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POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2018 

 

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah ţupan poroča občinskemu svetu o 

izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.  

 

V splošnem delu proračuna so zajeti podatki o realizaciji prejemkov, izdatkov, preseţku, 

(primanjkljaju) in eventualnem zadolţevanju občine.  

 

V obdobju od januarja do junija 2018 je bilo realiziranih: 

 

- 2.227.920,14 EUR prihodkov, to je 38,74 % od planiranih za leto 2018 

-  1.878.544,69 EUR odhodkov, to je 27,32 % od planiranih za leto 2018, kar pomeni    

349.375,45 EUR proračunskega preseţka.  

 

 PRIHODKI 
     veljavni  

plan      realizacija  

indeks    

r/p 

SKUPAJ PRIHODKI  5.750.390,91 2.227.920,14 38,74 

TEKOČI PRIHODKI  4.521.879,38 1.982.738,11 43,85 

- DAVČNI PRIHODKI 3.676.359,00 1.625.802,70 44,22 

- NEDAVČNI PRIHODKI 845.520,38 356.935,41 42,21 

KAPITALSKI PRIHODKI 662.439,76 203.607,25 30,74 

PREJETE DONACIJE  2.500,00 1.200,00 48,00 

TRANSFERNI PRIHODKI 562.891,77 39.694,78 7,05 

 

V tem obdobju se je glede na plan realiziralo 43,85 % tekočih prihodkov, 44,22 % davčnih 

prihodkov, 42,21 % nedavčnih prihodkov, 30,74 % je bilo realiziranih kapitalskih prihodkov 

(preostala celotna kupnina za prodajo "Hotela Šola"), prejetih donacij 48,00 %, transfernih 

prihodkov 7,05 % in sredstva prejeta iz EU 100,00 %. Tekočih odhodkov je bilo  realiziranih 

37,02 %, tekočih transferov 40,12 %, investicijskih odhodkov 9,82 % in investicijskih 

transferov 72,98 %. 

 

Investiciji, ki sta se začeli ţe v l. 2017 in nadaljevali v l. 2018, sta bili sanacija ceste Breg - 

Ravni Laz in mrliška veţica Srpenica. Prav tako se ja nadaljevalo z  odkupi zemljišč (cesta v 

Čezsoči pri mostu, cesta v Lepeni, cesta Naklo - Brdo, cesta nad Kaninsko vasjo). Sanirala se 

je cesta Njivice na Ţagi, izvedla zunanja ureditev mrliške veţice na Srpenici, začela so se 

investicijsko vzdrţevalna dela na cesti Čezsoča - Jablanca, projektiralo se je most Črešnjica, 

čistilna naprava Kal Koritnica in faza PGD za komunalno opremo nad Kaninsko vasjo.  

 

V prvem polletju je bilo odplačano za 147.634,31 EUR dolgoročnih kreditov. Stanje na dan 

30.06.2018 je tako 1.505.111,52 EUR. 

 

 

Bovec, 13.07.2018                    ţupan  

                                             Valter Mlekuţ  

ODHODKI veljavni  plan realizacija 

indeks 

r/p 

SKUPAJ ODHODKI 6.875.047,75 1.878.544,69 27,32 

TEKOČI ODHODKI 1.873.915,98 693.790,18 37,02 

TEKOČI TRANSFERI 1.675.387,80 672.126,89 40,12 

INVESTICIJSKI ODHODKI 3.031.302,15 297.745,68 9,82 

INVESTICIJSKI 

TRANSFERI 294.441,82 214.881,94 72,98 


