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov je razvidna iz
obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Vrsta odhodka

Veljavni proračun 2019

Realizacija
30.06.2019

Indeks
(real/plan)

Tekoči odhodki

1.150.924

502.295

43,64

Tekoči transferi

1.953.732

883.032

45,20

Investicijski
odhodki

1.810.021

205.566

11,36

Investicijski
transferi

163.584

29.070

17,77

5.078.262

1.619.964

31,90

Skupaj
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Realizirani odhodki, glede na plan
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502.295

883.032

205.566

29.070

Veljavni proračun 2019

Realizacija 30.06.2019

Skupni odhodki so prvem polletju 2019 znašali 1.619.964 EUR in so bili v primerjavi z
sprejetim proračunom realizirani v višini 32%
Največji delež odhodkov predstavljajo tekoči transferi 45 %, kjer največji delež predstavlja
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starše.
Po velikosti so na drugem mestu tekoči odhodki, ki so v prvem polletju predstavljali 44%
vseh odhodkov in so znašali 502.295 EUR. Največji delež tekočih odhodkov smo porabili
za izdatke za blago in storitve, kar predstavlja 74 % vseh tekočih odhodkov. Za plače in
druge izdatke zaposlenim smo porabili 118.897 EUR oziroma 24 % vseh tekočih
odhodkov.
Podrobnejša realizacija po posamezni skupini odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

40 TEKOČI ODHODKI

502.295 EUR

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini 502 tisoč EUR oz. 44% glede na
veljavni proračun. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

Tekoči odhodki

Veljavni
proračun

Realizacija 30.6.2019

Indeks
(real/plan)

Plače in drugi izdatki zaposlenim

222.585

100.452

45,13

Prispevki delodajalcev

43.201

18.443

42,69

Izdatki za blago in storitve

855.561

372.513

43,54

Plačila domačih obresti

18.140

6.773

37,34
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11.438

4.114

35,97

1.150.924

502.295

43,64

TEKOČI ODHODKI
Plačila domačih
obresti Rezerve

Plače in drugi
izdatki
zaposlenim
Prispevki
delodajalcev

Izdatki za blago
in storitve

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih
izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih
in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi
izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med
tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih
izdatkov za blago in storitve se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in
tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so bili v prvem polletju 2019 realizirani v višini 502.295 EUR in sicer:
 Sredstva za plače so bila porabljena v višini 45% glede na veljavni proračun in so bila
izplačana v skladu z zakonodajo.
 Prispevki delavcev za socialno varnost in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja so bili izvršeni v višini 18.443 EUR ali 43% planiranih
sredstev, kar sovpada tudi z izplačilom plač za prvo polletje.
 Izdatki za blago in storitve vključujejo pisarniški in splošni material in storitve,
električno energijo, vodo in komunalne storitve, izdatke za službena potovanja,
tekoče vzdrževanje zgradbe in drugih prostorov v lasti občine, najemnine in druge
operativne odhodke. Drugi operativnih odhodki vključujejo stroške konferenc in
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seminarjev za zaposlene, stroški sejnin, članarine, stroške plačilnega prometa,
stroške medobčinskega inšpektorata in druge drobne materialne izdatke. Skupaj so
bili realizirani odhodki v višini 372.513 EUR, kar predstavlja 44% planiranih sredstev.
 V sredstva proračunske rezerve so se v prvi polovici leta oblikovala v višini 2.500
EUR.
Pri plačilu domačih obresti so knjižene obresti iz naslova dolgoročnega zadolževanja, in
sicer za dolgoročni kredit v višini 1.900.000 EUR, in sicer za namen financiranja izgradnje
kanalizacije in čistilne naprave. Obresti in glavnica se plačujejo kvartalno (15. marec, 15.
junij, 15. september in 15. december.). Do 30.06.2019 so bile izplačane v višini 6.773
EUR.
V okviru skupine podkontov 4025 – Tekoče vzdrževanje predstavljajo največji strošek.
Sredstva so bila porabljena za:
Tekoče vzdrževanje
V EUR
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave

750

Dejavnost zdravstvenih domov

729

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

8.075

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1.400

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

185.979

Cestna razsvetljava

1.686

Zbiranje in ravnanje z odpadki

6.927

Izboljšanje stanja okolja

223

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

958

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave

835

Drugi programi na stanovanjskem področju

149

Dejavnost zdravstvenih domov

1.599

Administracija občinske uprave

4.604

Obveščanje domače in tuje javnosti

1.327

Drugi programi na stanovanjskem področju

2.704
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Pri »Drugih operativnih odhodkih« je bila realizacija 37 %. Sredstva so bila porabljena za:

Drugi operativni odhodki

v EUR

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

1.867
14.430

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

6.541

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

557

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

532

Plačila bančnih storitev

227

Drugi operativni odhodki (arhiviranje podatkov, civilna zaščita in gasilstvo, oskrba
zapuščenih živali, stroški v zvezi z dnevom borovnic, vzdrževanje katastra
komunalnih objektov in naprav, storitve Stanovanjske zadruge Vrhnika,
regresiranje prevozov ob sredah)

467

41 TEKOČI TRANSFERI

883.032 EUR

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vse nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera
plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega
blaga oziroma prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev
mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. So sredstva,
ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in
zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov. Tekoči transferi
so bili realizirani v skupni višini 883.032 EUR, kar predstavlja 45% planirano realizacijo.

Subvencije so bile dodeljene v višini 47.766 EUR Komunalnemu podjetju Vrhnika za
subvencijo cen javnemu podjetju (omrežnina).
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo regresiran prevoz učencev v šole,
nadstandardni programi vrtcev, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in varstveno
delavnem centru, subvencioniranje tržnih najemnin, transfere vrtcem za plačilo razlike med
ceno programov v vrtcih, tako v občini kot izven občine, izplačila družinskemu pomočniku,
plače za javne delavce, izplačila osebam za pomoč na domu in izplačila nadstandardnega
programa šol. Tekoči transferi so bili realizirani v višini 619.747 EUR oziroma 49%
predvidenih sredstev in sicer:
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Transferi
posameznikom

Veljavni proračun 2019

Darilo ob rojstvu otroka

Realizacija 30.06.2019

Indeks
(real/plan)

20.000

10.000

50,00

3.500

2.440

69,71

Prevozi otrok v šolo

52.550

22.734

43,26

Doplačila za šolo v
naravi

6.700

1.890

28,21

Oskrba starejših v
domovih

78.000

29.047

37,24

Subvencioniranje
stanarin

95.000

61.655

64,90

Plačilo razlike cene v
vrtcih

998.500

491.981

49,27

1.254.250

619.747

49,41

Enkratna denarna
pomoč

Skupaj

v EUR

Transferni posameznikom in gospodinjstvom
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-

Veljavni proračun 2019

Darilo ob
rojstvu
otroka
20.000

Enkratna
denarna
pomoč
3.500

Realizacija 30.06.2019

10.000

2.440

Prevozi otrok Doplačila za
v šolo
šolo v naravi
52.550

6.700

22.734

1.890

Oskrba
Subvencionir Plačilo razlike
starejših v
anje stanarin cene v vrtcih
domovih
78.000
95.000
998.500
29.047

61.655

491.981

Realizacija transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je ob polletju znašala
22.561,84 EUR. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju dejavnosti gasilske
zveze (17.500 EUR) ter programa kulturnih društev ( 1.622 EUR), sofinanciranje rdečega
križa ( 2.749,98 EUR) in sofinanciranje političnih strank (699,84 EUR). Ocenjujemo, da bo
realizacija v skladu z planirani sredstvi za leto 2018.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

205.566 EUR

Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi, novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti
projektov, ki vključujejo projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.
Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine.
Občina Borovnica je v prvem polletju porabila 11% sredstev za investicijske odhodke, kar
predstavlja skupni znesek porabljenih sredstev v višini 205.566 EUR. Sredstva so bila
porabljena za:
Investicije

v EUR

Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

53.554

Nakup zemljišč

26.939

Prehod za pešce - Breg

17.821

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

15.052

Obnova avtobusnih postajališč

14.409

Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

11.358

Obrtniška-Cegnca

7.668

Brv čez Borovniščico

6.834

Oglasne table

6.246

Cesta nad KIM-Vijem

5.621

Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ

5.261

Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

4.624

Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

3.643

Investicije na vodnem zajetju Vršaj

3.386

Kolesarska povezava Borovnica-Pako

2.928

Kanalizacija Cesta pod goro

2.910

Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

2.690

Območje Liko

2.685
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Cesta v Ohonici (Švigelj)

2.488

Vodovodi

2.000

Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

1.797

Kanalizacija Švigljeva ulica

1.757

Celostna prometna strategija

1.427

Cesta v Jele (Sušec)

845

Investicije v javno razsvetljavo

710

Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol

550

Kolovoz ob Borovniščici

308

Urejanje zaprte deponije

54

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

29.070 EUR

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2019 realiziranih za dobrih 29.070
EUR, kar znaša 17 % planiranega v sprejetem proračunu.
Investicijski transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:
·
investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in
·
investicijski transferi proračunskim uporabnikom.
Jamarskemu društvu je bilo nakazano 2.000 EUR za nakup opreme ter PGD Borovnica
3.300 EUR za nakup gasilskega vozila. Investicijskih transferov proračunskim
uporabnikom je bilo za 23.770 EUR, in 16.270 EUR za nakup opreme novega oddelka
vrtca, 7.500 EUR za osnovna sredstva v osnovni poli.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

-61.212 EUR
61 . 21 2 E UR

V sprejetem proračunu novega zadolževanja nismo planirali.

55 ODPLAČILA DOLGA

61.212 EUR

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnic kreditov, ki v skladu s pogodbami in
amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2019 . Realizacija ob polletju znaša 61
tisoč EUR (indeks na plan 50), do konca leta pa se ocenjuje 100 % realizacija.
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OCENA REALIZACIJE PRORAČUN OBČINE BOROVNICA
DO KONEC LETA 2019
Poslovanje občinskega proračuna je bilo v prvi polovici leta 2019 v okviru pričakovanega.
Investicije so se pričeli v mesecu maju in juniju tako, da bo realizacija prikazana v drugi
polovici leta.
Proračun je poravnaval vse svoje obveznosti do dobaviteljev in javnih zavodov v rokih.
Stanje denarnih sredstev na računu na dan 30.6.2019:

 Stanje sredstev na rednem računu: 588.500,72 EUR
 Stanje sredstev na računu proračunske rezerve: 61.104,60 EUR
Občina Borovnica je imela na dan 30.6.2019 poravnane vse obveznosti prenesene iz leta
2018, prav tako je plačevala vse svoje obveznosti v zakonskih rokih.
Občina Borovnica v prvi polovici leta ni izdajala poroštev, prav tako se ni likvidnostno
zadolževala.
Iz navedenega poročila prihodkov in odhodkov lahko razberemo, da je Občina Borovnica
poslovala v prvi polovici leta 2019 v okviru zmožnosti, predvsem pa racionalno ter v skladu z
začrtanimi smernicami in cilji in v skladu z danimi možnostmi. Ustvarila je proračunski
presežek v višini 172.840 EUR in tekoči presežek v višini 313.165 EUR. Odplačilo dolga je
bilo v višini 61.212 EUR, kar pomeni pozitivno spremembo stanja na računu v višini 111.628
EUR.
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