
 
              

PRORAČUN  ZA  LETO 2018 - spremembe po prvem branju 
 

Na osnovi prispelih predlogov, razprave na občinskem svetu in odborih ter na osnovi drugih 

spremembah podatkov župan posreduje   

dopolnjen predlog proračuna za drugo branje  
 

SPLOŠNI DEL 
 

Prihodki se povečajo za 29.099 EUR: 

str. 4 v največji meri se povečajo na kontu 74000185-MGRT 23. člen ZFO-1 zaradi 

določenega višjega zneska deleža države, ki v skladu z 23. členom ZFO-1 pripada občinam za  

investicije. Ta se je povečal za 16.915 EUR.  

str. 2 - za 10.584 EUR se povečajo zaradi obračunane uporabnine prostora na letališču, ki ga 

            zaseda avtobusni prevoznik. Odpre se nov konto 710399-Drugi prih. od premoženja.  

          - prihodki od drugih najemnin na kontu 7103042 se povečajo za 600 EUR. Gre za   

            prihodke KS iz naslova najemnin. 

str. 3 odpre se nov konto 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, na katerem   

 se planira 1.000 EUR prihodkov od prodaje slik, ki jih prodaja KS Bovec. Z izkupičkom bi   

 sofinancirali postavitev spominskega obeležja žrtvam prve svetovne vojne.  

                  

Odhodki se v skupnem znesku prav tako povečajo za 29.099 EUR. Se pa na nekaterih 

postavkah znižajo in se sredstva razporedijo na druge postavke, zato se v splošnem delu 

proračuna spremenijo skupni zneski na kontih skupine 4 (odhodki) glede na spremembe v 

posebnem delu proračuna.  

 

POSEBNI DEL 

 
str. 5 sredstva na postavki 0111- plače in drugi izdatki se povečajo za 3.000 EUR, ker se v 

skladu z uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju spremni plača tajnika občinske  

uprave. Ker ZUJF v določenem delu ne velja več, se v skladu z zakonom o delovnih razmerjih   

za 1.471 EUR  poveča skupni znesek regresa zaposlenih v okviru te postavke. Višina regresa 

se uskladi tudi na drugih postavkah (kulturni dom, župan in postavke projektov). 

  

str. 8 sredstva na postavki 0224- Gorska reševalna služba se povečajo za 2000 EUR  

 

str. 11  

 - v okviru postavke 0452 redno vzdrževanje občinskih cest, konto 420500 investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave se namesto ceste Mišja vas uredi del parkirišča ob cesti v Lepeno 

- na postavki 064880 Ureditev prehodov in postajališč se za 28.000 EUR poveča znesek na 

kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, tako da znaša 53.000 EUR 

 



- str. 11 in 12 znesek na postavki 04540 investicijsko vzdrževalna dela na ulicah v naselju 

Bovec se na kontu 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave poveča za 28.097 EUR za 

DDV, tako da znaša 408.097 EUR. Za enak znesek se zmanjša na  

str. 18 znesek na postavki 0623 urejanje javnih površin, konto 420500 investicijsko  

vzdrževanje in izboljšave, tako da znaša 153.776 EUR   

 

str. 12 znesek na postavki 045502 most Črešnjica v Soči se zmanjša na kontu Novogradnje 

za 50.000 EUR, ker gradbenih del na mostu letos še ne bo.  

 

str. 15 zmanjša se znesek na postavki 047950 Letališče Bovec na kontu 420600 Nakup 

zemljišč, ker se je najprej predvideval celoten odkup zemljišča v višini 57.050 EUR, zdaj pa 

se planira le letni obrok v višini 8.150 EUR. Vključi se konto 403309 Plačila obresti z 

zneskom 20.488 EUR. Gre za obresti, ki jih je bivši lastnik zemljišča, Alptours d.o.o. , 

obračunal od leta 2011 do poplačila kupnine  v decembru 2017 

 

str. 16 v okviru postavke 0513 odvozi odpadkov turistične točke se odpre konto 412000  

tekoči transferi nepridobitnim organizacijam z zneskom 3.000 EUR. Gre za financiranje 

najema kemičnih sanitarij, s katerimi bosta upravljali turistični društvi v Soči in Trenti.  

 
str. 17 vključi se nova postavka 0627 investicijska in projektna dokumentacija za nove 

projekte z zneskom 67.000 EUR od katerega je 18.100 EUR namenjeno kot investicijski 

transfer PGD Srpenica za plačilo dokumentacije za projekt Gasilski dom z večnamensko 

dvorano Srpenica, 7.500 EUR za dokumentacijo za športno dvorano Bovec, ostalo pa za 

dovoljenja in dokumentacijo za parkirišče v Lepeni in drugo.  

 

Uskladijo se še nekateri drugi manjši zneski.  

 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 
se posledično spremeni na postavkah glede na spremembe v posebnem delu proračuna in 

glede na nekatere nove znane vrednosti v projektih za naslednja leta. 

 

 

 

 

                          župan 

Bovec, 15-2-2018       Valter Mlekuž 


