Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,
109/8 in 49/09) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine
Vipava na 26. redni seji, dne, 17. 12. 2009, sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE VIPAVA ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino VIPAVA za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v eurih
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2010
________________________________________________________________________________________________________________

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI

11.614.807
4.862.895
3.758.497

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.274.057
315.790
168.650

1.104.398

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

768.080
1.600
4.000
4.600
326.118

72 KAPITALSKI PRIHODKI

991.372

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE

459.825
531.547

41.825

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI

41.825

5.718.715

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.773.707
3.945.008

12.059.659
1.303.891
234.820
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI

46.519
1.012.052
10.500

1.671.631

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

73.430
892.190
175.232
530.779

8.874.501

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.874.501

209.636

431 Investicijski transferi prav.in fizič.osebam, ki niso pror.por.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

203.500
6.136

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-444.852
___________________________________________________________________________
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2010
________________________________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

1.770
1.770
1.770

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

532
532
532

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.238
___________________________________________________________________________
C.RAČUN FINANCIRANJA
(IV.-V.)

________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun leta 2010
________________________________________________________________________________________________________________

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
-443.614

(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE

444.852

(VI.+VII.-VIII.-IX.)
_______________________________________________________________________________________

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
444.853

9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1.
prihodki krajevne skupnosti Vipava: donatorska sredstva za Vipavski glas in prireditev Vipavska
trgatev se uporabijo za namene izdaje glasila in organizacije prireditve
2.
prihodki krajevne skupnosti Podnanos: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
3.
prihodki krajevne skupnosti Lozice: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
4.
prihodki krajevne skupnosti Goče: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila
pridobljena
5.
prihodki krajevne skupnosti Erzelj: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila
pridobljena
6.
prihodki krajevne skupnosti Podraga: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila
pridobljena
7.
prihodki krajevne skupnosti Vrhpolje: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila
pridobljena
8.
prihodki krajevne skupnosti Slap: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila
pridobljena
9.
prihodki priključnin na kanalizacijsko omrežje, ki se uporabijo za vlaganja v komunalno infrastrukturo
10.
prihodki ekoloških taks odpadnih voda se uporabijo za vlaganja v kanalizacijo
11.
prihodki ekoloških taks odlaganja odpadkov se uporabijo za vlaganja v Center za ravnanje z odpadki
12.
prihodki požarne takse se uporabijo za investicijska vlaganja v Prostovoljna gasilska društva.
Pravice porabe Sredstev za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto za isti namen.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in podprogrami v okviru
sprejetega proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan
oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu
proračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko občinski svet na predlog župana dopolni in
spremeni.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu,
če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.
v letu 2011 70 % navedenih pravic porabe in
2.
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
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8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov na dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Ker ni predvidenih presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2010 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Vipava, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 33.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina)
se v letu 2010 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 410-27/2009-1
Vipava, 17. 12. 2009
OBČINA VIPAVA
ŽUPAN:
Mag. IVAN PRINCES, l.r.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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Občina Vipava
Glavni trg 15, 5271 Vipava

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL
PRORAČUN, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN
FINANCIRANJA ZA LETO 2010
Postavka

Opis

1
I.

plan 2010

2

3

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

11.644.807,52

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.872.895,00

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.758.497,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.274.057,00

7000

Dohodnina

3.274.057,00

700020

Dohodnina, odstopljeni vir občinam

3.274.057,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

315.790,00

7030

Davki na nepremičnine

230.210,00

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

123.000,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

106.100,00

703005

Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča

7031

Davki na premičnine

580,00

703100

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

580,00

7032

Davki na dediščine in darila

40.000,00

703200

Davek na dediščine in darila

40.000,00

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

45.000,00

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

30.000,00

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

1.000,00

703302

Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sed

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044

Davki na posebne storitve

1.000,00

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

1.000,00

7047

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

167.650,00

704700

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda

110.000,00

704704

Turistična taksa

1.500,00

704706

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb

4.000,00

704707

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zase

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

704709

Druge komunalne takse

704719

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100

Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh

7102

Prihodki od obresti

110,00

1.000,00

13.000,00
1.000,00
168.650,00

100,00
12.000,00
50,00
40.000,00
1.114.398,00
768.080,00

3.170,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 15:37:47
Pripravil: Silvana Vitežnik
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Občina Vipava
Glavni trg 15, 5271 Vipava

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL
PRORAČUN, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN
FINANCIRANJA ZA LETO 2010
Postavka

Opis

1

plan 2010

2

3

7103

Prihodki od premoženja

764.910,00

710300

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

32.100,00

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

66.300,00

710303

Prihodki od najemnin za opremo

710304

Prihodki od drugih najemnin

7.000,00

710305

Prihodki od zakupnin

2.510,00

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

710309

Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo

710310

Zamudne obresti od konces.daj. od pos.iger na srečo

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.600,00

7111

Upravne in druge takse in pristojbine

1.600,00

711100

Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)

1.600,00

712

DENARNE KAZNI

4.000,00

7120

Denarne kazni

4.000,00

712001

Denarne kazni za prekrške

2.000,00

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

2.000,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

4.600,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.600,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitve

700,00

713001

Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

713099

Drugi prihodki od prodaje

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

336.118,00

7141

Drugi nedavčni prihodki

336.118,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

250,00

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

500,00

714199

Drugi tekoči prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

459.825,00

7200

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

459.825,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV

541.547,00

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

541.547,00

7222

Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

41.825,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

41.825,00

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

100,00

7301

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

41.725,00

1.700,00

305.000,00

300,00
350.000,00

3.900,00

335.368,00
1.001.372,00

GRAD d.d.
Občina Vipava

Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 15:37:47
Pripravil: Silvana Vitežnik
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Občina Vipava
Glavni trg 15, 5271 Vipava

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL
PRORAČUN, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN
FINANCIRANJA ZA LETO 2010
Postavka

Opis

1

plan 2010

2

3

74

TRANSFERNI PRIHODKI

5.728.715,52

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.783.707,52

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.748.707,52

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

35.000,00

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

35.000,00

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

3.945.008,00

7412

Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko

3.945.008,00

II.

1.744.295,52
4.412,00

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)

12.089.659,00

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.303.891,00

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

46.519,00

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

26.596,00

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

16.076,00

4012

Prispevek za zaposlovanje

144,00

4013

Prispevek za starševsko varstvo

243,00

4015

Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni materiali in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4024

Izdatki za službena potovanja

4025

Tekoče vzdržavanje

4026

Najemnine in zakupnine

4027

Kazni in odškodnine

4028

Davek na izplačane plače

4029

Drugi operativni stroški

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4031

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

4090

Splošna proračunska rezervacija

4091

Proračunska rezerva

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

73.430,00

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

73.430,00

234.820,00

3.460,00
1.012.052,00
65.120,00
4.650,00
100.778,00
5.500,00
435.211,00
2.250,00

398.543,00

10.500,00
500,00
10.000,00
1.671.631,00

GRAD d.d.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL
PRORAČUN, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN
FINANCIRANJA ZA LETO 2010
Postavka

Opis

1

plan 2010

2

3

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

892.190,00

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4119

Drugi transferi posameznikom

873.190,00

411900

Regresiranje prevozov v šolo

151.300,00

411908

Denarne nagrade in priznanja

500,00

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

65.000,00

411920

Subvencioniranje stanarin

12.000,00

411921

Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev

411922

Izplačila družinskemu pomočniku

21.250,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

38.140,00

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

175.232,00

4120

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

175.232,00

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

530.779,00

4130

Tekoči transferi drugim robčinam

15.500,00

413003

Sredstva, prenešena drugim občinam

15.500,00

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

11.000,00

413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo

11.000,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

395.425,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.

144.411,00

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev

18.307,00

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

230.533,00

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.

2.174,00

4135

Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.

2.700,00

4136

Tekoči transferi v javne agencije

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

8.904.501,00

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

8.904.501,00

4200

Nakup zgradb in prostorov

90.812,00

4202

Nakup opreme

41.000,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.419.125,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.782.882,00

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4208

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

514.746,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

209.636,00

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.

203.500,00

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

123.500,00

4311

Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.

16.000,00
3.000,00

580.000,00

106.154,00

55.936,00

80.000,00
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL
PRORAČUN, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN
FINANCIRANJA ZA LETO 2010
Postavka

Opis

1

plan 2010

2

3

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

6.136,00

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

6.136,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) (prih.-odhod.)

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7512

Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih

7520

Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj)

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

-444.851,48
1.770,00

1.770,00
532,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

4410

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

532,00

4421

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

532,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

500101

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni

1.238,00

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV-II-V)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

444.851,48

Splošni sklad za drugo - prenesena sredstva iz preteklega leta

444.853,00

9009

-443.613,48

GRAD d.d.
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PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2010 po UPORABNIKIH

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
4000

PLAN 2010

Občinska uprava

11.590.872,52
11.590.872,52
11.590.872,52
11.590.872,52

70000

PRIHODKI OBČINSKE UPRAVE

11.590.872,52

700020

Dohodnina-občinski vir

703001

2501937-Davek od premoženja od pro za počitek in rekreacijo

3.274.057,00

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

123.000,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb

106.100,00

703005

Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča

703100

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

703200

2533-Davki na dediščine in daril

40.000,00

703300

2400-Davek na promet nepremičnin pravnih oseb

30.000,00

703301

241643-Davek na promet nepremičnin fizičnih oseb

703302

24170-Dav.na prom.neprem.-od praiz.oseb,ki nimajo sedeža v R

703303

1739-Zamudne obresti od davka napromet nepremičnin

1.000,00

704403

252895-Davek na dobitke od iger nasrečo

1.000,00

704700

Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odpadnih voda

704704

Turistična taksa

1.500,00

704706

Občinske takse od pravnih oseb

4.000,00

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

100,00

704708

3205-Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

12.000,00

704709

Druge občinske takse

704719

Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlaganja odpadkov

710200

Prejete obresti od sredstev na vpogled

710202

Pr.obresti od vez.tol.depoz.iz stalne rezerve-redna sred.

2.000,00

710205

Pr.obresti od vez.tol.dep.iz ostalih namenskih sredstev

1.000,00

710300

Prih.iz nasl. najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove

1.700,00

710301

Prih.od najemnin za poslovne prostore

21.500,00

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

66.300,00

710303

Prihodki od najemnin za opremo

710304

Prihodki od drugih najemnin

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

110,00

1.000,00
580,00

1.000,00
13.000,00

110.000,00

50,00
40.000,00
100,00

305.000,00
7.000,00
300,00

710309

Prih.iz naslova konces.daj.posebnih iger na srečo

7111000

3091-OBČ.UPR.TAKSE-309155

350.000,00
1.600,00

712001

Denarne kazni za prekrške

2.000,00

712007

5150-Nadomestilo za degradacijo uzurpacijo prostora

2.000,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

3.900,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

250,00

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

500,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

71419910

Prihodki ZPIZ - družinski pomočniki

2.500,00

71419913

Prihodki sofinanc.Univerza Nova Gorica-Lanthieri

71419914

Prihodki sofin.Lavričeve knjižnice-knjižnica Podnanos

10.868,00

71419915

Prihodki sofin.Zdravstveni dom Ajdovščina-menjava oken

10.000,00

720099

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

722001

Prihodki od prodaje gozdov

12.000,00

459.825,00
65.737,00
475.810,00
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PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2010 po UPORABNIKIH

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

5001

PLAN 2010

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

7400010

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-širokopasovne povezave

11.000,00

7400011

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-SVLR

207.915,00

7400012

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-stavba KS VRHPOLJE

116.666,00

7400013

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-vaško jedro SLAP

116.600,00

7400014

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-večnamenske površine GOČE

134.750,00

7400015

Prejeta sred.iz drž.pror. za inv.-pohodna pot ERZELJ

10.364,52

7400016

Prejeta sred.iz drž.pror.za inv.-okna Zdravstveni dom Vipava

10.000,00

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora

740100

Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo

1.137.000,00

4.412,00
35.000,00

741200

Prej.sr.iz drž.pr.iz sred.pror.EU za strukturno politiko

7412001

Prej.sr.iz drž.pror.iz sred. pror.EU-Lanthierijev grad

7412002

Prej.sr.iz drž.pror.iz sred.pror.EU-kanaliz.Zemono

201.000,00

7412003

Prej.sr.iz drž.pr.iz sred.pror.EU-kanaliz.in ČN Sanabor

176.820,00

752000

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije(stan.zak)

KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ

567.188,00
3.000.000,00

1.770,00
425,00
425,00
425,00
425,00

70005

5007

PRIHODKI KS ERZELJ

425,00

710301

Prih.od najemnin za poslovne prostore

200,00

730100

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

225,00

KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS

12.580,00
12.580,00
12.580,00
12.580,00

70006

5008

PRIHODKI KS PODNANOS

12.580,00

710200

Prejete obresti od sredstev na vpogled

20,00

710205

Pr.obresti od vez.tol.dep.iz ostalih namenskih sredstev

710301

Prih.od najemnin za poslovne prostore

710305

Prihodki od zakupnin

50,00
10.000,00
2.510,00

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA

41.100,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00

70008

5010

PRIHODKI KS PODRAGA

41.100,00

710301

Prih.od najemnin za poslovne prostore

400,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

730100

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

700,00

KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA

40.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
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PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2010 po UPORABNIKIH

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010
1.600,00

70001

PRIHODKI KS VIPAVA

1.600,00

730000

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za tek.po

730100

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

SKUPAJ

1.500,00

11.646.577,52
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PREDLOG FINANČNEGA
NAČRTA

Šifra
Predlagatelj finančnega načrta:76368
Proračunski uporabnik:
Glavni program:
Podprogram:
Proračunska postavka:

Ime
OBČINA VIPAVA

PRIPRAVA
PRORAČUNA ZA LETO
2010

Obrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA
Podkonto

Šifra

1
cenitev
cenitev

3

4
k.o.Sanabor-parc.44/17-1636m2
k.o.Sanabor-parc.541/75-1020m2
k.o.Goče-parc.39/1-406m2

Plan
2010

5
645
408
812

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

pašnik
pašnik
pašnik
pašnik,gozd
pašnik,gozd
pašnik
pašnik

k.o.Slap-parc.1413-507m2
k.o.Lože-parc.1055/3-5936m2
k.o.Lože-parc.1300-1845m2
k.o.Lože-parc.843/4.303m2
k.o.Lože-parc.848/3-927m2
k.o.Lože-parc.915/3-860m2

cenitev

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

pašnik

k.o.Lože-parc.926/1-9646m2

cenitev

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

pašnik
pašnik,gozd
travnik

k.o.Lože-parc.1336-281m2
k.o.Lože-parc.1337/5-4316m2
k.o.Slap-parc.985-4927m2

3.858
562
1.151
22.171

gozd
gozd,nasad oljk
gozd
gozd

k.o.Erzelj-parc.1355-5007m2
k.o.Vipava-parc.248/1-2612m2
k.o.Lože-parc.926/10-1355m2

15.021
87.162
4.065

cenitev

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

cenitev

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd
gozd

cenitev

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd,pašnik

cenitev

PRIHODKI

2
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Opis premoženja

pašnik
pašnik
pašnik

cenitev
cenitev

Pripravil:
Telefon:
Datum:

Naziv

Tip premoženja
(zemljišča, zgradbe in
prostori, oprema - brez
prevoznih sredstev,
prevozna sredstva,
druga osnovna
sredstva)

v eurih

5.341
2.281
17.808

k.o.Slap-parc.1366/2-1187m2

677
131
4.171
1.720

k.o.Lože-parc.1274/4-306m2
k.o.Goče-parc.39/1-2500m2

102
7.500

k.o.Goče-parc.1024/2-46m2
k.o.Goče-parc.983/5-6783m2
k.o.Goče-parc.1024/1-763m2
k.o.Goče-parc.1027-72301m2

138
2.713
3.433
26.510

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd,pašnik

k.o.Goče-parc.994/2-63085m2

16.823

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2
k.o.Nanos-parc.168/1624-5045m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/1746-8927m2
k.o.Nanos-parc.168/1747-3388m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/1945-7017m2
k.o.Nanos-parc.168/1986-3047m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd

k.o.Nanos-parc.168/1994-4120m2

13.716
15.135
26.781
10.164
21.051
7.312
9.888

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd

k.o.Nanos-parc.168/2109-3336m2

8.000

Žig:

Odgovorna oseba:

cenitev

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/2184-583m2
k.o.Nanos-parc.168/2309-4726m2

2.000
11.340

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd
gozd
gozd

k.o.Nanos-parc 168/2428-1135m2
k.o.Nanos-parc.168/2429-3962m2
k.o.Nanos-parc.168/2430-5535m2
k.o.Nanos-parc.168/2432-5299m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/2433-5396m2
k.o.Nanos-parc.168/2432-5330m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd

k.o.Nanos-parc.168/2435-5411m2

2.724
9.508
12.406
11.838
12.070
11.914
12.106

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd

k.o.Nanos-parc.168/2436-5253m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/2437-5243m2
k.o.Nanos-parc.168/2530-4025m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Nanos-parc.168/2584-8061m2
k.o.Nanos-parc.168/2818-9339m2

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd

k.o.Sanabor-parc.44/1-1559m2
k.o.Sanabor-parc.543/301-1020m2

11.725
11.701
9.660
19.344
22.412
416
2.448

722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov
722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd
gozd
gozd
gozd

k.o.Sanabor-parc.543/366-2705m2
k.o.Sanabor-parc.543/4-1100m2
k.o.Vrhpolje-parc.247/57-4400m2
k.o.Vrhpolje-parc.247/56-705m2

10.820
2.640
10.560
1.692

722001-Prihodki od prodaje gozdov

gozd

k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2

720099-Prodaja zgradb in prostorov
720099-Prodaja zgradb in prostorov
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
720099-Prodaja zgradb in prostorov

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
pašnik-menjava
pašnik-menjava
stavbno zemljišče

k.o.Vipava-parc.št.1715/27- 3986m2
k.o.Vrhpolje-parc.št.1513/3
k.o.Vrhpolje-parc.252/70-500m2
k.o.Vrhpolje-parc.253/73-370m2
k.o.Vipava-parc.št.334/2- 41m2

720099-Prodaja zgradb in prostorov
720099-Prodaja zgradb in prostorov

stavbno zemljišče
k.o.Vipava-parc.št.421/1- 101m2
stavbno zemljišče -menjavak.o.Vipava-parc.št.391/12- 26m2
stavbno zemljišče
par.št.508/1 k.o.Vipava-1107M2

720099-Prodaja zgradb in prostorov

10.972
398.600
cenitev
2.000
2.000
2.000
5.000
590
53.635
1.001.372

ODHODKI

Prihodki:
Prenos prihodkov iz preklega leta:
Razpoložljiva sredstva skupaj:
420099-nakup prostorov

stavbno zemljišče

420099-nakup prostorov
420099-nakup prostorov
420099-nakup prostorov
420600-nakup zemljišč
420600-nakup zemljišč

stavbno zemljišče
k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu
stavbno zemljišče
k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu
stavbno zemljišče-menjavak.o.Vipava-391/14-59m2-menjava
stavbno zemljišče
k.o. Vrhpolje parc.št.151/34-124m2
stavbno zemljišče
k.o. Vrhpolje parc.št.- za širitev Plumbovega ovinka

420099-nakup prostorov

k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu

cenitev
cenitev
cenitev
590
992
5.000

kmetijsko zemljišče-menjava
k.o.Vrhpolje-252/10-1320m2-menjava
k.o. Slap parc.št.1085-1000m2 za širitev pokopališ

420600-nakup zemljišč
420099-nakup prostorov
420600-nakup zemljišč
420600-nakup zemljišč

kmetijsko zemljišče
stavbno zemljišče
kmetijsko zemljišče
kmetijsko zemljišče

4.000

k.o.Vipava-parc.št.86/3, 275m2-vodohran
k.o. Vipava parc.št.1712/2-490m2 Gerzejevo ob reki Vipavi
k.o. Vipava parc.št.1998/3-9821m2 MORS
k.o. Vipava parc.št.-100m2 za širitev pokopališča

7.654
11.000
980
24.020

Odhodki skupaj:

1.700
55.936

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki):

945.436

420600-nakup zemljišč

Pripravil:
Telefon:
Datum:

1.001.372

kmetijsko zemljišče

Žig:

Odgovorna oseba:

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

1000

Občinski svet

73.554,00

01

POLITIČNI SISTEM

72.554,00

Politični sistem

72.554,00

0101

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001

46.205,00

Stroški svetnikov - sejnine

401001

39.960,00

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402902
Plačila po pogodbah o delu
01002
Stroški komisij in odborov - sejnine
401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402905
Sejnine udeležencem odborov
01004
Financiranje političnih strank
41200014

04

Financiranje političnih strank

3.830,00
26.349,00

Stroški volitev

26.349,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402939

Stroški strokovnih komisij

20.604,00

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401

135,00
2.280,00
3.830,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01009

2.260,00
37.700,00
2.415,00

Kadrovska uprava

1.000,00

Občinske nagrade(denar.nagrade in str.s podelitvij

402999

1.000,00
1.000,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04002

745,00

Drugi operativni odhodki

1.000,00
1.000,00

2000

Nadzorni odbor

5.800,00

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.800,00

0203

Fiskalni nadzor

5.800,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001

5.800,00

Dejavnost nadzornega odbora

5.800,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402999

Drugi operativni odhodki

300,00
5.000,00
500,00

3000

Župan

42.483,00

01

POLITIČNI SISTEM

36.483,00

Politični sistem

36.483,00

0101

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01006

36.483,00

Plača župana

401001

20.013,00

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.133,00

402902
Plačila po pogodbah o delu
01007
Nadomestilo za neprofes.opravljanje funkc.podžupan

18.880,00
14.970,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402902

Plačila po pogodbah o delu

14.000,00

402999
Drugi operativni odhodki
01008
Materialni stroški - župan
402009

100,00
1.500,00

Izdatki za reprezentanco

1.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik

870,00

1

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
402999
04

PLAN 2010

Drugi operativni odhodki

500,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403

6.000,00

Druge skupne administrativne službe

6.000,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6.000,00

04001

Občinski praznik

402010

4.500,00

Hrana,storitve menz in restavracij

3.000,00

402099
Drugi splošni material in storitve
04004
Pokroviteljstva občine-protokolarni dogodki
402010

Hrana,storitve menz in restavracij

402999

Drugi operativni odhodki

1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00

4000

Občinska uprava

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401

10.822.552,00

Kadrovska uprava

1.500,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04003

0402

1.500,00

Objava občinskih predpisov

402006

1.500,00

Stroški oglaševalskih storitev

1.500,00

Informatizacija uprave

2.950,00

04029002 Elektronske storitve
02003

0403

2.950,00

Stroški plačilnega prometa

2.950,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402931

Plačila bančnih storitev

76.842,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06

76.842,00

Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki

10.000,00

402920
Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev,sodnih izvedencev
04008
Revidiranje in notranji nadzor poslovanja

10.000,00
5.000,00

402999
Drugi operativni odhodki
04009
Upravljanje z občinskim premoženjem

5.000,00
61.842,00

402999

Drugi operativni odhodki

7.560,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.000,00

420600

Nakup zemljišč

48.282,00

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

337.359,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin
06002

1.110,00
1.110,00

Delovanje zvez občin

402922
0603

2.750,00
200,00

Druge skupne administrativne službe

04007

81.292,00

1.110,00

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

1.110,00

Dejavnost občinske uprave

336.249,00

06039001 Administracija občinske uprave

322.749,00

06003

Sredstva za plače delavcev

272.880,00

400000

Osnovne plače

197.600,00

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400002

Nadomestilo plače za boleznine v breme delodajalca

2.000,00

400100

Regres za letni dopust

6.920,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik

10.000,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

8.000,00

400203

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

4.800,00

400400

Sredstva za nadurno delo

5.500,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

19.000,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

14.100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200

Prispevek za zaposlovanje

401300

Prispevek za starševsko varstvo

130,00
220,00

401500
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
06005
Materialni stroški občinske uprave
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

144,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

60,00

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402004

Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

3.100,00

402007

Računalniške storitve

9.500,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.200,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.320,00

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

4.500,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

4.200,00

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

402402

Stroški prevoza v državi

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

402405

Stroški prevoza v tujini

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po pogodbah o delu

2.700,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

2.000,00

402912

Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.

402999

Drugi operativni odhodki

411908

Denarne nagrade in priznanja(obvez.poč.praksa dij+štud.

06007

0703

3.460,00
49.869,00

401001

4.650,00
400,00

170,00

100,00
50,00
4.000,00
300,00
50,00
2.750,00
500,00

675,00
6.000,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

07

1.150,00

Nakup opreme

500,00
13.500,00
13.500,00

402199

Drugi posebni materiali in storitve

3.500,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

10.000,00

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

151.052,00

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

151.052,00

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07002

23.000,00

Stroški operativnega delovanja civilne zaščite

23.000,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

402402

Stroški prevoza v državi

1.000,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.500,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.000,00

402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

1.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

2.750,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
420299

PLAN 2010

Nakup druge opreme in napeljav

15.000,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07004

128.052,00

Dejavnost občinskih gasilskih društev

27.052,00

41200025 Transferi gasilskim društvom
07005
Sofinanciranje nabave gasilske opreme

08

27.052,00
101.000,00

431000

Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam

13.000,00

4310001

Trans.gasilci-požarna taksa

11.000,00

4310003

Inv.tran. za nabavo gasilskega vozila

77.000,00

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802

6.500,00

Policijska in kriminalistična dejavnost

6.500,00

08029001 Prometna varnost
08001

10
1003

6.500,00

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.pro

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

25.700,00

Aktivna politika zaposlovanja

25.700,00

10039001 Povečanje zaposljivosti
10001

25.700,00

Lokalni zaposlitveni programi - javna dela

4120000
11

25.700,00

Sofinanciranje javnih del

25.700,00

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

74.719,00

Program reforme kmetijstva in živilstva

49.306,00

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

25.306,00

1102

11006

Strukturni ukrepi v kmetijstvu

402006

Stroški oglaševalskih storitev

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

25.306,00
306,00
25.000,00

11029003 Zemljiške operacije
11004

21.500,00

Zemljiške operacije

4025037

21.500,00

Poljske poti -vzdrževanje

21.500,00

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
11003

1103

2.500,00

Programi na področju kmetijstva

402999

2.500,00

Drugi operativni odhodki

2.500,00

Splošne storitve v kmetijstvu

9.650,00

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11007

650,00

Delovanje služb in javnih zavodov v kmetijstvu

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

11005

1104

9.000,00

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

402999

9.000,00

Drugi operativni odhodki

9.000,00

Gozdarstvo

15.763,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11002

15.763,00

vzdrževanje gozdnih cest

402599

650,00
650,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

12

6.500,00

15.763,00

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

3.014,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
1206

PLAN 2010

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12001

13

3.014,00

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4136006

3.014,00

Tekoči transferi GOLEA

3.014,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

Cestni promet in infrastruktura

197.960,00

Tekoče vzdrževanje občinskih cest

197.960,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

57.525,00

4025033

Vzdrž.lokal.cest-zimska služba

22.435,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006

Načrti in druga projektna dokumentacija

100.000,00

Urejanje cestnega prometa

420500

100.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

100.000,00

13029004 Cestna razsvetljava
13005

132.000,00

Cestna razsvetljava

132.000,00

402200

Električna energija

66.000,00

402511

Tekoče vzdrž.druge opreme (javne razsvetljave)

12.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

10.000,00

420501

Obnove

44.000,00

Telekomunikacije in pošta

1.137.000,00

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13060

14

1.137.000,00

Telekomunikacije

420401

Novogradnje

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.137.000,00
1.122.000,00
15.000,00

GOSPODARSTVO
1402

631.627,00

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

151.770,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14005

151.770,00

Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva

123.170,00

402922

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

30,00

410201

Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

20.000,00

4136002

Tekoči transferi- Center za razvoj podeželja TRG Vipava

80.650,00

4136007

Tekoči transferi-ROD-projekt LAS

11.970,00

41360099 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
14006
Razvojna agencija ROD

1403

11.500,00
11.500,00

13029003 Urejanje cestnega prometa
13003

118.000,00
11.500,00

Gradnja in investicijsko vzdrž.cestne infrastruktu

420804

1306

1.578.460,00
441.460,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001

3.014,00

413300

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

413301

Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

413310

Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.

13.875,00
1.841,00
12.461,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

423,00
479.857,00

14039001 Promocija občine

20.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik

10.520,00
28.600,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
14004

PLAN 2010

Promocija občine

402999

20.000,00

Drugi operativni odhodki

20.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
0441

459.857,00

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
420401

Novogradnje

332.000,00

420801
Investicijski nadzor
14002
Razvoj turizma in gostinstva

1502

10.000,00
75.857,00

402003

Založniške in tiskarske storitve

5.000,00

4025034

Vzdrževanje parkov in zelenic

23.895,00

4025036

Vzdrževanje javne snage

35.542,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

5.600,00

4029992

Drugi oper.odh.-turistična ureditev

5.020,00

4029994 Drugi oper.odhodki-internetna predstavitev
14003
Turistične prireditve

800,00
12.000,00

402999
Drugi operativni odhodki
14200
Projekt Bela po sledeh vode in kamna

12.000,00
30.000,00

420401
15

342.000,00

Novogradnje

30.000,00

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.388.601,00

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.388.601,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001

103.000,00

Ureditev in vzdrž.odlagališč komunalnih odpadkov

103.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

6.000,00

420401

Novogradnje

12.000,00

4311002

Inv.tran. KSD sanacija deponije

80.000,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15003

2.285.601,00

Gradnja in vzdž.kanalizacij.sistemov in čistil.nap

1.691.531,00

402203

Voda in komunalne storitve

202,00

402999

Drugi operativni odhodki

11.800,00

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

12.430,00

420099

Nakup drugih zgradb in prostorov

90.812,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

10.000,00

42040101

Novogradnja kanalizacije Orehovica-Hrašče

921.787,00

4205015

Obnova kanalizacije Vojkova ulica

340.000,00

4205017

Ureditev kanalizacije Vipava krožišče-golob

420800

Študije o izvedljivosti projekta

4208011

Investicijski nadzor- kanalizacija Vojkova ulica

50.000,00
103.000,00
4.500,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

70.000,00

4208046

Projekt.dok. kanalizacija in ČN Slap

40.000,00

4208047

Projekt.dok. kanalizacija Orehovica- Hrašče

25.000,00

4208049

Projekt.dok. kanalizacija Vojkova Vipava

7.000,00

42080491 Projekt.dok.kanalizacija Duplje
15004
Gradnja kanalizacije Na Produ
4205016

5.000,00
41.000,00

Obnova kanalizacije na Produ

36.000,00

420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
15005
Izgradnja sekundarne kanaliz.in vodovoda na Zemonu
420401

Novogradnje

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

310.000,00
28.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik

5.000,00
338.000,00
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PU / PP / GPR / PPR / PP / K
15006

16

PLAN 2010

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Sanabor

420401

Novogradnje

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

187.070,00
28.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603

131.950,00

Prostorski dokumenti

402099

Drugi splošni material in storitve

402901

Plačila avtorskih honorarjev

402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

131.950,00
1.000,00
1.000,00
10.330,00

402999

Drugi operativni odhodki

40299988

Drugi oper.odh.-prostorski plani in urejanje okolja

79.620,00

5.000,00

4208040

Projekti pozidava za urejanje zemljišč

10.000,00

42080400

Projekti izdelava obč.podob.prostor.načrta-urban.ureditev

25.000,00

Komunalna dejavnost

333.840,00

16039001 Oskrba z vodo
16011

110.000,00

Gradnja vodovodnega omrežja

110.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

10.000,00

420401

Novogradnje

80.000,00

420501

Obnove

10.000,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16010

1.900,00

Vzdrževanje pokopališč

1.900,00

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

413500

Tekoča plačila drugim izvajalcem jav.služb,ki niso posr.pr.p

200,00

16039004 Praznično urejanje naselij
16013

5.623,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.623,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16012

1.700,00
5.623,00

Praznično urejanje naselij

402503

1605

603.767,00
131.950,00

16029003 Prostorsko načrtovanje
16009

215.070,00

216.317,00

Druge komunalne dejavnosti

216.317,00

402203

Voda in komunalne storitve

170,00

4025035

Urejanje ulic in trgov

420501

Obnove

420801

Investicijski nadzor

2.400,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000,00

15.397,00
196.350,00

Spodbujanje stanovanjske gradnje

97.977,00

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16005

16.110,00

Individualna stanovanjska gradnja

16.110,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

110,00

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16006

16.000,00
81.867,00

Upravljanje in tekoče vzdrž.stanovanj in poslovnih prostorov

81.335,00

402200

Električna energija

6.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

1.000,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

4.290,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:47
Pripravil: Silvana Vitežnik

66.300,00

7

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

402504

Zavarovalne premije za objekte

725,00

402931

Plačila bančnih storitev

166,00

4205014 Invest.vlaganja v objekt Podskala
16007
Prenos kupnin na Stanov. in Odškodnin.sklad RS
442100
1606

Sredstva kupnin,razporejena v javne sklade in agencije

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16001

17

Obnove

40.000,00
50.189,00

Primarno zdravstvo

30.000,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17001

1706

30.000,00

Investicije in inv.vzdrževanje zdravstvenega doma

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.189,00

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Zdravstveni programi

413300
1707

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

11.000,00

Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov
Pris.v ZZZS za zdr.zav.oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba
17005

18

11.000,00
11.000,00
5.000,00

Mrliško ogledna služba

5.000,00

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

4.000,00

413500

Tekoča plačila drugim izvajalcem jav.služb,ki niso posr.pr.p

1.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802

4.189,00
16.000,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

413105

4.189,00
4.189,00

Drugi programi na področju zdravstva

17003

30.000,00
30.000,00

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17002

40.000,00

40.000,00

ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702

532,00

40.000,00

Stroški urejanja občinskih zemljišč

420501

2.854,00
532,00

3.682.374,00

Ohranjanje kulturne dediščine

3.400.000,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina

3.400.000,00

18400

1803

Nepremična kulturna dediščina

420501

Obnove

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

3.400.000,00
3.300.000,00
100.000,00

Programi v kulturi

205.594,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18001

116.279,00

Dejavnost knjižnice

112.779,00

413300

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

413301

Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

12.028,00

4133025

Lavričeva knjižnica-nabava knjig

12.303,00

413310

Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.

420501
Obnove
18004
Založništvo
402003

8.314,00

803,00
20.000,00
3.500,00

Založniške in tiskarske storitve

3.500,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

59.331,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

18039003 Ljubiteljska kultura
18002

72.065,00

Sofinanciranje kulturnih programov

72.065,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

55,00

402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

402999

Drugi operativni odhodki

22.250,00

41200023

Transferi kultura

47.750,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18003

10.000,00

Sofinanciranje programov radia in televizije

10.000,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

8.000,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000,00

18039005 Drugi programi v kulturi
18006

1804

7.250,00

Upravljanje in tekoče vzdrž.kulturnih objektov
Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

700,00

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

3.000,00

800,00

Podpora posebnim skupinam

18300

12.500,00
12.500,00

Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam

Šport in prostočasne aktivnosti

64.280,00

Programi športa

402006

64.280,00

Stroški oglaševalskih storitev

140,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

41200024

Transferi za športno dejavnost

53.000,00

4310002

Inv.trans.šport

10.000,00

IZOBRAŽEVANJE
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19001

1.140,00

1.023.643,00
593.331,00

19029001 Vrtci

1903

12.500,00
64.280,00

18059001 Programi športa
18010

2.600,00
12.500,00

Sakralni objekti

431000

19

7.250,00

402200

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

1805

2.010,00

593.331,00
Dejavnost vrtca

593.331,00

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš

413300

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

413301

Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev

580.000,00
6.232,00
879,00

413310

Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.

4323001

Invest.transf.Otroškemu vrtcu

1.136,00

4323002

Invest. transf.Osnovni šoli Vipava

5.000,00

Primarno in sekundarno izobraževanje

274.512,00

19039001 Osnovno šolstvo
19003

84,00

259.760,00

Materialni stroški in investicije v osnovni šoli

259.760,00

413003

Sredstva, prenesena drugim občinam

15.500,00

413300

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

48.284,00

413301

Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

119.042,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

7.273,00
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PLAN 2010

4133023

Tek.transf.OŠ VIPAVA- za vzdrževanje objekt.,opreme

68.797,00

413310

Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.

864,00

19039002 Glasbeno šolstvo
19004

1906

14.752,00

Plače in materialni stroški glasbene šole

14.752,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

413300

Tek.transf.v jav.zav-sredstva za plače in druge izd.zaposl.o

413302

Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in storitve

155.800,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

151.300,00

Regresiranje prevozov učencev

411900

151.300,00

Regres.prevozov v šolo

151.300,00

19069004 Študijske pomoči
19005

20

4.500,00

Pomoči študentom

412000

4.500,00

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

SOCIALNO VARSTVO
2002

16.000,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2004

16.000,00

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

411103

16.000,00

Darilo ob rojstvu otroka

16.000,00

Izvajanje programov socialnega varstva

158.255,00

20049002 Socialno varstvo invalidov
20003

23.230,00

Socialno varstvo invalidov-družinski pomočniki
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401200

Prispevek za zaposlovanje

14,00

401300

Prispevek za starševsko varstvo

23,00

411922

Izplačila družinskemu pomočniku

20002

1.943,00

21.250,00
100.000,00

Pomoč na domu in oskrba v splošnih social.zavodih

100.000,00

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

65.000,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

35.000,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20008

23.625,00

Socialne pomoči

23.625,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

125,00

402999

Drugi operativni odhodki

409000

Splošna proračunska rezervacija

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

411901

Regresiranje potovanj mladine

411920

Subvencioniranje stanarin

3.000,00
500,00

20009

5.000,00
11.400,00

Sofinanc.nevladnih humanitarnih organizacij

41200026

Transferi humanitarnim društvom

11.400,00
11.400,00

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

10.000,00

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

10.000,00
10.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

3.000,00
12.000,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2302

23.230,00

401001

20049003 Socialno varstvo starih

23

4.500,00
174.255,00

Varstvo otrok in družine

20001

12.500,00
1.252,00

Pomoči šolajočim

19002

1.000,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji
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23020

Posebna proračunska rezerva

409100

10.000,00

Proračunska rezerva

5001

KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

PLAN 2010

10.000,00
15.230,00
805,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06101

16

805,00

Stroški delovanja KS ERZELJ

805,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402200

Električna energija

50,00

402203

Voda in komunalne storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

500,00
80,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

18

14.185,00

14.185,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14.185,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

5,00

14.185,00

Objekti za rekreacijo

420500

170,00

14.185,00

16039003 Objekti za rekreacijo
16015

805,00

240,00

Programi v kulturi

240,00

18039003 Ljubiteljska kultura

240,00

18105

Kulturni programi v KS Erzelj

402999
5002

KRAJEVNA SKUPNOST GOČE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

240,00

Drugi operativni odhodki

240,00
327.357,00
320,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06102

14

320,00

Stroški delovanja KS GOČE

320,00

402000

Pisarniški material in storitve

402200

Električna energija

20,00

402203

Voda in komunalne storitve

40,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

10,00

402999

Drugi operativni odhodki

150,00

100,00

GOSPODARSTVO
1403

1.217,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.217,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
16016

1.217,00

Praznično urejanje naselja KS Goče

402999
16

1.217,00

Drugi operativni odhodki

1.217,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

320,00

Komunalna dejavnost

620,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16101

620,00

Pokopališče Goče

620,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

620,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

18

PLAN 2010

402203

Voda in komunalne storitve

120,00

402204

Odvoz smeti

500,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

325.200,00

Programi v kulturi

1.800,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.800,00

18106

1805

Kulturni programi v KS Goče

402099

Drugi splošni material in storitve

402999

Drugi operativni odhodki

1.800,00
1.000,00
800,00

Šport in prostočasne aktivnosti

323.400,00

18059001 Programi športa
18201

323.400,00

Urejanje igrišča in parkirišča na Gočah

420401

323.400,00

Novogradnje

323.400,00

5003

KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI

25.924,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

9.210,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06103

0603

1.210,00

Stroški delovanja KS GRADIŠČE

1.210,00

402000

Pisarniški material in storitve

25,00

402099

Drugi splošni material in storitve

25,00

402200

Električna energija

450,00

402203

Voda in komunalne storitve

200,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

Dejavnost občinske uprave

06013

8.000,00

Prostori KS Gradišče

402920

Cestni promet in infrastruktura

18

16.214,00

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

16.214,00

16.214,00

Vzdrževanje cest v KS Gradišče

402599

8.000,00

16.214,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13101

8.000,00
8.000,00

Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev,sodnih izvedencev

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

10,00
500,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

13

1.210,00

16.214,00
500,00

Programi v kulturi

500,00

18039003 Ljubiteljska kultura

500,00

18104

Kulturni programi v KS Gradišče

402999

Drugi operativni odhodki

5004

KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

500,00
500,00
14.294,00
2.494,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.444,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

1.444,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
06104

0603

PLAN 2010

Stroški delovanja KS LOZICE

1.444,00

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

484,00

402199

Drugi posebni materiali in storitve

250,00

402200

Električna energija

350,00

402203

Voda in komunalne storitve

200,00

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

40,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

20,00

Dejavnost občinske uprave

1.050,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
06010

13

Prostori KS Lozice

1.050,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

400,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

400,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

250,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

Cestni promet in infrastruktura

13102

11.000,00

Vzdrževanje cest v KS Lozice

420501

11.000,00

Obnove

11.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

18

350,00

Pokopališče LOzice

350,00

402200

Električna energija

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

402204

Odvoz smeti

150,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

350,00
350,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16100

11.000,00
11.000,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16

1.050,00

450,00

Programi v kulturi

450,00

18039003 Ljubiteljska kultura

450,00

18101

Kulturni programi v KS Lozice

402999

450,00

Drugi operativni odhodki

450,00

5005

KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE

2.444,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.244,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06105

18

2.244,00

Stroški delovanja KS LOŽE

2.244,00

402000

Pisarniški material in storitve

402200

Električna energija

50,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

350,00

200,00

Programi v kulturi

200,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

10,00
1.834,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

2.244,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

18039003 Ljubiteljska kultura
18108

200,00

Kulturni programi v KS Lože

402999

200,00

Drugi operativni odhodki

200,00

5006

KRAJEVNA SKUPNOST MANČE

1.788,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.488,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06106

18

1.488,00

Stroški delovanja KS MANČE

1.488,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

250,00

402999

Drugi operativni odhodki

10,00
1.228,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

1.488,00

300,00

Programi v kulturi

300,00

18039003 Ljubiteljska kultura

300,00

18110

Kulturni programi v KS Manče

402999

300,00

Drugi operativni odhodki

300,00

5007

KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS

58.464,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

42.310,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06107

0603

7.480,00

Stroški delovanja KS PODNANOS

7.480,00

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

2.000,00

402200

Električna energija

2.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

300,00
300,00
2.000,00

Dejavnost občinske uprave

06307

Dozidava in ureditev kulturne dvorane Podnanos

34.830,00
20.868,00

420501

Obnove

13.962,00

Cestni promet in infrastruktura

06309

5.528,00

Obnove

5.528,00
5.528,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

8.326,00
8.326,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

5.528,00
5.528,00

KS PODNANOS-PODPORNI ZID PODBREG-HRAŠČE

420501

1603

34.830,00

Novogradnje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

16

30,00

420401

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

750,00

34.830,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

13

7.480,00

14
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2010

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
06308

1.626,00

Pokopališče Podnanos

1.626,00

402203

Voda in komunalne storitve

76,00

402204

Odvoz smeti

800,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

750,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti
06305

18

6.700,00

Urejanje vaških ulic-ograje čez mostove

6.700,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.700,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

2.300,00

Programi v kulturi

2.300,00

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300,00

18109

Kulturni programi v KS Podnanos

402999

Drugi operativni odhodki

5008

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

2.300,00
2.300,00
85.000,00
1.250,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06108

14

1.250,00

Stroški delovanja KS PODRAGA

1.250,00

402009

Izdatki za reprezentanco

150,00

402199

Drugi posebni materiali in storitve

200,00

402200

Električna energija

900,00

GOSPODARSTVO
1403

1.600,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.600,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14100

1.600,00

Turizem in promocija

402999
16

1.600,00

Drugi operativni odhodki

1.600,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

16102

80.000,00

Pokopališče Podraga

420401

80.000,00

Novogradnje

80.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

80.000,00
80.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

18

1.250,00

2.150,00

Programi v kulturi

2.150,00

18039003 Ljubiteljska kultura

2.150,00

18100

5009

Kulturni programi v KS Podraga

2.150,00

402099

Drugi splošni material in storitve

850,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00

402999

Drugi operativni odhodki

600,00

KRAJEVNA SKUPNOST SLAP

300.921,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
06

PLAN 2010

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

4.058,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06109

0603

446,00

Stroški delovanja KS SLAP

446,00

402000

Pisarniški material in storitve

80,00

402001

Čistilni material in storitve

50,00

402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

50,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

60,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

200,00

Dejavnost občinske uprave

06012

Prostori KS Slap
Drugi posebni materiali in storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00

279.863,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

16

279.863,00

Urejanje vaškega jedra SLAP

420501

279.863,00

Obnove

279.863,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

18

16.000,00

Pokopališče Slap

16.000,00

420600

Nakup zemljišč

7.654,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

8.346,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

16.000,00
16.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16103

3.112,00
279.863,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14103

3.612,00
3.612,00

402199

GOSPODARSTVO
1403

6,00
3.612,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

14

446,00

1.000,00

Programi v kulturi

1.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.000,00

18107

Kulturni programi v KS Slap

402099

1.000,00

Drugi splošni material in storitve

1.000,00

5010

KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA

24.270,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.360,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06110

11.360,00
11.360,00

Stroški delovanja KS VIPAVA

11.360,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

402000

Pisarniški material in storitve

300,00

402001

Čistilni material in storitve

200,00

402099

Drugi splošni material in storitve

800,00

402199

Drugi posebni materiali in storitve

200,00

16,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

66,00
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PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

0603

PLAN 2010

402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

3.000,00
250,00

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

140,00

402902

Plačila po pogodbah o delu

1.100,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

3.200,00

402912

Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

1.000,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
Prostori KS Vipava

402599
14

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

18

1.000,00

Turistična ureditev kraja

411999

1.000,00

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

1.000,00
10.910,00

Programi v kulturi

10.910,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18102

1.000,00
1.000,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14101

1.000,00
1.000,00

GOSPODARSTVO
1403

25,00
1.788,00

Dejavnost občinske uprave

06011

275,00

10.910,00

Založništvo-Vipavski glas

10.910,00

402003

Založniške in tiskarske storitve

6.800,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

600,00

402901

Plačila avtorskih honorarjev

3.500,00

402931

Plačila bančnih storitev

10,00

5011

KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE

290.110,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

287.610,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06111

0603

4.470,00
4.470,00

Stroški delovanja KS VRHPOLJE

4.470,00

402000

Pisarniški material in storitve

400,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

120,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

2.500,00
150,00
1.000,00

Dejavnost občinske uprave

283.140,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
06014

Prostori KS Vrhpolje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420501

Obnove

283.140,00
283.140,00
3.140,00
280.000,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

50,00

17

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2010 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
14

PLAN 2010

GOSPODARSTVO
1403

700,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

700,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14102

Turizem in promocija v KS Vrhpolje

412000
18

700,00
700,00

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

700,00
1.800,00

Programi v kulturi

1.200,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.200,00

18103

1805

Kulturni programi v KS Vrhpolje

1.200,00

402003

Založniške in tiskarske storitve

300,00

402999

Drugi operativni odhodki

200,00

412000

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

700,00

Šport in prostočasne aktivnosti

600,00

18059001 Programi športa
18200

600,00

Programi športa v KS Vrhpolje

412000

600,00

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

SKUPAJ

12.090.191,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 07.01.2010 ob 14:22:48
Pripravil: Silvana Vitežnik

600,00

18

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 - 2013

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
---06

Vrednost
projekta*

Konec
Začetek
financiranja financiranja

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

678.870

220.642

15.135

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

239.945

34.830

0

0

0

0

239.945

34.830

0

0

0

0

239.945

34.830

0

0

0

0

239.945

34.830

0

0

0

0

0
239.945

10.868
23.962

0
0

0
0

0
0

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

438.925

105.812

15.135

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

438.925

105.812

15.135

0

0

0

438.925

105.812

15.135

0

0

0

438.925

100.812

15.135

0

0

0

438.925

100.812

15.135

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

Dejavnost občinske uprave

0603

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB136-07-0009 OBNOVA KULTURNE DVORANE V PODNANOSU

274.775 01.01.2006

31.12.2011

PV - Posredni PU
PV - Lastna proračunska sredstva

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB136-07-0032 ODKUP ČISTILNE NAPRAVE VIPAVA

554.873 01.03.2005

28.02.2011

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-09-0008 Kanalizacija Duplje

5.000 01.05.2010

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2010

Nedoločen proračunski uporabnik

06039002

15

v EUR
Pred L. 2010

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB136-09-0004 Izgradnja vodovoda na Erzelj

80.000 01.02.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2010
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
04

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Občinska uprava

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

6.870.593

252.854

0

0

29.620

52.582

0

0

0

0

29.620

52.582

0

0

0

0

29.620

52.582

0

0

0

0

29.620

6.000

0

0

0

0

29.620
0

6.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

46.582

0

0

0

0

0

46.582

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

73.569

116.000

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

73.569

116.000

0

0

0

0

20.553

15.000

0

0

0

0

20.553

15.000

0

0

0

0

20.553

15.000

0

0

0

0

53.016

101.000

0

0

0

0

31.016

90.000

0

0

0

0

31.016

90.000

0

0

0

0

22.000

11.000

0

0

0

0

11.000
11.000

11.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

50.000

25.000

0

0

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

50.000

25.000

0

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB136-07-0048 OBNOVA PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE

35.620 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-10-0001 NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ

46.582 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB136-10-0002 DRUGA OPREMA IN NAPELJAVE V OBČINSKI UPRAVI

10.000 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB136-07-0045 OPREMA CIVILNE ZAŠČITE

35.553 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB136-07-0046 OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV

121.016 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-07-0047 OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV-TAKSA

33.000 01.01.2008

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

11

Leto 2011

7.936.379

0403

07

Leto 2010

1.753.263

04039003

06

v EUR
Pred L. 2010

1102
11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB136-07-0055 DRŽ.POMOČ-SUBVENC.OBRESTI KMETIJSTVO

75.000 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2015

50.000

25.000

0

0

0

0

50.000

25.000

0

0

0

0

50.000

25.000

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB136-08-0015 Cesta Dobrava (Poreče) proti velikem mostu do Mlak

98.000 01.05.2011

31.12.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-09-0007 Dostopna pot do zgornjega dela Gradišč čez Brge

11.500 01.03.2010

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB136-08-0017 Ureditev ceste skozi Vipavo

500.000 01.02.2010

31.12.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB136-07-0036 Ureditev javne razsvetljave

128.000 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB136-09-0006 Širokopasovne povezave v regiji

1.137.000 01.06.2010

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega proračuna

14

GOSPODARSTVO

1402
14029001

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB136-07-0056 DRŽ.POMOČ-SUBVENC.OBRESTI PODJETNIKI

52.500 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1403
14039002

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB136-07-0003 ŠPORTNI OBJEKTI IN KAMP POD GRADIŠKO TURO

1.085.979 01.01.2004

31.12.2010

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-07-0054 BELA PO SLEDEH VODE IN KAMNA

144.809 01.01.2008

31.12.2011

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

v EUR
Pred L. 2010

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

84.000

1.292.500

248.000

250.000

0

0

84.000

155.500

248.000

250.000

0

0

0

11.500

98.000

0

0

0

0

0

98.000

0

0

0

0

0

98.000

0

0

0

0

11.500

0

0

0

0

0

11.500

0

0

0

0

0

100.000

150.000

250.000

0

0

0

100.000

150.000

250.000

0

0

0

100.000

150.000

250.000

0

0

84.000

44.000

0

0

0

0

84.000

44.000

0

0

0

0

84.000

44.000

0

0

0

0

0

1.137.000

0

0

0

0

0

1.137.000

0

0

0

0

0

1.137.000

0

0

0

0

0

1.137.000

0

0

0

0

791.479

392.000

99.809

0

0

0

32.500

20.000

0

0

0

0

32.500

20.000

0

0

0

0

32.500

20.000

0

0

0

0

32.500

20.000

0

0

0

0

758.979

372.000

99.809

0

0

0

758.979

372.000

99.809

0

0

0

743.979

342.000

0

0

0

0

207.915
536.064

0
342.000

0
0

0
0

0
0

0
0

15.000

30.000

99.809

0

0

0

0
15.000

0
30.000

49.507
50.302

0
0

0
0

0
0

Stran 3 od 9

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

468.218

2.253.357

359.930

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

468.218

2.253.357

359.930

0

0

0

149.760

98.000

0

0

0

0

125.670

80.000

0

0

0

0

125.670

80.000

0

0

0

0

24.090

18.000

0

0

0

0

24.090

18.000

0

0

0

0

318.458

2.155.357

359.930

0

0

0

46.034

946.787

0

0

0

0

46.034
0

379.599
567.188

0
0

0
0

0
0

0
0

23.284

40.000

0

0

0

0

23.284
0

40.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19.074

173.000

0

0

0

0

19.074
0

173.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

230.065

351.500

0

0

0

0

207.915
22.150
0

207.915
143.585
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

41.000

0

0

0

0

0

41.000

0

0

0

0

0

338.000

0

0

0

0

0
0

137.000
201.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

215.070

359.930

0

0

0

0
0

38.250
176.820

147.757
212.173

0
0

0
0

0
0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

152.885

316.304

202.854

2.854

0

0

5.000

35.000

0

0

0

0

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB136-07-0051 SOFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJE-KSD

205.670 01.01.2008

31.12.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-07-0052 ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

42.090 01.01.2008

31.12.2011

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB136-07-0026 KANALIZACIJA OREHOVICA HRAŠČE

992.821 01.01.2004

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-07-0029 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SLAP

63.284 30.06.2006

30.09.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-07-0031 VAROVANJE POREČJA REKE VIPAVE-REKONSTRUKCIJA ČN VI

192.074 01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Domači partnerji
OB136-08-0001 KANALIZACIJA ČN-VOJKOVA ULICA

581.565 01.04.2009

31.12.2010

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Domači partnerji
OB136-08-0002 KANALIZACIJA NA PRODU

41.000 01.02.2009

31.08.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-09-0001 Izgradnja sekundarne kanalizac.in vodovoda Zemono

338.000 01.02.2010

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-09-0002 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Sanabor

575.000 01.09.2010

31.05.2011

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-10-0003 KANALIZACIJA KROŽIŠČE PROTI GOLOBU-GORIŠKA CESTA

50.000 01.01.2010

31.12.2011

PV - Lastna proračunska sredstva

16

v EUR
Pred L. 2010

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB136-08-0003 OBČ.PODROBNI PROSTORSKI NAČRT JUŽNE VOJAŠNICE

25.000 01.02.2009
PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2010

5.000

35.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0
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OB136-08-0004 OBČ.PODROB.PROST.NAČRT ZA INDIVID.STAN.GRADNJO

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

15.000 01.03.2009

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB136-10-0004 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA-KSD

20.000 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB136-07-0007 MRLIŠKA VEŽICA VIPAVA

212.049 01.01.2006

31.12.2011

PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Domači partnerji
16039005

Druge komunalne dejavnosti

OB136-08-0011 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OB DOMU STAR.OBČ.VIPAVA

256.400 01.01.2009

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001

Podpora individualni stanovanjski gradnji

OB136-07-0057 DRŽ.POMOČ-SUBVEN.OBRESTI STANOV.KREDITOV

48.000 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

OB136-07-0053 OBJEKT PODSKALA-PORAČUN VLAGANJ

14.271 01.01.2008

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

OB136-08-0012 SANACIJA LEVE BREŽINE MOČILKA V POREČAH

84.177 01.01.2009

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702
17029001

Primarno zdravstvo
Dejavnost zdravstvenih domov

OB136-07-0049 ZDRAVSTVENI DOM-OBNOVA STAVBE V VIPAVI

30.000 01.05.2010

31.12.2011

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Posredni PU
PV - Lastna proračunska sredstva

v EUR
Pred L. 2010

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

5.000

10.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

0

0

0

65.999

222.450

200.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

10.349

1.700

200.000

0

0

0

10.349

1.700

200.000

0

0

0

10.349
0

1.700
0

150.000
50.000

0
0

0
0

0
0

55.650

200.750

0

0

0

0

55.650

200.750

0

0

0

0

55.650

200.750

0

0

0

0

37.709

18.854

2.854

2.854

0

0

32.000

16.000

0

0

0

0

32.000

16.000

0

0

0

0

32.000

16.000

0

0

0

0

5.709

2.854

2.854

2.854

0

0

5.709

2.854

2.854

2.854

0

0

5.709

2.854

2.854

2.854

0

0

44.177

40.000

0

0

0

0

44.177

40.000

0

0

0

0

44.177

40.000

0

0

0

0

44.177

40.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0
0
0

10.000
10.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

5.960.000

0

0

0

Ohranjanje kulturne dediščine

50.000

3.400.000

5.960.000

0

0

0

Nepremična kulturna dediščina

50.000

3.400.000

5.960.000

0

0

0

50.000

3.400.000

5.960.000

0

0

0

0
50.000
0

300.000
100.000
3.000.000

0
960.000
5.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.000

20.000

0

0

0

0

4.000

20.000

0

0

0

0

4.000

20.000

0

0

0

0

4.000

20.000

0

0

0

0

25.000

12.500

0

0

0

0

25.000

12.500

0

0

0

0

25.000

12.500

0

0

0

0

25.000

12.500

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

24.493

6.136

0

0

0

0

24.493

6.136

0

0

0

0

24.493

6.136

0

0

0

0

24.493

6.136

0

0

0

0

24.493

6.136

0

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ

10.000

14.185

0

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000

14.185

0

0

0

0

10.000

14.185

0

0

0

0

OB136-07-0017 OBNOVA GRADU LANTHIERI - OBNOVITVENA DELA - 3.FAZA

9.410.000 01.01.2008

31.12.2020

PV - Posredni PU
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

OB136-07-0038 Oddelek knjižnice Vipava

24.000 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1804

Podpora posebnim skupinam

18049002

Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB136-07-0050 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV- CERKVA

37.500 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB136-09-0009 VLAGANJA V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

10.000 01.05.2010

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902
19029001

Vrtci

OB136-09-0003 Ureditev prostorov dodatnih oddelkov vrtca

30.629 01.10.2009

30.11.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2011

3.442.500

1802

5001

Leto 2010

79.000

18029001

19

v EUR
Pred L. 2010

1603
16039003

Komunalna dejavnost
Objekti za rekreacijo

OB136-08-0019 Uredite pohodne poti okrog Erzelja

24.185 01.03.2009

31.12.2010

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Domači partnerji

10.000

14.185

0

0

0

0

10.000

14.185

0

0

0

0

0
10.000
0

10.365
3.820
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5002
18

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

0

0

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

15.368

323.400

0

0

0

0

15.368

323.400

0

0

0

0

15.368

323.400

0

0

0

0

15.368

323.400

0

0

0

0

0
15.368

134.750
188.650

0
0

0
0

0
0

0
0

25.000

11.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

0

0

0

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa
338.768 01.01.2007

31.12.2011

KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB136-08-0005 Sanacija ceste med vodohranom in glavno cesto LOZI

15.000 01.05.2009

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

5.000

10.000

0

0

0

0

20.000

1.000

0

0

0

0

20.000

1.000

0

0

0

0

20.000

1.000

0

0

0

0

20.000

1.000

0

0

0

0

20.000

1.000

0

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS

10.000

10.528

0

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

10.000

5.528

0

0

0

0

10.000

5.528

0

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039005

Druge komunalne dejavnosti

OB136-07-0039 PLOČNIK KS LOZICE-CERKEV-PODGRIČ

21.000 01.01.2008

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB136-08-0014 Podporni zid v Podbregu

15.528 01.01.2009

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Po L. 2013

0

13029001

13

Leto 2013

0

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

5007

Leto 2012

323.400

OB136-07-0015 UREDITEV VEČNAMENSKIH POVRŠIN NA GOČAH

16

Leto 2011

15.368

1805

13

Leto 2010

KRAJEVNA SKUPNOST GOČE

18059001

5004

v EUR
Pred L. 2010

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039005

Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti

OB136-10-0005 UREJANJE VAŠKIH ULIC - PODNANOS

5.000 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2019

10.000

5.528

0

0

0

0

10.000

5.528

0

0

0

0

10.000

5.528

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5008
16

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Po L. 2013

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

23.320

80.000

0

0

0

0

23.320

80.000

0

0

0

0

23.320

80.000

0

0

0

0

23.320

80.000

0

0

0

0

23.320
0
0
0

40.000
40.000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

KRAJEVNA SKUPNOST SLAP

7.700

331.863

68.760

51.000

62.654

21.000

GOSPODARSTVO

7.200

279.863

0

0

0

0

7.200

279.863

0

0

0

0

Komunalna dejavnost

1403

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
103.320 01.01.2007

31.12.2011

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB136-08-0009 STARO VAŠKO JEDRO NA SLAPU

287.063 01.05.2009

31.12.2020

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7.200

279.863

0

0

0

0

7.200

279.863

0

0

0

0

0
7.200

116.600
163.263

0
0

0
0

0
0

0
0

500

52.000

68.760

51.000

62.654

21.000

500

52.000

68.760

51.000

62.654

21.000

500

52.000

68.760

51.000

62.654

21.000

500

52.000

68.760

51.000

62.654

21.000

0
500
0

30.000
16.000
6.000

30.000
38.760
0

30.000
21.000
0

30.000
32.654
0

0
21.000
0

KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE

96.393

283.140

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

96.393

283.140

0

0

0

0

96.393

283.140

0

0

0

0

96.393

283.140

0

0

0

0

96.393

283.140

0

0

0

0

0
96.393

116.666
166.474

0
0

0
0

0
0

0
0

OB136-07-0005 ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE SLAP

255.914 01.01.2007

31.12.2014

PV - Posredni PU
PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Domači partnerji

06

Leto 2013

0

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Domači partnerji
OV - Posredni proračunski uporabniki
OV - Domači partnerji

5011

Leto 2012

80.000

OB136-07-0006 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PODRAGA

16

Leto 2011

23.320

1603

14

Leto 2010

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA

16039002

5009

v EUR
Pred L. 2010

0603
06039002

Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB136-07-0034 ZGRADBA KS VRHPOLJE 47

379.533 01.01.2008

31.12.2011

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 8 od 9

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

Skupaj NRP:

Začetek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Pred L. 2010

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Po L. 2013

2.619.915

9.211.136

6.954.488

303.854

62.654

21.000
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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Sestavlja jih dohodnina, to je odstopljeni vir občinam na osnovi Zakona o financiranju občin in sprejetega državnega
proračuna ter Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Povprečnina znaša 550 €
na občana.

703 - Davki na premoženje
Načrtujemo jih v enaki višini kot v letu 2009, saj ostaja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča nespremenjena.

704 - Domači davki na blago in storitve
So planirani tudi v enaki višini kot v letu 2009.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Ocenjujemo jih za 55 % višje glede na pričakovano realizacijo v letu 2009 in sicer zaradi spremenjenega
računovodskega standarda 35. V letu 2010 se prenašajo vsa sredstva, ki smo jih imeli v upravljanju pri gospodarskih
javnih službah nazaj na občine. Občine bomo ta sredstva oddala gospodarskim javnim službam (Komunali
Ajdovščina) v najem in zaračunavale najemnino. Na osnovi stroškov amortizacije v prvem polletju 2009 ocenjujemo
stroške najemnine v višini 305.000 .
Dohodke od premoženja sestavljajo tudi prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih
planiramo 10 % nižje, kot jih ocenjujemo, da bodo realizirani v letu 2009. Zaradi gospodarske krize opažamo kar
25 % nižjo realizacijo teh prihodkov v primerjavi z realizacijo v letu 2008.

711 - Takse in pristojbine
Sestavljajo takse za vloge po zakonu o upravnih taksah.

712 - Globe in druge denarne kazni
Občina pridobiva na osnovi kazni za prekrške, ki jih zaračunava redar ter na osnovi odločb Upravne enote za
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Občina jih največ pridobi od zaračunanih prefakturiranj elektrike in vodarine najemnikom poslovnih prostorov.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Načrtujemo jih 37 % višje kot v letu 2009, če se bo pričelo z izvajanjem del v gradu Lanthieri, saj je predvideno
sofinanciranje obnovitvenih del Univerze v Novi Gorici v višini 300.000 .
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Planirana je prodaja stavbnih zemljišč v Vipavi med Gradnikovo ulico in Goriško cesto, parc.št. 1715/27 v izmeri
3986 m2 in parc.št.508/1 v izmeri 1107 m2 na Gregorčičevi ulici.
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče -menjava
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

k.o.Vipava-parc.št.334/2- 41m2
2.000
k.o.Vipava-parc.št.421/1- 101m2
5.000
k.o.Vipava-parc.št.391/12- 26m2
590
par.št.508/1 k.o.Vipava-1107M2
53.635
k.o.Vipava-parc.št.1715/27- 3986m2 398.600
k.o.Vrhpolje-parc.št.1513/3
cenitev

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V primeru nelikvidnosti in odobrenega sofinanciranja projektov po uspelih razpisih bo potrebna prodaja kmetijskih
zemljišč in gozdov.
pašnik
k.o.Sanabor-parc.44/17-1636m2
645
pašnik
k.o.Sanabor-parc.541/75-1020m2
408
pašnik
k.o.Goče-parc.39/1-406m2
1.624
pašnik
k.o.Slap-parc.1366/2-1187m2
10.683
pašnik
k.o.Slap-parc.1413-507m2
4.563
pašnik
k.o.Lože-parc.1055/3-5936m2
35.616
pašnik
k.o.Slap-parc.1413-507m2
4.563
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.1300-1845m2
677
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.843/4.303m2
131
pašnik
k.o.Lože-parc.848/3-927m2
8.343
pašnik
k.o.Lože-parc.915/3-860m2
3.440
pašnik
k.o.Lože-parc.926/1-9646m2
3.858
pašnik
k.o.Lože-parc.1336-281m2
1.124
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.1337/5-4316m2
1.151
travnik
k.o.Slap-parc.985-4927m2
44.343
gozd
k.o.Erzelj-parc.1355-5007m2
30.042
gozd,nasad oljk
k.o.Vipava-parc.248/1-2612m2
cenitev
gozd
k.o.Lože-parc.926/10-1355m2
8.130
gozd
k.o.Lože-parc.1274/4-306m2
102
gozd
k.o.Goče-parc.39/1-2500m2
15.000
gozd
k.o.Goče-parc.1024/2-46m2
276
gozd
k.o.Goče-parc.983/5-6783m2
2.713
gozd
k.o.Goče-parc.1024/1-763m2
6.867
gozd,pašnik
k.o.Goče-parc.1027-72301m2
26.510
gozd,pašnik
k.o.Goče-parc.994/2-63085m2
16.823
gozd
k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2
27.432
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1624-5045m2
30.270
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1746-8927m2
53.562
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1747-3388m2
20.328
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1945-7017m2
42.102
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1986-3047m2
18.282
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1994-4120m2
24.720
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2109-3336m2
20.016
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2184-583m2
5.247
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2309-4726m2
28.356
gozd
k.o.Nanos-parc 168/2428-1135m2
6.810
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2429-3962m2
23.772
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2430-5535m2
33.210
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2432-5299m2
31.794
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2433-5396m2
32.376
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2432-5330m2
31.980
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2435-5411m2
32.466
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gozd
k.o.Nanos-parc.168/2436-5253m2
31.518
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2437-5243m2
31.458
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2530-4025m2
24.150
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2584-8061m2
48.366
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2818-9339m2
56.034
gozd
k.o.Sanabor-parc.44/1-1559m2
416
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/301-1020m2
6.120
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/366-2705m2
16.230
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/4-1100m2
6.600
gozd
k.o.Vrhpolje-parc.247/57-4400m2
26.400
gozd
k.o.Vrhpolje-parc.247/56-705m2
4.230
gozd
k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2
27.432
pašnik-menjava
k.o.Vrhpolje-parc.252/70-500m2
pašnik-menjava
k.o.Vrhpolje-parc.253/73-370m2

2.000
2.000

73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Kot donacije so predvidena v Krajevni skupnosti Podraga sredstva sofinanciranja krajanov za izgradnjo nove
mrliške vežice v Podragi v višini 40.000 ter prispevki krajanov v Krajevni skupnosti Vipava za Vipavski glas.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Finančno izravnavo planiramo v enaki višini kot v letu 2009, to je 280.000 .
Pričakujemo, da bomo uspeli na prijavljenih razpisih in nam bo zagotovljeno sofinanciranje iz državnega proračuna:
- iz sredstev MORSa, požarna taksa 11.000 ,
- iz sredstev Službe Vlade za lokalno samoupravo za dodatne investicije v komunalno infrastrukturo 207.915 ,
- na osnovi razpisa na ureditev širokopasovne povezave 1.137.000 ,
- iz sredstev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja:
•

obnova stavbe KS Vrhpolje 116.666

•

ureditev večnamenske površine v KS Goče 134.750

•

ureditev starega vaškega jedra na Slapu 116.600 .

- preko ROD-a, projekt LAS je odobreno sofinanciranje pohodne poti okrog Erzelja v višini 10.364,52 ,
- iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest 4.412 ,
- iz proračuna Občine Ajdovščina za sofinanciranje šolanja otrok iz njihove občine 35.000 .

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
V letu 2008 smo prejeli pogodbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko o
sofinanciranju operacije Kanalizacija v naseljih Orehovica in Hrašče, v skupni višini 567.188 , ki se delno financira
iz EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pripravljeno imamo dokumentacijo za prijavo na razpis za Lanthierijev grad v pričakovani višini sofinanciranja v
letu 2010 3.000.000€ .
Na osnovi petega javnega razpisa za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi prijavljamo projekta
Kanalizacija Zemono in Kanalizacija in čistilna naprava Sanabor in načrtujemo sofinanciranje v letu 2010 v skupni
višini 377.820€ .
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
TEKOČI odhodki zajemajo sredstva za plače, prispevke in izdatke za blago in storitve neposrednih
proračunskih uporabnikov, vključno s sredstvi za plačilo obresti od kreditov in sredstvi rezerv. Pri
planiranju smo upoštevali izhodišča, ki smo jih navedli v uvodu obrazložitve. V primerjavi s planiranimi
za leto 2009 se povečujejo za 8,82 %.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Za plače in druge izdatke zaposlenim namenjamo 5,5 % več sredstev, ker je predvidena s 1.1.2010 ena dodatna
zaposlitev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Zaradi občinskih volitev in plačila občinske volilne komisije je predvideno 8,46 % povečanje sredstev za plačilo
prispevkov za socialno varnost.

402 - Izdatki za blago in storitve
Tudi za izdatke za blago in storitve namenjamo 8,85 % več sredstev, saj bo potrebno zagotoviti več sredstev za
urejanje odvodnjavanja, podpornih zidov in tekočega vzdrževanja občinskih cest ter plačilo pogodbenih obveznosti
pri izdelavi občinskega prostorskega načrta.

409 - Rezerve
Tako kot v letu 2009 je predvideno za prenos sredstev v proračunsko rezervo občine 10.000 . Na kontu splošne
proračunske rezervacije načrtujemo sredstva v višini 500 za pokrivanje nepredvidenih izdatkov in stroškov na
področju socialnega varstva ali za katere ni zagotovljenih dovolj sredstev.

41 - TEKOČI TRANSFERI
TEKOČI transferi so odhodki proračuna, namenjeni za subvencije (za kmetijstvo, subvencioniranje
obrestne mere), pomoči posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, letovanj
mladine, oskrbnine v domovih in v vrtcih, subvencioniranje stanarin), neprofitnim organizacijam in
ustanovam (društva, javna dela), javnim skladom, agencijam in zavodom (materialni stroški v osnovni
šoli, za dodatni program plače, knjižnici, ..)in drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki (dežurstvo pogrebne dejavnosti)
Največ sredstev se namenja javnim zavodom. V primerjavi s planiranimi sredstvi za leto 2009 se sredstva
povečujejo za 6,88 %.

410 - Subvencije
Kot v letu 2009 planiramo subvencioniranje:
- obrestne mere stanovanjskih kreditov v višini 16.000 ,
- obrestne mere podjetnikom v višini 20.000 ,
- obrestne mere kmetijcem v višini 25.000 ,
- razlike v ceni čiščenja odplak Agroindu v višini 22.000 .

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Sredstva povečujemo za 4,4 %.
Najvišji porast beležimo pri regresiranju prevozov v šolo, avtobusni prevoz 9,41 %.
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Izplačila družinskemu pomočniku se povečujejo zaradi dodatne pravice do družinskega pomočnika ( v oktobru 2009
se je povečalo število iz 2 na 3).

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva se povečujejo za 8,9 % predvsem zaradi prijave na razpis javnih del, kjer se število programov povečuje s 3
na 6.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Tudi sredstva za druge tekoče transfere se povečujejo za 6,9 % na račun planov in potreb javnih zavodov in Centra
za razvoj podeželja TRG.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI odhodki se namenjajo za pridobitev ali nakup opredmeteni osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine. Izkazuje
se sredstva namenjena za rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnovo zgradb in
rekonstrukcije občinskih cest.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski odhodki so načrtovani s skupni višini 8.856.973 in predstavljajo indeks 293 v primerjavi z letom 2009.
Podroben prikaz teh sredstev je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje 2010-2013.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje, obnove.
Namenjajo se javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki in investicijski transferi gasilskim društvom. V proračunu za leto 2010 je
za ta namen predvideno 264.636 €. Tudi ta sredstva so zajeta v načrtu razvojnih programov za obdobje
2010-2013.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Tudi sredstva za investicijske transfere se povečuje za 131 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so manjši kot v letu 2009.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so med prejemki kupnin po stanovanjskem zakonu, ki so planirani
3,5 % nižje kot v letu 2009 zaradi zaključenih odplačil; med izdatki pa so izkazane zakonske obveznosti.

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
752 - Kupnine iz naslova privatizacije
Prejeta nakazila zapadlih mesečnih obrokov na osnovi Stanovanjskega zakona ter poslanih položnic.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 - Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
10 % zakonska obveznost v Stanovanjski sklad Republike Slovenije po 12. členu Zakona o Slovenskem
odškodninskem skladu (Ur.l.RS, št.7/93 in 48/94) zaradi privatizacije stanovanj ter 20 % obveznost v Slovensko
odškodninsko družbo na podlagi 10. člena Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l.RS, št.7/93 in 48/94) .
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C - Račun financiranja
Ni predvidenega zadolževanja niti odplačil kreditov.

Podatki o stanju zadolženosti Občine Vipava na dan 30. 9. 2009 so naslednji:
-

dano poroštvo Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina 32.221 € za nabavo osnovnih sredstev.
10. člen zakona o financiranju občin določa, da se občina lahko zadolžuje samo s črpanjem posojila
doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna EU se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do
prejema teh sredstev. Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna. Pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem
letu, mora občina pridobiti soglasje ministra za finance.
V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega
proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim
podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina in finančni najemi ter blagovni krediti. Občina se lahko
zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih
kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti, v
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov občinskega
proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz
državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU.
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
Glede na oceno realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna in odhodke in druge izdatke
proračuna načrtujemo prenos sredstev v leto 2010 v višini 444.853 €. Dokončno povečanje denarnih
sredstev bo znano z zaključnim računom za leto 2009.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bila nca odhodkov
1000 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01001 - Stroški svetnikov - sejnine
01002 - Stroški komisij in odborov – sejnine
Načrtujemo enako število sej (10) kot v letu 2009, zato se kvota sredstev ne spreminja.

01004 - Financiranje političnih strank
Ker bodo volitve župana in v občinski svet načrtujemo glede na spremenjeno število glasov posamezni politični
stranki možnost 5 % povečanja pripadajočih sredstev ob enaki vrednosti za pripadajoči glas.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01009 - Stroški volitev župana in občinskih svetnikov
Opis podprograma
V jeseni 2010 bodo potekale volitve župana, občinskih svetnikov in članov v svete krajevnih skupnosti. Ker sta
potekala pred tremi leti dva kroga volitev župana, zagotavljamo sredstva za plačilo dveh volilnih odborov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)- Urad. l. RS, št. 72-2630/1993

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
04002 - Občinske nagrade(enkratne nagrade in stroški s podelitvijo)
Sredstva za nakup nagrade občinskemu nagrajencu, plačilo dohodnine in ostali stroški podelitve prejemnikom
občinske plakete in priznanja častni občan.

2000 - Nadzorni odbor
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02001 - Dejavnost nadzornega odbora
Planirana so sredstva za financiranje dejavnosti na osnovi opravljenih pregledov in poročil ter udeležbe na sestankih
nadzornega odbora.
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3000 - Župan
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01006 - Plača župana
01007 - Nadomestilo za neprofes.opravljanje funkc.podžupan
01008 - Materialni stroški - župan
Predvidena so sredstva za plačilo neprofesionalnega župana in dveh neprofesionalnih podžupanov na osnovi
mandatne pogodbe.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04001 - Občinski praznik
04004 - Pokroviteljstva občine-protokolarni dogodki
Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov občinskega praznika in ostalih protokolarnih dogodkov ob državnih
praznikih.

4000 - Občinska uprava
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
04003 - Objava občinskih predpisov
Na tem podprogramu so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov objavljenih občinskih predpisov v uradnih
listih.

0402 - Informatizacija uprave
04029002 - Elektronske storitve
02003 - Stroški plačilnega prometa
Zajemajo pokrivanje stroškov plačilnega prometa in prerazporejanja javno finančnih prihodkov.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04007 - Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
Za nemoteno delovanje moramo zagotavljati sredstva za pravno zastopanje, plačilo notarskih storitev ter geodetskih
storitev.

04008 - Revidiranje in notranji nadzor poslovanja
Zakon o javnih financah nas zavezuje k urejenemu revidiranju in notranjem nadzoru poslovanja, za kar se
dogovarjamo z Združenjem občin Slovenije.

04009 - Upravljanje z občinskim premoženjem
Na proračunski postavki upravljanje z občinskim premoženjem so predvidena sredstva za:
- nadzor na Brgeh (pogodba s Projekt Nova Gorica) 7.560 € ,
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- menjavo oken občinske stavbe 6.000€ ,
- nakup in menjavo zemljišč:
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče-menjava
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
kmetijsko zemljišče-menjava
kmetijsko zemljišče
stavbno zemljišče
kmetijsko zemljišče

k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu
cenitev
k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu
cenitev
k.o.Vrhpolje-pot k gasilskemu domu
cenitev
k.o.Vipava-391/14-59m2-menjava
k.o. Vrhpolje parc.št.151/34-124m2
k.o. Vrhpolje parc.št.- za širitev Plumbovega ovinka
k.o.Vrhpolje-252/10-1320m2-menjava
k.o. Slap parc.št.1085-1000m2 za širitev pokopališča
k.o.Vipava-parc.št.86/3, 275m2-vodohran
k.o. Vipava parc.št.-100m2 za širitev pokopališča

kmetijsko zemljišče

k.o. Vipava parc.št.1712/2-490m2 Gerzejevo ob reki Vipavi 980

kmetijsko zemljišče

k.o. Vipava parc.št.1998/3-9821m2 MORS

590
992
5.000
4.000
16.000
11.000
1.700
24.020

Specifikacija predvidenih parcel je prikazana v obrazcu 5: prodaja in nakup stvarnega premoženja.
Po opravljenih geodetskih ureditvah parcelnih mej ob srednji poti v Vrhpolju bo ugotovljeno, če je potrebno
odkupiti zemljišče za širitev ceste. Z lastnikom mejne parcele se mora KS Vrhpolje dogovoriti za zamenjavo parcele
pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije za širitev pokopališča in gradnjo mrliške vežice.
Menjave parcelnih številk 252/70 in 253/73 za 252/10 vse k.o. Vrhpolje se bodo izvedle zaradi ureditve poti
projekta Bela-po sledeh vode in kamna.

06029002 - Delovanje zvez občin
06002 - Delovanje zvez občin
Občina Vipava je včlanjena v Združenje občin Slovenije.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06003 - Sredstva za plače delavcev
Planirana so sredstva za plače zaposlenim po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in dogovorih, s tem da se
povišuje število zaposlenih iz 9 na 10. Glede na podpisan aneks h kolektivni pogodbi za javne uslužbence je
predvidena odprava tretjega dela plačnega nesorazmerja s 1. 10. 2010. Tudi regres za letni dopust se povečuje na
692 €.

06005 - Materialni stroški občinske uprave
Med materialnimi stroški občinske uprave pa so načrtovana sredstva za plačila pisarniškega materiala in storitev
čiščenja upravne stavbe ter razni izdatki (strokovna literatura, računalniške storitve vzdrževanja programov,
ogrevanje, telefon, elektronska pošta, poštnina, potni stroški zaposlenih, storitve fotokopiranja...)

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06007 - Nakup opreme
Občina Vipava mora glede na zapisnik predstavnika pokrajinskega arhiva Iz Nove Gorice imeti urejen arhiv po
pravilih stroke. Takšnega arhiva nimamo. Prostor sedanjega arhiva je primeren po legi in velikosti. Potrebno ga je
primerno opremiti in protipožarno zaščititi. Namen in cilj ureditve primernega arhiva je ohranitev dokumentacije,
ki izhaja iz del in nalog občine v primernem stanju.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07002 - Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
Planirana sredstva so na osnovi programa poveljnika CZ. Največje obveznosti predstavljajo stroški zdravniških
pregledov, izobraževanja in zavarovanja nepoklicnih gasilcev ter nabave opreme društev vključenih v zaščito in
reševanje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07004 - Dejavnost občinskih gasilskih društev
Za dejavnost vseh treh občinskih gasilskih društev se zagotavljajo sredstva v enaki višini kot v letu 2009.
Sredstva za redno dejavnost se delijo PGD Vipava 43,4 %, PGD Podnanos 33,3 % in PGD Vrhpolje 23,3 %.

07005 - Sofinanciranje nabave gasilske opreme
Sofinanciranje nabave gasilske opreme je prikazano v načrtu razvojnih programov.
V letih 2008- 2010 se delijo sredstva požarne takse med vsa tri društva enako.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu
Za prometno varnost skrbi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Občinski program varnosti je potrebno sprejeti zaradi zakonske osnove, ki jo nalaga Zakon o občinskem redarstvu in
Smernic za izdelavo občinskega programa varnosti. OPV predstavlja izhodiščni dokument za področje delovanja
redarske službe. V njem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, ukrepi za zagotavljanje teh
ciljev, konkretni nosilci oz. odgovorne službe, opredelitev finančnih posledic ter zakonske osnove za vzpostavitev in
delo redarske službe ter sodelovanje s policijo in drugimi organi oziroma institucijami.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
10001 - Lokalni zaposlitveni programi - javna dela
Načrtovana sredstva omogočajo izvajanje dejavnosti Goriškega muzeja, Osnovne šole Draga Bajca Vipava,
Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Zavoda Pristan, Centra za socialno delo in ŠENT-a. Gre za izvajanje javnih del, ki
potekajo že vrsto let. Občina Vipava v letu 2010 kot naročnik zagotovi 40 % sofinanciranje plače javnih delavcev
ter plačilo regresa za letni dopust. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene tripartitne pogodbe in posredovanih
zahtevkov.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11006 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Razpis in subvencioniranje obrestne mere kmetijskih kreditov, obrazloženo v načrtu razvojnih programov.

11029003 - Zemljiške operacije
11004 - Zemljiške operacije
Občina skrbi za vzdrževanje poljskih poti.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga
11003 - Programi na področju kmetijstva
Predvideno je tudi sofinanciranje državnega tekmovanja oračev, ki bo v letu 2010 v Vipavi.
Občina bo sofinancirala izobraževanje gozdarjev v višini 50% cene programa.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov
11007 - Delovanje služb in javnih zavodov
Zagotavljamo sredstva v primeru sofinanciranja skupnih projektov v regiji.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11005 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Po zakonu je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, zato moramo skrbeti za zapuščene živali, da
preprečujemo nevarnosti, ki jo le-te lahko povzročajo.
Pokrivati moramo stroške ulova in prevoza zapuščene živali, obvezne veterinarske storitve, določene v Pravilniku o
pogojih za zavetišča za zapuščene živali, dnevno oskrbovalnino zapuščenih živali, najemnino za prostor za živali in
mikročipiranje živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (UBP1, Uradni list RS, št. 20/2004)
Pravilniku o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04)

1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11002 - vzdrževanje gozdnih cest
Za vzdrževanje gozdnih cest so namenjena pridobljena namenska sredstva prispevkov lastnikov gozdov in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Predvideno sofinanciranje GOLEA (potekla triletna pogodba).
Opis podprograma
Obveščanje o razpisih z obrazložitvijo, kako se lahko ta sredstva koristi, pregled in obdelava občinskih energetskih
zasnov, obveščanje občanov preko medijev o razpisih za občane, možnostih učinkovite rabe energije in novih
tehnologijah v energetiki, varčevanju z energijo. Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni energetski program.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest
I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:
Dolžina teh cest, po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Vipava, znaša 63,691 km. Od tega jih je
med lokalne ceste razvrščenih 58,394 km, med javne poti pa 5,297 km.
Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest sloni na določilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ( Ur. List RS št. 62/98 )
1. Pregledniška služba :
enkrat mesečni pregled cest
2.858,99
2. Vzdrževanje prometnih površin :
čiščenje vozišča
1.759,64
krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev
5.462,94
gramoziranje makadamskih cestišč
10.997,75
3. Bankine :
popravila in utrditve
1.319,73
rezanje bankin in prekopi za odvod vode
439,91
4. Naprave za odvodnjavanje :
čiščenje jarkov, jaškov in propustov
6.598,65
popravila obstoječih naprav
1.759,64
izdelava novih cestnih propustov
1.319,73
izkopi in ureditve iztokov in propustov
2.199,55
5. Brežine :
odstranitev nestabilnega materiala
1.319,73
6. Prometna signalizacija in oprema :
pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije
1.759,64
obnova horizontalne - talne signalizacije
2.199,55
7. Vegetacija :
strojna in ročna košnja 1 x letno
10.925,89
8. Cestni objekti :
vzdrževanje kamnitih ograjnih zidov
4.399,10
vzdrževanje in postavitev novih cestnih odbojnih ograj
879,82
9. Intervencijski ukrepi :
označitev ovir in zavarovanje prometa
219,96
zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti
659,87
REDNA DELA SKUPAJ :
57.524,81
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
pripravljenost na domu
2.199,55
Stran 23 od 67

pluženje in posipanje cest
18.916,12
prometna signalizacija
1.319,73
ZIMSKA SLUŽBA SKUPAJ :
22.435,40
ter na osnovi programov krajevnih skupnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popravilo asfalta Gradišče - športna igrišča
15.000
podporni zid pri Funi na Zemonu
5.000
na Gočah asfaltiranje proti Erzelju in mimo hiše Fajdiga 25.000
odvodnjavanje na Erzelju
5.000
podporni zid na Erzelju
11.000
sanacija propustov v KS Podnanos
5.000
odvodnjavanje po programu KS Slap
5.000
Orehovica-širitev ceste z odvodnjavanjem
32.000
Širitev mostu v Dobravi – Poreče
15.000

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za cesto čez Brge po načrtu razvojnih programov.
Na osnovi popisa del je bila sklenjena pogodba za izgradnjo podpornega zidu v Podbregu v višji višini kot so bila
planirana sredstva v letu 2009. Za dodatna nepredvidena dela je potrebno zagotoviti še 3.000 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13003 - Urejanje cestnega prometa
Sofinanciranje krožišča, urejanje javne razsvetljave, peš poti in kolesarskih poti v Vipavi (opis v NRP).

13029004 - Cestna razsvetljava
13005 - Cestna razsvetljava
Urejanje javne razsvetljave v krajevnih skupnostih, financiranje porabljene energije in tekočega vzdrževanja.

1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13060 - Telekomunikacije
Vzpostavitev širokopasovnih povezav v regiji v naseljih Gradišče pri Vipavi, Goče, Nanos, Lozice, Podraga,
Sanabor, Vrhpolje in Duplje, skupaj 374 gospodinjstev.
Projekt se bo izvajalo samo, če se bo uspelo na razpisu ministrstva (opis v NRP).

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14005 - Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva
Sredstva se namenja za:
•
•

subvencioniranje obresti podjetnikom 20.000 ,
sofinanciranje delovanja Centra za razvoj podeželja TRG Vipava 80.650
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•
•

projekt LAS 12.000
financiranje drugih regionalnih agencij

10.520

14006 - Razvojna agencija ROD
•

delovanje razvojne agencija ROD 28.600

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
14004 - Promocija občine
Oglaševanje v domačih in tujih turističnih revijah z namenom promocije dejavnosti v občini Vipava ter
promoviranje na raznih državnih in mednarodnih tekmovanjih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
0441 – Spodbujanje razvoja turizma in rekreacije
Izgradnja kampa pod Gradiško Turo, glej načrt razvojnih programov.

14002 - Razvoj turizma in gostinstva
Vzdrževanje parkov in zelenic ter javne snage, nabava panojev za plakatiranje.
A. Javna snaga
ročno
6.545,70
strojno
24.936,00
odvoz odpadkov (od čiščenja ulic in ostalega mestnega okolja,
akcij čiščenja okolja, s plezališča Bela, z Nanosa, BK Vipava)
2. Nabava uličnih smetnjakov,
vzdrževanje in popravilo obstoječih
1.150,70
SKUPAJ: 35.541,60
B. REDNO VZDRŽEVANJE PARKOV IN ZELENIC
1. Košnja trave, obkosavanje, grabljenje in odvoz
odpada (19.000 m2- 6-9x), gnojenje, dosajanje

7.792,50

2. Grabljenje listja, odstranjevanje polomljenih vej in odvoz
odpada s parkovnih površin, čiščenje po neurjih
1.350,70
3. Vzdrževanje parkovne opreme - smetnjakov in klopi,
obnova dotrajane
1.662,40
4. Vzdrževanje parkovnih poti z obsekovanjem plevelov
oz. tretiranjem s herbicidi (Glavni park, Podskala,
park na Vojkovi ulici)
623,40
5. Vzdrževanje dreves:
obrezovanje, obžagovanje oz. odstranitev posušenih delov
in odvoz odpada, gnojenje, popravilo vezi
1.246,80
6. Vzdrževanje grmovnic, žive meje in vrtnic:
obrezovanje, okopavanje, gnojenje, pletje,
škropljenje, zalivanje, odvoz odpada
4.362,00
7. Vzdrževanje cvetličnih korit in gredic z enoletnicami:
priprava korit in gredic, nabava in sajenje enoletnic
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2.909,20

(2x, 3200 kos), pletje, okopavanje, gnojenje, škropljenje,
zalivanje, odstranjevanje sadik in odvoz odpada
6.234,00
8. Vzdrževanje fontane

623,40

SKUPAJ: 23.895,20
•
•

urejanje spletne strani občine.
založniške in tiskarske storitve v višini 3.000 € za izdajo zgibanke za promocijo kraja Št.Vid - Podnanos –
rojstni kraj slovenske himne.

14003 - Turistične prireditve
•

Spodbujanje turističnih prireditev: (Vipavska trgatev 6.000 , predstava Teodozijeve vojske 3.000 in izbor
ansamblov na Šembiški pomladi v Podnanosu 3.000 ).

14200 - Projekt Bela po sledeh vode in kamna
Izvajanje projekta Bela po sledeh vode in kamna 30.000€ (glej NRP).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 - Ureditev in vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
•
•
•

Ureditev treh ekoloških otokov z nabavo zabojnikov (glej načrt razvojnih programov-NRP),
Sanacija deponije (NRP)
Dodaja se postavka drugi operativni odhodki v višini 5.000€, namenjena za poravnavo storitev Komunalno
stanovanjske družbe (na osnovi najemne pogodbe).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15003 - Gradnja in vzdž. kanalizacij. sistemov in čistil. naprav
15004 - Gradnja kanalizacije na Produ
15005 - Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda na Zemonu
15006 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Sanabor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

odplačilo obrokov nakupa čistilne naprave Vipava (NRP),
nakup materialov za čiščenje odplak ob trgatvi (10.000)
novogradnja kanalizacije Orehovica-Hrašče (921.787 -NRP),
obnova kanalizacije in vodovoda na Vojkovi ulici v Vipavi (344.500 -NRP),
ureditev kanalizacije med krožiščem in Goriško cesto do Goloba (50.000 -NRP),
študije o izvedljivosti projekta povezovalnega kanala (103.000-NRP),
projektna dokumentacija povezovalni kanal (70.000-NRP),
projektna dokumentacija kanalizacije Slap(40.000 - NRP),
projektna dokumentacija kanalizacije Orehovica -Hrašče 25.000 - NRP),
projektna dokumentacija kanalizacije Vojkova ulica(7.000 - NRP),
projektna dokumentacija kanalizacije Duplje(5.000 - NRP),
Gradnja kanalizacije Na Produ (41.000 -NRP),
Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda na Zemonu (338.000 -NRP),
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Sanaboru (215.070 -NRP),
subvencioniranje razlike v čiščenju odplak Agroindu 12.430 €.
Zaradi prenosa sredstev iz upravljanja bodo nastali pri poslovanju med Občino Vipava in Komunalno
stanovanjsko družbo drugi operativni odhodki, ki jih ocenjujemo v višini 10.000€.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
16009 - Prostorski dokumenti
•

Izdelava občinskega prostorskega načrta po pogodbah s Studio 3 in Ipsum,

•

projekti pozidave za urejanje zemljišč in

•

projekti izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za urbanistično ureditev (NPR)

•

Med sredstvi za prostorsko načrtovanje so predvideni izdatki za zunanjega sodelavca (delo g. Lemuta).

 Občinski podrobni prostorski načrt za individualno stanovanjsko gradnjo.
Za večja območja stavbnih zemljišč je po trenutno veljavnem PUP- u potrebno izdelat lokacijsko dispozicijo
pozidave. Po sprejetju novega prostorskega dokumenta se bo tak dokument imenoval občinski podrobni prostorski
načrt. V takih primerih zmeraj nastopi problem financiranja takega dokumenta. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje izdelave takih dokumentov dokler ne bo uveden komunalni prispevek.
 Občinski podrobni prostorski načrt južne vojašnice
Namen izdelave dokumenta je podrobnejša opredelitev dejavnosti za območje ter
infrastruktura.


komunalna in cestna

Plačilo dela občinskega urbanista je predvideno kot avtorski honorar v višini 1.000€.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16011 - Gradnja vodovodnega omrežja
1.
2.
3.
4.

Novogradnja vodovodnega omrežja s Slapa na Erzelj (80.000 -NRP)
Obnova vodovodnega omrežja na Gradišču- Petriška vas (10.000 -NRP)
Izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovoda v KSD (10.000 -NRP).
Za pokrivanje stroškov storitev Komunalno stanovanjske družbe 10.000€.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16010 - Vzdrževanje pokopališč
Planirali smo sredstva za plačilo najemnin za najem pokopališč župnijam skladno z dogovorom z župniki dekanije.
Do sedaj je pogodbo podpisala samo župnija Slap in Podraga.
Na osnovi Odloka o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Vipava, sprejetega v letu 2008, ocenjujemo 1700 € sredstev potrebnih za plačilo dežurstva pogrebne službe.

16039004 - Praznično urejanje naselij
16013 - Praznično urejanje naselij
Zajema izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih ter novoletno okrasitev.
1. Izobešanje zastav ob občinskem in republiških
praznikih (6x), nabava zastav, inox drogov, objemk
2. Novoletna okrasitev
SKUPAJ: 5.622,40

1.558,50

4.063,90
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
16012 - druge komunalne dejavnosti
I. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV:
Ulice vključene v tem planu so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest razvrščene med zbirne krajevne
ceste
LZ v dolžini 1,652 km in krajevne ceste LK v dolžini 7,706 km, kar skupaj znaša 9,358 km.
1. Vzdrževanje prometnih površin :
krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev
1.319,73
2. Naprave za odvodnjavanje :
čiščenje jarkov, jaškov in propustov
3.959,19
popravila obstoječih naprav
879,82
3. Prometna signalizacija in oprema :
pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije
obnova horizontalne - talne signalizacije
4.399,10
4. Zimska služba :
pluženje in posipanje cest
REDNA DELA SKUPAJ :

2.639,46

2.199,55
15.396,85

ter novogradnja komunalne infrastrukture do Doma starejših občanov (200.750 -glej NRP)

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
16005 - Individualna stanovanjska gradnja
Za podporo individualni stanovanjski gradnji so po pravilniku tudi v letu 2010 načrtovana sredstva za sofinanciranje
obrestne mere za stanovanjske kredite. Če bo potrebno po zakonu o dohodnini, bodo morali kreditojemalci znesek
pripadajoče dohodnine na druge prejemke na osnovi izračunanega zneska subvencioniranih obresti nakazati občini.
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
16006 - Upravljanje in tekoče vzdrž.stanovanj
1. Poslovni prostori
Plan porabe sredstev - Prihodki iz najemnin
tekoči stroški 190,00
zavarovanje -obroki 100,00
vzdrževanje 2.900,00
skupaj: 3.190,00
upravljanje Ribnik
skupaj: 1.100,00
SKUPAJ :

4.290,00

2. Stanovanja
Plan porabe sredstev - Prihodki iz najemnin
tekoči stroški 2.673,00
tekoče vzdrževanje 24.796,00
skupaj: 27.469,00
investicijsko vzdrževanje 30.100,00
upravljanje Ribnik 165,00
upravljanje 6.050,00
zavarovanje 710,00
skupaj: 6.760,00
SKUPAJ :

64.494,00

rezervni sklad 1.806,00

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16001 - Stroški urejanja občinskih zemljišč
Za dokončanje podpornega zidu ob Močilniku v Porečah je bilo prvotno predvideno 20.000€. Predvidena sredstva
za dokončanje podpornega zidu ob Močilniku v Porečah se je na pobudo občinskega svetnika Darka Rosa povečalo
še za 20.000€ za ureditev ceste ob podpornem zidu.- glej NRP

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17001-Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma
Zdravstveni dom Ajdovščina ocenjuje kot nujno delo v letu 2010 zamenjavo oken v ZD Vipava. Na podlagi
pridobljenega predračuna za vzdrževalna dela in zamenjavo PVC oken ocenjujejo stroške v višini 30.000€. Izvedbo del
načrtujejo sofinancirati v Zdravstvenem domu Ajdovščina v višini 10.000€. Investicijo bomo prijavili na razpis
Ministrstva za zdravje in planiramo sofinanciranje v višini 10.000€. Iz občinskega proračuna namenjamo tej investiciji
10.000€.
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17002 - Zdravstveni programi
Sofinanciranje nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Ajdovščina.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17003 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov
Postavka zajema sredstva, ki jih je občina na podlagi določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju dolžna plačevati občina za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo prihodkov. Trenutno
pokriva zavarovanje občina 23 občanom. Glede na finančno krizo in naraščanje brezposelnosti planiramo v letu
2010 za ta namen 11.000 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba
17005 - Mrliško ogledna služba
Sredstva so namenjena financiranju mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, ki jih je na podlagi 4. in 18. člena
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Vipava za svoje občane. Gre
za primere, ko ogledni zdravnik ali drugi ustrezni organi (policija, sodni izvedenec) odredijo sanitarno obdukcijo
zaradi določitve vzrokov smrti (nenadne smrti doma, prometne nesreče, samomori). Občina je dolžna kriti tudi
stroške odvoza umrlih s kraja nesreče ne glede na lokacijo nesreče.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
18400 - Nepremična kulturna dediščina
Predvidoma v januarju mesecu leta 2010 bo objavljen razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih
spomenikov v državni lasti. Občina se bo na razpis prijavila.
Predvidena sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije in obnovitvena gradbena dela. V tej fazi je
predvideno, da se zgradi nov most do bivše klavnice in obnovi prvi del stavbe brez zalednih kril.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18001 - Dejavnost knjižnice
Predlog finančnega načrta za leto 2010 zajema:
1. Plače in druge osebne prejemke na podlagi veljavnih predpisov, ki se uporabljajo za obračun plač v letu 2010 po
novem ZSPJS
- sredstva za regres za letni dopust
- sredstva za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz na delo in iz dela, premije KAD
- sredstva za jubilejne nagrade
- sredstva za odpravnine
- sredstva za prispevke delodajalca
Kratek
povzetek
izhodišč,
ki
so
se
upoštevala
pri
pripravi
plana
za
leto
2010:
Splošne stroške delovanja smo načrtovali glede na oceno realizacije leta 2009 na osnovi noveliranih napovedi v
višini 1,6 %.Plače in prispevke smo načrtovali na podlagi veljavnih predpisov po stanju na dan 31.12.2009.
Predvideno povečanje osnovnih plač od julija 2010 dalje je 1,6 %-po priporočilih smo upoštevali ? rasti cen, torej
povečanje za 0,8 %. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije KAD in druge izdatke
zaposlenih smo načrtovali v višini napovedane rasti cen -1,6 %.Sredstev za delovno uspešnost v letu 2010 nismo
planirani.
Delež skupnih stroškov zavoda med občinama Ajdovščina in Vipava se razmejuje na podlagi Pravilnika o načinu
določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov
krajevnih
knjižnic
(Ur.
l.
RS
štev.
19/03).
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V letu 2010 bomo imeli dve upokojitvi in sicer računovodja zavoda in samostojni bibliotekarski sodelavec.
Višino odpravnine smo upoštevali v skladu z zakonom in KP za kulturne dejavnosti.
Načrtovano je nadaljevanje obnove starih prostorov vrtca na Beblerjevi ulici za potrebe knjižnice.

18004 - Založništvo
Na področju založništva so predvidena sredstva za založniške in tiskarske storitve izdaje prve pesniške zbirke naše
občanke v višini 3.500 .

18039003 - Ljubiteljska kultura
18002 - Sofinanciranje kulturnih programov
Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev na podlagi 13. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v
Občini Vipava (Uradno glasilo 5/2000 in Urad.l. RS, št. 106/2005) in objavljenega razpisa.
Pomoč pri izvedbi kulturnih programov v občini in udeležbe na tekmovanjih in gostovanjih ter organizacija poletnih
prireditev v okviru IMAGO prireditev v Vipavi in okoliških krajih v občini.
Stroški najemnin so predvideni za poravnavo najema dvorca Zemono ob določenih prireditvah.
Med drugimi operativnimi odhodki so planirana sredstva za plačilo članarine Ustanovi Imago Slovenia,
financiranje poletnih Imago večerov v Vipavi in okoliških naseljih ter poravnava stroškov drugim kulturnim
skupinam naše občine, ki niso registrirana kot društva ali niso člani Zveze kulturnih društev Vipava in izvajajo
kulturne prireditve na območju naše občine in navzven (sredstva jim bodo razdeljena na osnovi prijavljenega
programa za leto 2010).
Med transferi so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov registriranim društvom s sedežem v Občini
Vipava in stroški povezani z zvezo kulturnih društev.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18003 - Sofinanciranje programov radia in televizije
Med stroški medijev in avdiovizulane kulture so predvidena sredstva financiranja stroškov povezanih z
informiranjem naših občanov in oglaševanja na lokalnih radijskih programih ter stroški vzdrževanja antenskega
stolpa na Gočah.

18039005 - Drugi programi v kulturi
18006 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
Predvidena sredstva so namenjena poravnavi tekočih obveznosti v kulturnih objektih: dvorana, Lanthieri, grad Lože
(elektrika, voda, ogrevanje, zavarovanje).

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18300 - Sakralni objekti
Sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov na osnovi pisnega sklepa duhovnikov vipavske dekanije.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18010 - Programi športa
Subvencioniranje stroškov plavalnega tečaja predšolskih otrok.
Predvideno je sofinanciranje delovanja društev in klubov po pravilniku. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
prijavljenih programov na razpis.
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Na pobudo predsednika odbora za gospodarstvo Tomaža Vrčona je bila uvrščena postavka investicijski transferi v
višini 10.000€, ki se bo porabila le v primeru sofinanciranja projektov, ki bodo uspeli na razpisih Ministrstva za
šolstvo in šport ali Športne zveze Slovenije.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
19001 - Dejavnost vrtca
Za subvencioniranje cen otroškega varstva ocenjujemo stroške v višini 580.000 EUR za 208 otrok vključenih v
programe vrtca. Zaradi spremenjenega pravilnika so starši za vpisanega drugega in vse naslednje otroke oproščeni
plačila. Prispevek, ki bi ga morali prispevati starši, pokriva država, razliko pa občina Vipava.
Posebej so prikazana sredstva za financiranje specialnega pedagoga, ki pomaga otrokom vključenim v program
vrtca iz naše občine na osnovi odločbe o usmeritvi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
19003 - Materialni stroški in investicije v osnovni šoli
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence ter otroke v vrtcu
v Podnanosu in v Vrhpolju ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna
služba, izvajanje te službe je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program poteka po predmetniku in je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Cilji so določeni v Zakonu o osnovni šoli, sami smo jih opredelili v naši viziji:
prizadevali si bomo za spoštovanje vsakogar, sodelovanje, strokovnost, odličnost, odgovornost in odprtost, napredek
vsakogar, celovitost, ekološko urejeno in varno okolje.
Pozornost usmerjamo predvsem v:
" izobraževanje in vzgojo otrok po zakonskih osnovah,
" uvajanje novosti, za katere se strokovno pripravimo in starši z njimi soglašajo,
" organizacijo dela, povezovanje predmetov in vsebin, tako da bo vsak otrok čimbolj razvil svoje sposobnosti, svoja
interesna področja.
" spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši,
" strokovno, razvojno naravnanost, komunikativnost in odprtost okolju,
" skrb za slovenski jezik in razvoj pismenosti bo prednostna naloga vseh.
Predvsem pa želimo vsem učencem nuditi v zdravem, varnem in spodbudnem okolju možnosti za razvoj
sposobnosti in spodbujati oblikovanje pozitivne samopodobe. Po finančnih možnostih bomo izboljševali pogoje
dela, predvsem pa se strokovno in materialno pripravljali na izvajanje programa osnovne šole.
TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA (LDN) ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010
V tem šolskem letu se bomo kadrovsko in materialno usposabljali za izvajanje pouka vseh predmetov. Rezultati
nacionalnega preverjanja znanja šestošolcev in devetošolcev bodo ena od povratnih informacij o našem delu.
I. Izvajamo pouk in dejavnosti v okviru rednega programa.
II. Dodajamo še naslednje vsebine:
" Projekt informatizacija šole (E-šolstvo), ki je nadgradnja projekta Ro in bomo pripravljali učitelje in učence na
samostojno uporabo sodobne IKT tehnologije, vzpostavili dinamične spletne strani, spletno učilnico in zbornico ter
izobraževali učitelje in učence za uporabo spletne učilnice, spletne zbornice in objavljanje novic na spletnih straneh,
" nadaljujemo v mednarodnem projektu Eko šola,
" posebno pozornost namenjamo prvošolcem pri uvajanju v šolanje,
" pozornost namenjamo tudi razvoju pismenosti vsakega učenca,
" izvajamo projekte in projektno delo,
" sodelovali bomo v projektu Rastem s knjigo,
" nadaljevali bomo s projektom Evropska vas,
" za razvijanje interesov učencev posodabljamo oblike, metode in vsebine dela v oddelkih podaljšanega bivanja,
" prenavljamo učne načrte po navodilih,
" uvajali elemente nacionalnega programa telesne aktivnosti za krepitev zdravja (projekta Zlati sonček in Krpan,
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Hura, prosti čas),
" intenzivno se usposabljamo na naslednjih področjih:
- računalniško opismenjevanje,
- raziskovalno delo,
- projektno delo,
" športne aktivnosti,
" delo z nadarjenimi učenci;
" izvajamo izbirne predmete v devetletki,
" ozaveščanje o problemih in preprečevanju različnih zasvojenosti,
" odnosi: šola - starši,
" timsko načrtovanje,
" revščina v svetu v okviru EKO šole,
" praznovanje stoletnice šole v Podnanosu,
" spremljanje kakovosti in evalvacija,
" Mreže1 v sodelovanju Šole za ravnatelje,
" Projekt Vodenje za učenje.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Za vzdrževanje šolskih zgradb dobimo od ustanoviteljice vsako leto določena finančna sredstva. V šol. letu
2009/2010 bomo nadaljevali s tistimi deli, ki jih nismo uspeli končati v šol. letu 2008/2009 in z deli, za katera smo
ocenili, da jih moramo nujno opraviti.
Priprava na sanacijo teras nad sanitarijami in greznice v stavbi na Gočah: zaradi dotrajanosti stavbe, ki ne zadostuje
zahtevam sodobne šole, bomo dobili predračune za fazno sanacijo. na PŠ. Ker ministrstvo spreminja normative za
tehnične delavce, bomo morali nadaljevati z urejanjem ogrevanja. S stenskimi in talno oblogo avle bi radi izboljšali
pogoje za športno vzgojo.
V Vipavi je šola ob dokaj prometni cesti in razmišljamo, da bi ob soglasju krajevne skupnosti in občine označili in
uredili cono za pešce na kraju prehajanja učencev na igrišče. Želimo si tudi urejena in varna šolska igrišče ter
zaključen šolski prostor. To zahteva ureditev celotnega prostora med vrtcem in šolo ter zaprtje Vinarske ceste, zato
je predmet občinskih prostorskih planov.
V Podnanosu moramo po odločbi zdravstvene inšpektorice urediti igrala in zaradi varnosti otrok tudi poskrbeti za
ustrezne gole na igrišču. V naslednjem letu praznujemo 100-letnico šole v Podnanosu in ta dogodek želimo
primerno obeležiti.
Začeli bomo urejati učilnico v naravi za pouk fizike, astronomije, naravoslovja, biologije na Nanosu.
Prijavili se bomo na natečaj MŠŠ za sofinanciranje nakupa računalniške opreme. Če bomo uspeli, bomo posodobili
računalniško opremo in nadaljevali z opremljanjem učilnic.
Ker se za prehranjevanje v šoli odloča iz leta v leto več učencev, predstavlja to dodatno obremenitev za kuhinjo in
večje finančne stroške za šolo. Tako prihaja do hitrejše izrabe kuhinjskih strojev in druge opreme. Ker so finančna
sredstva dodatnega programa, ki nam jih daje občina omejena, bomo v ekonomsko ceno kosila vključili te stroške.
Nadaljevanje urejanja šolskih prostorov:
- zaključek investicije za ureditev akustike za telovadnico v Podnanosu,
- obnova strehe na starem delu matične šole,
- urejanje prostorov v stavbi na Gočah,
- beljenje prostorov po potrebi,
- ureditev peskovnika, igrišča in igral v Podnanosu (ob skupnem angažiranju vrtca in šole),
- obnova delov fasade - pridobitev predračunov,
- vzdrževanje varnostne razsvetljave in drugih instalacij v stavbah,
- učilnica v naravi na Nanosu,
- zvočna izolacija dela podstrešja v Vipavi.
Ocenjujemo, da bo vse to za šolo predstavljajo veliko finančno obremenitev in bomo program realizirali glede na
finančne možnosti.
DODATNA POJASNILA ZA PREDLOG PRORAČUNA
VZDRŽEVANJE
Za dejansko urejenost stavb skrbimo s sprotnimi popravili.
V zadnjem času pa naraščajo stroški, ki pomenijo nekakšne "obratovalne stroške" - to so obvezni letni in obdobni
pregledi stavb in opreme.
Na velik delež stroškov nimamo vpliva. Za lepe, velike in sodobne šolske stavbe v Vipavi, Podnanosu in Vrhpolju
veljajo standardi in normativi, iz katerih izhajajo velike finančne obveznosti.
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Prikazani so stroški za leto 2008 oz. 2009:
Varstvo pri delu 1641,58 Vsako leto
Tehnično varovanje 4280,18 Vsako leto
Plinske instalacije Od 1031,48 do 1679 Vsako leto
Plinska trošila 220,45 Na tri leta
Pregled gasilnikov in hidrantnega omrežja 1013 - odvisno od števila aparatov in materiala, ki ga moramo
zamenjati Vsako leto
Dimne naprave in emisije plinov Od 1674,84 do 2921,16 Vsako leto
Električne instalacije, strelovodi Cca 720 Na tri leta - 2010 za Podnanos in Vrhpolje
Mikroklima, osvetljenost, hrup V okviru pogodbe za varstvo pri delu Na tri leta - 2010 za vse stavbe
Delovna sredstva Na tri leta - 2010 za Vrhpolje
Varnostna razsvetljava Na dve leti
Javjalniki plina 307,80 Na tri leta - 2010 za Vrhpolje
Vzdrževanje opreme - računalniki in fotokopirni stroji 9500 - glede na število okvar Redno, sproti
Sodoben pouk, projektno delo in IKT tehnologija zahtevajo veliko finančnih sredstev, ki jih v kriterijih za izračun
zagotovljene porabe Ministrstvo za šolstvo in šport ni moglo predvideti.
Če želimo ohraniti sedanjo kvaliteto, visok odstotek napredovanih učencev, zlata in srebrna priznanja na
tekmovanjih, dobro znanje ter omogočati raznolike dejavnosti učencem, potrebujemo ustrezne pogoje dela in
opremo. Vzdrževanje te opreme pogosto ne sodi med manjša popravila, brez nje pa ni sodobnega pouka; stroški pa
so znašali v prvih devetih mesecih letošnjega leta 9500E.
Delno smo že izboljšali akustiko telovadnice v Podnanosu. Stavba je tako z vidika zdravje in uporabnosti pridobila
na vrednosti. To vlaganje v stavbo je bilo načrtovano, vendar je za šolo prevelik strošek. Zato prosimo, da nam
zagotovite dodatna finančna sredstva ali vsaj del teh sredstev predvidite tudi v proračunu za naslednja leta.
Akustična izolacija stropa v telovadnici - predlog delitve stroškov na 2 leti 8000,00
Trenutno imamo predračune (pripravljene poleti 2009) za:
Obloga sten v telovadnici v Podnanosu 14000
Ureditev greznice na Gočah 4509,78
Ureditev fasade telovadnice v Vipavi 3603,88
Nabava in ustrezna montaža golov v Podnanosu Cca 2100
Sanacija strehe nad sanitarijami na Gočah 1650
Nabava in montaža peči za Goče Cca 2000
Ureditev učilnice v naravi na Nanosu - predvidevamo tudi sredstva donatorjev 7176
Obvezujoča je odločba zdravstvene inšpektorice, ki nam nalaga ukrepanje v zvezi z igrali v Podnanosu do 1. 9.
2010. Za sodelovanje pri reševanju teh težav se dogovarjamo z vrtcem.
Dodaten problem predstavljajo zahteve elektro-energetskega inšpektorja, ki si je ogledal šolske stavbe. Za odpravo
pomanjkljivosti bo potrebno pripraviti vso dokumentacijo in ustrezno urediti električno omrežje. Trenutno smo
zaprosili ETP Skapin za oceno predvidene višine stroškov tega projekta.
Za ceno obnove strehe nad delom stavbe v Vipavi smo zaprosili, vendar je še nismo dobili.
Kotli in gorilci v stavbi matične šole v Vipavi so starejši od petnajst let in jih bo treba v doglednem času zamenjati
za sodobnejše ali načrtovati energetsko in ekološko sodobnejši način ogrevanja stavbe.
Zaradi priprave predlogov projektov za naslednje štiriletno obdobje vas seznanjamo tudi s stanjem stavbe
podružnične šole na Gočah. Stavba je potrebna večje adaptacije. Poleg popravila ravnih streh in greznice je potrebno
obnoviti tlake v učilnicah v pritličju ter pregraditev hodnika. Tako bi pridobili prostor za zbornico. V nadstropju
načrtujemo ureditev večje jedilnice, da bi učenci lahko mirno in sede pojedli malice in kosila, posodobitev kuhinje
ter ureditev kabineta za individualno delo z učenci.
Ob adaptaciji je potrebno urediti ogrevanje vseh prostorov, nujna in zahtevana je ureditev elektroinstalacij ter
zagotoviti tekočo vodo v učilnicah.
Z ustreznimi oblogami bi lahko pomembno izboljšali veliko avlo in jo posodobili za pouk športne vzgoje ter za
različne prireditve v kraju.
Šola nima sredstev za izdelavo projektov, načrtov in adaptacije. Zato vas prosim, da v vaših planih in finančnih
načrtih predvidite tudi to.
MATERIALNI STROŠKI
Velik strošek predstavljajo čistila in čiščenje, ki ga moramo izvajati - v prvih devetih mesecih tega leta smo za to
plačali 13400 evrov. Za poštne storitve, telefon in internetne povezave smo plačali 7500 evrov, za pisarniški
material, papir in tonerja 8500 evrov; drugi stroški pouka pa so v tem obdobju zanašali približno 9000 evrov.
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Obrazložitev stroškov vzdrževanja objektov in opreme v višini 68.797€ zajema tudi prerazporeditev sredstev za
nabavo dveh nogometnih golov na šolskem športnem igrišču v Podnanosu.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19004 - Plače in materialni stroški glasbene šole
Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati glasbeni šoli druge
osebne prejemke zaposlenim (prevoz na delo in prehrano). Del teh stroškov na osnovi pogodbe o financiranju
nakazujemo direktno osnovni šoli za poravnavo materialnih stroškov (ogrevanja, elektrike, vode).
Svet glasbene šole je sprejel kriterije, po katerih so učenci iz družin z nižjimi dohodki upravičeni do znižane šolnine.
Znesek subvencioniranega plačila bremeni občinski proračun.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19002 - Regresiranje prevozov učencev
Zagotavljanje brezplačnih prevozov v šolo šoloobveznim otrokom je v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in predstavlja v proračunu v okviru izvajanja programa osnovnošolskega
izobraževanja velik odhodek. Ta postavka zagotavlja sredstva tudi za prevoze invalidnih otrok v CIRIUS Vipava, v
osnovno šolo Kozara Nova Gorica, v osnovno šolo s prilagojenim programov Ajdovščina in z Nanosa v Podkraj.

19069004 - Študijske pomoči
19005 - Pomoči študentom
Kaš Klub Ajdovskih študentov in dijakov se je uspešno pogajal za subvencijo avtobusnih prevozov. Tako študent
oz. dijak s Kaševim popustom odšteje v povprečju 1,50 do 1,90 € za vožnjo. Zaradi ugodnih cen prevozov se beleži
porast posluževanja avtobusnih prevozov. Mesečni znesek popusta znaša 16%, od tega ga pokrijeta Občina Vipava
in Ajdovščina 10%, 6 % pa zagotovi klub sam.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava planiramo za dodeljevanje enkratnih
pomoči ob rojstvu 16.000 EUR. Kot v preteklih letih je načrtovana obdaritev vsakega novorojenčka. Sredstva so
planirana ob predpostavki, da bo denarna pomoč ostala nespremenjena in bo znašala 260 € .

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20003 – Socialno varstvo invalidov – družinski pomočniki
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in
polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb. ( trenutno to pravico koristijo 3 osebe).
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače. Poleg tega ima
pravico do socialnega zavarovanja. V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina
na podlagi odločbe Centra za socialno delo.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je določeno, da invalidna oseba obdrži
pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo in s pisno izjavo dovoli, da
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izplačevalec ta dodatek, v času ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za
financiranje pravice do družinskega pomočnika. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo s sredstvi
invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezanca, razliko pa doplača
občina. O višini posameznih prispevkov odloči Center za socialno delo z odločbo.

20049003 - Socialno varstvo starih
20002 - Pomoč na domu in oskrba v splošnih social. Zavodih
Sredstva so namenjena za sofinanciranje oskrbnin tistim našim občanom, ki zaradi zdravstvenega stanja bivajo v
posebnih socialno varstvenih zavodih po Sloveniji in starejšim občanom, ki bivajo v domovih za varstvo odraslih.
Gre za sofinanciranje oskrbnin v deležu razlike med višino polne cene oskrbnine in lastnimi prispevki občanov oz.
njihovih zavezancev. Za plačilo te razlike je po Zakonu o socialnem varstvu obvezana občina. V primerih, ko občani
zavezancev oz. lastnih dohodkov (invalidnine ali pokojnine) nimajo, je lokalna skupnost dolžna poravnati celotne
oskrbnine. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja CSD Ajdovščina, ki izdaja odločbe. V domovih za
varstvo ostarelih je v letu 2009 bivalo 6 naših občank in občanov, v posebnih socialno varstvenih zavodih (Dutovlje,
VDC Nova Gorica) pa je bilo 5 občanov.
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - Sofinanciranje pomoči družini na domu je planirana v višini
35.000 EUR.
Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči družini na domu pri osebah starejših od 65 let, ki za to storitev
zaprosijo koncesionarja Zavod Pristan. Občina Vipava sofinancira v višini 50 % cene storitve. Občina je dolžna
kriti tudi dodatno subvencijo v višini, za katero je upravičenec oziroma zavezanec na podlagi odločbe Centra za
socialno delo delno ali v celoti oproščen plačila storitve. V letu 2009 je bilo povprečno 24 oskrbovancev mesečno.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20008 - Socialne pomoči
Občina Vipava na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava namenja sredstva s te
postavke občanom, ki so se znašli v veliki socialni stiski. Glede na gospodarska gibanja, ki smo jim priča lahko
pričakujemo velik porast socialno ogroženih občanov. Planirana so sredstva v višini 3.500 EUR.
Na postavki drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva namenjena občanom, ki se na podlagi
spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini,
elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati
najnujnejših obveznosti. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči se začne na
obrazložen predlog Centra za socialno delo in na osnovi Odloka o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči Občini
Vipava.
Subvencioniranje stanarine trenutno 6 upravičenim občanom se izplačuje na osnovi 121. člena stanovanjskega
zakona, ki določa, kdo so upravičenci do subvencionirane najemnine in skladno z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
Na postavki drugi operativni odhodki so namenjena sredstva preventivnim programom na področju boja proti
drogam in drugim deviantnim pojavom pri mladih.
Regresiranje potovanj mladine se bo izvajalo na osnovi prijav na razpis (šola v naravi, poletni tabori..- 21 € na
udeleženca)
Splošna proračunska rezervacija je namenjena pomoči za študij v tujini in družinam z večjim številom otrok.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20009 - Sofinanc. nevladnih humanitarnih organizacij
Med sredstvi namenjenimi za socialno varstvo drugih ranljivih skupin so predvidena sredstva za financiranje
humanitarnih programov na osnovi prijavljenih programov po objavljenem razpisu.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine
23020 - Posebna proračunska rezerva
Na osnovi zakona o javnih financah so predvidena sredstva v višini 10.000 .

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23030 - Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija je namenjena po 42. členu zakonu o javnih financah za namene, za katere se med
letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati. O njeni uporabi odloča župan. Sredstva se razporedijo v finančni načrt. Sredstva ne smejo presegati
2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

KRAJEVNE SKUPNOSTI
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06101 - Stroški delovanja KS ERZELJ
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo
16015 - Objekti za rekreacijo
Sofinanciranje projekta tematska pot okrog Erzelja, obrazloženo v NRP.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18105 - Kulturni programi v KS Erzelj
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe.
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5002 - KRAJEVNA SKUPNOST GOČE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06102 - Stroški delovanja KS GOČE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
16016 - Praznično urejanje naselja KS Goče
Novoletna okrasitev.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16101 - Pokopališče Goče
Pokrivanje tekočih odhodkov vode in odvoza smeti.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18106 - Kulturni programi v KS Goče
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 800 €.
Predvidena je organizacija iger treh vasi ter financiranje v višini 1.000 €.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18201 - Urejanje igrišča in parkirišča na Gočah
Program je opisan v načrtu razvojnih programov.

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06103 - Stroški delovanja KS GRADIŠČE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06013 - Prostori KS Gradišče
Ureditev vrisa in vpisa KULTURNEGA DOMA GRADIŠČE v zemljiško knjigo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13101 - Vzdrževanje cest v KS Gradišče
Sofinanciranje urejanja podpornih zidov proti Brgem iz občinskega proračuna 15.000 €.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18104 - Kulturni programi v KS Gradišče
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 400 €.

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06104 - Stroški delovanja KS LOZICE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06010 - Prostori KS Lozice
Tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov.

Stran 39 od 67

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13102 - Vzdrževanje cest v KS Lozice
Sanacija ceste med vodohranom in glavno cesto z namenom ureditve odvodnjavanja in sanacije asfalta. Asfalt je v
zgornjem delu zdrsljiv zaradi nepravilnega naklona ovinka, sofinanciranje iz občinskega proračuna 10.000 €.,
opisano v načrtu razvojnih programov.
Ureditev cestišča zaradi parkiranja in ureditev okolice pokopališča z lastnimi sredstvi (1.000 €).

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16100 - Pokopališče Lozice
Pokrivanje tekočih odhodkov elektrike, vode in odvoza smeti.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18101 - Kulturni programi v KS Lozice
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 300 €.

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06105 - Stroški delovanja KS LOŽE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18108 - Kulturni programi v KS Lože
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 200 €.
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5006 - KRAJEVNA SKUPNOST MANČE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06106 - Stroški delovanja KS MANČE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18110 - Kulturni programi v KS Manče
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 300 €.

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06107 - Stroški delovanja KS PODNANOS
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.
Na kontu 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov je namenjeno iz občinskega proračuna 2.000 € za
dokončanje avtobusne čakalnice na Škrlah.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06307 – Dozidava in ureditev kulturne dvorane Podnanos
Opisano v načrtu razvojnih programov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
06308 - Pokopališče Podnanos
Pokrivanje tekočih odhodkov elektrike, vode in odvoza smeti.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
06305 – Urejanje vaških ulic – ograje čez mostove
Sofinanciranje iz občinskega proračuna:
•

Ograja čez Pasji rep iz Podnanosa proti Porečam 1.700 €

•

Idejni načrt ureditve starega dela vasi 5.000 €.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18109 - Kulturni programi v KS Podnanos
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 2.300 €.

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06108 - Stroški delovanja KS PODRAGA
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14100 – Turizem in promocija
Izdelava informacijske table KS Podraga.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16102 - Pokopališče Podraga
KS PODRAGA ima od leta 2005 v programu razvoja KS načrtovano obnovo mrliške vežice in širitev pokopališča.
Zaradi zahtevnega postopka pri urejanju najemne pogodbe med RKC in Občino VIpava smo gradbeno dovoljenje uspeli
pridobiti v oktobru 2009.
Glede nato in v skladu s sklepom zbora krajanov KS Podraga leta 2005 in 2007 smo v letu 2008 pridobili projekt PGD
70/70, ki nam ga je izdelala družba DETALJ, oktobra 2009 pa smo od pristojnega upravnega organa UE Ajdovščina
pridobili gradbeno dovoljenje št. 351-316/2009 -4-V z dne, 28.10.2009.
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Glede na navedeno in ob pomoči proračuna lokalne skupnosti in v skladu s sklepom sveta KS z dne, 09.11,2009
nadaljujemo postopek za realizacijo načrtovanega projekta.
Odločitev za to investicijo je utemeljena z dejstvom, da obstoječi objekt mrliška vežica razpada, na pokopališču pa ni
več prostih lokacij za nove dodatne grobove.
Izgradnja mrliške vežice in širitev pokopališča, sofinanciranje izvedenih del iz občinskega proračuna v letu 2010 50
% do višine 40.000 €, opisano v NRP.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18110 - Kulturni programi v KS Podraga
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 1.000 €.

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06109 - Stroški delovanja KS SLAP
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06012 - Prostori KS Slap
Tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter nakup inventarja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14103 – Urejanje vaškega jedra SLAP
Opisano v NRP.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16103 - Pokopališče Slap
Nakup zemljišča in izdelavo projektne dokumentacije za širitev pokopališča in gradnjo mrliške vežice s
sofinanciranjem Občine Vipava v višini 15.000 €, opisano v NRP.
Na osnovi predpogodbe je predvideno delno plačilo odkupa zemljišča za širitev pokopališča in izgradnjo mrliške
vežice iz sredstev leta 2009, zato se za višino 8.346€ prerazporeja sredstva iz postavke nakup zemljišč na postavko
načrti in druga projektna dokumentacija za širitev pokopališča.

1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18107 - Kulturni programi v KS Slap
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 650 €.
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5010 - KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06110 - Stroški delovanja KS VIPAVA
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06011 - Prostori KS Vipava
Stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14101 – Turistična ureditev kraja
Sofinanciranje obnove fasad hišam.

1803 - Programi v kulturi
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
18102 – Založništvo-Vipavski glas
Kot običajno je načrtovana izdaja 4 glasil. Financiranje izdaje iz občinskega proračuna v višini 4.000 €.

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06111 - Stroški delovanja KS VRHPOLJE
Namenska sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06011 - Prostori KS Vipava
Stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja z lastnimi sredstvi.
Obnova stavbe KS je opisana v NRP.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14102 – Turizem in promocija v KS Vrhpolje
Sofinanciranje prireditev Turistično vinarskega društva Vrhpolje.
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1803 - Programi v kulturi
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
18103 - Kulturni programi v KS Vrhpolje
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 1.200 €.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18200 - Programi športa v KS Vrhpolje
Sofinanciranje športnih prireditev v krajevni skupnosti.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
16007 - Prenos kupnin na Stanovanjski in Odškodninski sklad RS
Za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu moramo 30 % sredstev prejetih kupnin nakazati Stanovanjskemu
skladu in Slovenski odškodninski družbi.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
5007 – KS PODNANOS
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB136-07-0009 - OBNOVA KULTURNE DVORANE V PODNANOSU
Namen in cilj
OBNOVA KULTURNE DVORANE V PODNANOSU, Ureditev za razne prireditve na vasi. V nadstropju prizidka
je veliko tudi zanimanje Krajevne skupnosti Podnanos za ureditev novih prostorov knjižnice, ki bi ustrezali
knjižničnim standardom.
Stanje projekta
Zgrajen prizidek h kulturnemu domu, ki ga je potrebno še dokončati. Stavba je bila zgrajena okrog leta 1957.
Pokrita je bila s salonitnimi ploščami, ki bi bile po toliko letih potrebne zamenjave. Potrebna bi bila nova kritina nad
celotnim starim delom stavbe. Težave v enoti Lavričeve knjižnice v Podnanosu so že nekaj let poznane: premajhen
prostor, ki zadošča le 50% knjižničnim standardov, zamakanje v lanskem letu, težave s souporabo sanitarij. Z novim
prostorom bi se večini teh težav izginili, tudi vložek mogoče ne bi bil tako velik, saj znaša okvirna ocena investicije
nekaj čez 20.000 . Lavričeva knjižnica bi projekt sofinancirala iz lastnih sredstev okrog 5.000 . Potrudili se bodo
tudi in poiskali donatorje za višino okrog 5000 .

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB136-07-0032 - ODKUP ČISTILNE NAPRAVE VIPAVA
Namen in cilj
Odkup čistilne naprave z namenom takojšnjega prenosa v upravljanje Komunalnemu podjetju in s tem ureditev
tekočega čiščenja odplak po normativih.
Stanje projekta
Čistilno napravo sta gradili skupaj Občina Vipava in Agroind Vipava. Da se je lahko priključevalo odplake ostalih
naselij na čistilno napravo in imelo osnovo za izračun prispevkov, se je odkupilo 80 % vložek Agroinda. V pogodbi
je bil določen rok plačil 72 mesečnih obrokov, ki zapadejo v plačilo 28.2.2011.

OB136-09-0008 - Kanalizacija Duplje
Namen in cilj
Za naselje Duplje je potrebno izdelat idejni projekt izgradnje kanalizacije. Z idejnim projektom bomo dobili rešitev
o najustreznejši rešitvi. Zaradi konfiguracije terena in možne navezave na že zgrajeno kanalizacijo v Logu ( Občina
Ajdovščina) je potrebno preučiti, katera rešitev je najustreznejša.
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Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo
OB136-09-0004 - Izgradnja vodovoda na Erzelj
Namen in cilj
Zaradi zagotovitve kvalitetnejše oskrbe z pitno vodo je potrebno zgraditi dodatno napajanje iz doline. Kot
najustreznejša se je pokazala varianta napajanja iz vasi Slap. Del vodovoda se gradi sočasno z gradnjo
širokopasovnega omrežja. V letu 2010 je predvidena izgradnja tudi črpališča.
Stanje projekta
Vas Erzelj se z pitno vodo oskrbuje z lastnim zajetjem pod vasjo, ki je v sušnem obdobju premalo izdaten.

4000 - Občinska uprava
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB136-07-0048 - OBNOVA PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti je nujna menjava oken v stavbi, kjer posluje občinska uprava.
Stanje projekta

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB136-07-0045 - OPREMA CIVILNE ZAŠČITE
Namen in cilj
Nabava osebne zaščitne opreme za operativne gasilce.
V skladu s programom nabave osebne zaščitne opreme na podlagi Uredbe o organiziranju opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč, za obdobje 2005-2015 se nabavlja osebna zaščitna oprema za operativne gasilce, ki
zajema: dvodelno zaščitno obleko, zaščitno čelado, zaščitno podkapo, zaščitno obutev, zaščitne rokavice in delovni
gasilki pas. Ključ delitve opreme med društvi je zahtevano število operativnih gasilcev po kategorizaciji gasilskih enot.
Namen in cilj nabave opreme je zagotovitev ustrezno opremljenih gasilskih enot v skladu z zakonodajo, ki ureja
področje zaščite in reševanja.
Stanje projekta
V letu 2009 je bilo po programu nabavljenih 7 kompletov osebne zaščitne opreme. Trenutno stanje je 33 ustrezno
opremljenih operativnih gasilcev od zahtevanega števila 72. S programom nabave osebne zaščitne oprem se nadaljuje
tudi v letu 2010.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB136-07-0046 - OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV
Namen in cilj
PGD VIPAVA potrebuje 4.000 za plačilo kredita za nabavljeno vozilo za prevoz moštva GVM1. Sredstvom za
načrtovano zamenjavo strešne kritine se odpoveduje in želi, da se jih prenese za nabavo potrebnega gasilskega
vozila v višini 7.000 .
PGD VRHPOLJE za dokončanje pisaren nad kuhinjo in postavitev stopnic iz hodnika v pisarne se zagotovi 4.000 .
PGD PODNANOS planira v višini 1.500 obnoviti električne instalacije gasilskega doma in zamenjati dvižna vrata v
višini 3.500.
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SREDSTVA SE DELIJO NA OSNOVI DOGOVORA GASILSKIH DRUŠTEV ZA PLANSKO OBDOBJE 20082011.
Nabava podvozja gasilskega vozila GVC 16/25
gasilskega vozila

v znesku 77.000 € postavka 4310003 – Inv. transf. za nabavo

V letu 2010 z nakupom podvozja gasilskega vozila GVC 16/25 gre za investicijsko vlaganje, oziroma za nakup
osnovnega sredstva za potrebe osrednje gasilske enote v Občini Vipava, to je Prostovoljnega gasilskega društva Vipava.
Z nabavo novega podvozja in v letu 2011 izdelavo nadgradnje vozila in nabave opreme, se zamenjuje dotrajano
gasilsko vozilo, staro 30 let, katero je dotrajano in iztrošeno. Z nabavo novega vozila se povečuje učinkovitost
zagotavljanja varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vipava.
Stanje projekta
Stavbi gasilskega doma v Vipavi je bila v letu 2001 nad poslovnim delom zamenjana salonitna strešna kritina s
pločevinasto, ter na celotnem objektu zamenjana vsa lesena okna s PVC okni. V letu 1998 je bilo zamenjano troje
od petih pločevinastih vrat z rolo vrati. Ker je na delu gasilskega doma še vedno salonitna kritina, stara že več kot 20
let in streha že zamaka, krpanje pa postaja neučinkovito, je potrebno nujno zamenjati strešno kritino še nad tem
delom gasilskega doma, ter zamenjati še dvoje garažnih vrat.
V letu 2010 bo z javnim razpisom izvedena nabava podvozja gasilskega vozila. Javni razpis bo izveden do meseca
marca 2010.
Odplačilo kredita za vozilo GVM1 v znesku 4.000 € postavka 431000 – Inv. transf. neprofitnim organizacijam in
ustanovam.
Namen in cilji :
Društvo je v letu 2008 nabavilo v skladu z Uredbo o organiziranju in opremljanju gasilskih enot vozilo za prevoz
moštva – oznaka po Tipizaciji gasilskih vozil GVM1. Vrednost vozila z DDV je znašala 32.422,74 €. Nakup vozila je
bil izveden s sredstvi Uprave RS za zaščito in reševanje, sredstvi društva iz naslova pridobitne dejavnosti, sredstvi
občina Vipava, ter najetega kredita. Znesek 4.000 € predstavlja del zadnjega obroka, ki ga mora društvo poravnati v letu
2010. Razliko do 7.500 €, kolikor znaša obrok, bo društvo pokrilo samo iz sredstev iz naslova opravljanja pridobitne
dejavnosti. S tem bo investicija zaključena.
Stanje projekta :
Z odplačilom zadnje obroka kredita v letu 2010 se investicija zaključi.
Stanje projekta
Stavbi gasilskega doma v Vipavi je bila v letu 2001 nad poslovnim delom zamenjana salonitna strešna kritina s
pločevinasto, ter na celotnem objektu zamenjana vsa lesena okna s PVC okni. V letu 1998 je bilo zamenjano troje
od petih pločevinastih vrat z rolo vrati. Ker je na delu gasilskega doma še vedno salonitna kritina, stara že več kot 20
let in streha že zamaka, krpanje pa postaja neučinkovito, je potrebno nujno zamenjati strešno kritino še nad tem
delom gasilskega doma, ter zamenjati še dvoje garažnih vrat.

OB136-07-0047 - OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV-TAKSA
Namen in cilj
Na osnovi dogovora med društvi se tekoče kot prihajajo sredstva nakazuje vsakemu društvu tretjino sredstev. Na
osnovi planov gasilskih društev se bodo sredstva namensko uporabila: v PGD PODNANOS za nabavo drobnega
inventarja in opreme, v PGD VIPAVA je prvotno načrtovala uporabiti sredstva za vzdrževanje gasilskega doma in
sicer za zamenjavo strešne kritine. Ker ni dovolj sredstev v občinskem proračunu za vsa potrebna vlaganja sredstva
prerazporejajo za nakup vozila. v PGD VRHPOLJE za popravilo in ureditev stolpa in fasade gasilskega doma na
severni strani stavbe.
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Stanje projekta

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB136-07-0055 - DRŽ. POMOČ-SUBVENC. OBRESTI KMETIJSTVO
Namen in cilj
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za investicije v kmetijstvo so predvidena v višini 25.000 . Količina
sredstev je enaka kot v letu 2009. Subvencioniranje obrestne mere poteka po pravilniku, ki je potrjen s strani
evropske komisije in velja do leta2013. Namenjena sredstva dosegajo namen, saj so večino let tudi v celoti
izkoriščena. Subvencionirana je celotna obrestna mera.
Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB136-09-0007 - Dostopna pot do zgornjega dela Gradišč čez Brge
Namen in cilj
Glavni namen in cilj te povezovalne poti je razbremenitev ceste skozi Gradišče in manj strma cesta, ki bo omogočila
primeren dostop turistom in prebivalcem Gradišča.
Stanje projekta
Z izgradnjo športnih igrišč in kampa pod Gradiško turo so se pojavile potrebe po bolj primerni cesti,ki bi omogočala
dostop do kampa in zgornjega dela Gradišča. To cesto je možno urediti v sklopu urejanja deponije Brge, ki se je
uporabljala za deponijo iz tunelov pri gradnji HC. Potrebno bo naročiti projektno dokumentacijo za cesto preko
deponije. Samo cesto naj bi v sklopu ureditve deponije uredil VIDONI s.p.a. Za projekte se predvideva 11.500,00
EUR.

OB136-08-0015- Cesta Dobrava (Poreče) proti velikem mostu do Mlak na
glavno cesto
Namen in cilj
Asfaltiranje ceste v dolžini približno 1 km in širine 4m v letu 2011.
Stanje projekta
Cesta je makadamska. Po njej se zaradi bližine dnevno vozijo domačini v smeri proti Vipavi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB136-08-0017 - Ureditev ceste skozi Vipavo
Namen in cilj
Namen celotnega projekta je ureditev ceste skozi Vipava do takšne stopnje, da se bo zagotavljalo primerno
prometno varnost in lep izgled kraja.
Stanje projekta
V sklopu gradnje HC je predvidena ureditev državne ceste skozi Vipava. Projekt vodi DRSC, projektna
dokumentacija je že potrjena. Trenutno potekajo odkupi zemljišč. Glede na to, da se ureja cesto znotraj naselja
Vipava bo potrebno sofinancirati izgradnjo pešpoti ter javne razsvetljave. Sofinancerski sporazum z DRSC- jem še
ni podpisan. Dela naj bi se izvajala v letu 2010.
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13029004 - Cestna razsvetljava
OB136-07-0036 - Ureditev javne razsvetljave
Namen in cilj
V letu 2010 se bo nadaljevalo urejanje in obnavljanje javne razsvetljave po krajevnih skupnostih. Namen in cilj je
primerna osvetlitev prostora kjer se zadržujejo občani oz. njihovo premoženje.
Stanje projekta
Dotrajana instalacija, neustrezni stebri in svetila, ki zahtevajo obnovo.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB136-09-0006 - Širokopasovne povezave v regiji
Namen in cilj
Namen: Zgraditi širokopasovno omrežje v omenjenih naseljih in omogočiti širokopasovni dostop vsem prebivalcem
Občine Vipava.
Cilji: Zgraditi širokopasovno omrežje v naseljih Lozice, Podraga, Nanos, Goče, Gradišče pri Vipavi, Vrhpolje,
Sanabor, Duplje. Omogočiti dostop 374 gospodinjstvom, ki sedaj tega dostopa nimajo.
Stanje projekta
Enajst občin v naši regiji bo pripravilo skupno prijavo na razpis za vzpostavitev širokopasovnih povezav v regiji.
Razpis se pričakuje spomladi 2010. Razpis za izvajalca je že objavljen. Občina Vipava bo prijavila naslednja
naselja: V naseljih občine Vipava, ki so na seznamu belih lis oziroma je njihov status delno pokrito, smo izvedli
ankete med gospodinjstvi in na ta način pridobili podatke o številu gospodinjstev, ki nimajo dostopa do
širokopasovnih povezav. Operaterji so izrazili komercialni interes, da v roku 24 mesecev vsem gospodinjstvom
omogočijo dostop do širokopasovnega omrežja. Skupaj se bo prijavljalo 374 gospodinjstev, zato celotna vrednost
investicije za izvedbo znaša 1.122.000 EUR, stroški dokumentacije (načrt vzpostavitve širokopasovnih povezav,
DIIP, IP) pa 15.000 EUR. Celotna vrednost je ocenjena na 1.137.000 EUR. Sofinanciranje projekta znaša 100 %. V
izvedbo se gre samo če se uspe na razpisu. Trenutno stanje: V omenjenih naseljih prebivalcem ni omogočen dostop
do širokopasovnega omrežja (trojček TV, telefon, internet) in Telekom ne izraža komercialnega interesa, zato se
lahko pridobi drugega izvajalca oziroma ponudnika in naselja prijavi na razpis.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB136-07-0056 - DRŽ. POMOČ-SUBVENC. OBRESTI PODJETNIKI
Namen in cilj
Povpraševanje po teh sredstvih iz leta v leto narašča, kar je posledica urejanja obrtnih con in selitev podjetnikov na
območje naše občine iz drugih območij, kar je tudi namen subvencioniranja. Glede na trenutno stanje je potreba po
subvencioniranju še višja saj podjetnikom banke slabše odobravajo kredite.
Stanje projekta
Občina Vipava skupaj z občino Ajdovščina ter Obrtno zbornico Ajdovščina sofinancira obrestno mero za male
podjetnike. V letu 2010 je predvidenih za ta namen 20.000 , kar je enako kot v letu 2009.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB136-07-0003 - ŠPORTNI OBJEKTI IN KAMP POD GRADIŠKO TURO
Namen in cilj
Cilj in namen ureditve kampa in športnih objektov je pospešiti turistično dejavnost v občini Vipava. Zaradi
splošnega pomanjkanja turističnih nočitvenih kapacitet se bo stanje bistveno izboljšalo, predvsem za goste, ki niso
pripravljeni prenočevat v klasičnih turističnih objektih. Glede na sedanje izkušnje je povpraševanje po kampu na
našem območju kar precejšnje.
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Stanje projekta
Že v letu 2006 so bili pripravljeni projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po rešitvi raznih ovir glede
lastništva se je gradbeno dovoljenje tudi pridobilo. Predvideno je bilo, da se bo za izvedbo projekta pridobilo
evropska sredstva za razvoj regij. Zaradi drugačne odločitve ministrstva (SVRL), do tega ni prišlo. Za pridobitev
dodatnih sredstev se je nato kandidiralo na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in sicer ukrep
322: Obnova in razvoj vasi, kjer smo v drugem razpisu uspeli. Odobrenih je bilo 217000 . Na razpisu prejeta
sredstva so namenjena le za ureditev športnih objektov in servisnega objekta v delu, ki se nanaša na športne objekte.
Dela so bila zaključena v oktobru 2009. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Zahtevek je bil poslan v Ljubljano.
Kontrola še ni bila izvedena, tako, da ne vemo za točno vrednost sredstev,ki bodo izplačana. Nadaljevati je potrebno
z ureditvijo servisnega objekta za potrebe šotorišča in avtodomov. V celoti je potrebno urediti prostor za avtodome
in šotorišče. Dela bodo potekala v letu 2010. Vrednost nadaljnje investicije je predvidena v vrednosti 350.000 .

OB136-07-0054 - BELA PO SLEDEH VODE IN KAMNA
Namen in cilj
Stanje projekta
V celoti je izdelana je dokumentacija za prijavo na razpis Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Največji
problem pri pripravi dokumentacije je bila pridobitev soglasja Agencije RS za okolje na podlagi mnenja Zavoda za
varstvo narave. Soglasje je bilo pridobljeno 9.11.2009. Pripravljeno vlogo niso odposlali ker smo prejeli
informacijo, da je Ministrstvo zaprlo razpis in bo v prihodnjem letu odprlo nov v katerem bo delež sofinanciranja
lokalne skupnosti manjši. Sedanje razmerje je bilo 50:50.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB136-07-0051 - SOFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJE-KSD
Namen in cilj
Stanje projekta

OB136-07-0052 - ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Namen in cilj
V naslednjem štiriletnem obdobju bomo nadaljevali z gradnjo zbiralnic ločenih frakcij odpadkov s ciljem
zmanjševanja ostankov odpadkov oz. povečevanja količin ločeno zbranih frakcij. Zbiralnice ločenih frakcij so
zakonsko predpisane in sicer je normativ 500 prebivalcev na eno zbiralnico. V obeh občinah, Ajdovščina in Vipava
dosegamo razmerje 210 prebivalcev na eno zbiralnico, cilj pa je doseči vsaj normativ 150 prebivalcev na eno
zbiralnico oz. vsaj dve zbiralnici v manjšem naselju, s čimer bi dosegli boljše rezultate pri količinah ločeno zbranih
frakcij. Dejstvo namreč je, da se občani lažje odločajo za ločevanje, če je zbiralnica postavljena v bližini njihovih
domov.
Stanje projekta
V vipavski občini je skupno postavljenih 29 zabojnikov za papir, 29 zabojnikov za plastiko/pločevinke/tetrapak in
30 zabojnikov za steklo, na skupno 29. lokacijah (zbiralnicah). Tipsko zgrajenih zbiralnic, ki združujejo tudi
zabojnike za ostanek odpadkov, je skupno 10, v Orehovici je zbiralnica samo za ločene frakcije, na Slapu pa se
trenutno gradi tipska povečana zbiralnica. Ostale zbiralnice predstavljajo postavitev treh zabojnikov na ravni
površini, brez platoja, ograje Za naslednje štiriletno obdobje planiramo postavitev povprečno treh zbiralnic letno.
Predlagana razporeditev po letih je okvirna, ker ima pri gradnji prednost tista lokacija, za katero so pridobljena vsa
potrebna dovoljenja (lastništvo, Lokacijska informacija, soglasje KS). Stroški gradnje posamezne zbiralnice se
razlikujejo, kar je odvisno od vrste zemljišča in posegov, ki jih ta zahteva (nap. podporni zidovi, dostopi,
premestitve druge infrastrukture.), kar pa vnaprej v planih ne moremo točno oceniti. V obdobju 2010 2013
planiramo postavitev 12 zbiralnic v naseljih: Sanabor, Zemono, Vrhpolje (2), Podnanos (3) , Podraga, Vipava,
Gradišče, Manče, Lože. V letu 2010 planiramo postavitev zbiralnic v Sanaboru, Vrhpoljah (nujna ureditev zbiralnice
pri šoli) in v Podnanosu (za marketom).
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB136-07-0026 - KANALIZACIJA OREHOVICA HRAŠČE
Namen in cilj
Stanje projekta
V letu 2009 nismo uspeli porabit sredstev, ki so bila predvidena za izgradnjo kanalizacije. Z realizacijo projekta smo
začeli v naselju Hrašče. Vzrok za ne realizacijo projekta v letu 2009 je v nezmožnosti pridobitve soglasij in služnosti
za posege na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Ker kljub veliki angažiranosti vodje projekta in sodelovanja župana,
podžupana in predsednika KS Podnanos nismo uspeli prepričat lastnike zemljišč, da dajo služnost za izgradnjo
kanalizacije smo od realizacije odstopili in smo aktivnosti preusmerili na izgradnjo kanalizacije v Orehovici.

OB136-07-0029 - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SLAP
Namen in cilj
Priprava projektne dokumentacije za prijavo na razpis za povezavo na novo čistilno napravo v Vipavi in
povezovalni kanal Podnanos-Vipava.
Stanje projekta
Nadaljevalo se bo z pripravo projektne dokumentacije. Projektne rešitve so pogojene z rešitvami in obsegom
projekta Varovanje porečja reke Vipava, zato je potrebno izvedbo projektov terminsko uskladit.

OB136-07-0031
VAROVANJE
REKONSTRUKCIJA ČN VI

POREČJA

REKE

VIPAVE-

Namen in cilj
Izgradnja nove čistilne naprave v Vipavi in kanalizacijskega omrežja. Priprava vloge za kohezijska sredstva in
izdelavo projektne dokumentacije.
Stanje projekta
V avgustu leta 2008 je Občina podpisala pogodbo za realizacijo projekta. Podpisniki pogodbe so bile Občina
Vipava, Občina Nova Gorica, Občina Miren Kostanjevica, Občina Renče Vogrsko in koordinator projekta Vodovodi
in Kanalizacije. Zaradi spremenjenih pogojev financiranja iz kohezijskih skladov je bil podpisan aneks k pogodbi,
po katerem iz projekta izstopa Občina Miren Kostanjevica, ker nima ustreznega projekta. S tem so se medsebojna
razmerja za financiranje stroškov izdelave dokumentacije projekta spremenila. Po terminskem planu naj bi bila
vloga za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada izdelana do junija 2010. Trenutno je v izdelavi CBA analiza.

OB136-08-0001 - KANALIZACIJA ČN-VOJKOVA ULICA
Namen in cilj
Istočasno se bo zamenjalo tudi vodovodno instalacijo v vrednosti 50.000 . Namen je izgradnja ločenega
kanalizacijskega omrežja za meteorne in fekalne vode po Vojkovi ulici do čistilne naprave.
Stanje projekta
Investicija je v teku. Zaradi ugodnejših tržnih razmer pri razpisih se je vrednost investicije po izdelani projektni
dokumentaciji nekoliko znižala. Na sestanku, na katerega smo povabili občane, ki se bodo priključevali na
kanalizacijo je bil izpostavljen problem obstoječe meteorne kanalizacije v Tabru. V kolikor se bo ob izgradnji
pokazalo, da je obstoječa meteorna kanalizacija res neuporabna bo potrebno tudi to obnovit.

OB136-08-0002 - KANALIZACIJA NA PRODU
Namen in cilj
Za dokončno ureditev tega predela je potrebno zgraditi fekalni kanal v dolžini cca 130 m.
Stanje projekta
Ob izgradnji povezovalnih kanalov Zemono in Vrhpolje se je del objektov priključil na kanalizacijo, del je pa ostal
nepriključen.
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OB136-09-0001 - Izgradnja sekundarne kanalizac. in vodovoda Zemono
Namen in cilj
Stanje projekta
Na predvideni 5. razpis smo v projektni predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Goriške
statistične regije uvrstili projekt Izgradnje kanalizacije Zemono.

OB136-09-0002 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Sanabor
Namen in cilj
Stanje projekta
Na predvideni 5. razpis smo v projektni predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Goriške
statistične regije uvrstili projekt Izgradnje kanalizacije z čistilno napravo Sanabor.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB136-08-0003 - OBČ. PODROBNI PROSTORSKI NAČRT JUŽNE
VOJAŠNICE
Namen in cilj
Namen izdelave dokumenta je podrobnejša opredelitev dejavnosti za območje ter komunalna in cestna
infrastruktura.
Stanje projekta
Na 17. Redni seji Občinskega sveta je bila predstavljena predponudba za izdelavo OPPN-ja za južno vojašnico.
Postopek za izbiro izvajalca je bil izveden. Izdelava dokumenta je predvidena v letu 2010.

OB136-08-0004 - OBČ. PODROB. PROST. NAČRT ZA INDIVID. STAN.
GRADNJO
Namen in cilj
V takih primerih zmeraj nastopi problem financiranja takega dokumenta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje
izdelave takih dokumentov dokler ne bo uveden komunalni prispevek.
Stanje projekta
Za večja območja stavbnih zemljišč je po trenutno veljavnem PUP- u potrebno izdelat lokacijsko dispozicijo
pozidave. Po sprejetju novega prostorskega dokumenta se bo tak dokument imenoval občinski podrobni prostorski
načrt.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-07-0007 - MRLIŠKA VEŽICA VIPAVA
Namen in cilj
Novogradnja MRLIŠKE VEŽICE VIPAVA. V letu 2010 dogovori z mejaši in odkup ter zamenjave zemljišč.
Stanje projekta
Sedanja mrliška vežica neprimerna, ker nima sanitarij.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB136-08-0011 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA DOM STAR.
OBČ. VIPAVA
Namen in cilj
Postavitev infrastrukture fekalna in meteorna voda, vodovod, elektrika, javna razsvetljava z možnostjo priklopov za
morebitne nadaljnje gradnje na parc.št.1713/21, 1713/1 in 1713/29. Projekt bo operativno dokončan v koledarskem
letu 2009. Plačila situacij bodo zapadla v plačilo v obračunsko leto 2010.
Stanje projekta
Zgrajena je ceste do transformatorske postaje, dvigovanje nivoja za 1,2 m zaradi 100 letnih voda, izkop humusa in
odvoz.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
OB136-07-0057
KREDITOV

-

DRŽ.

POMOČ-SUBVEN.

OBRESTI

STANOV.

Namen in cilj
Občina Vipava v skladu s pravilnikom o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in
nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) že vrsto let v proračunu zagotavlja
določena finančna sredstva za spodbujanje izgradnje prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš. Temeljna
pogoja za pridobitev kredita s subvencionirano obrestno mero je, da gre za občana Občine Vipava ter da se
nepremičnina nahaja na območju Občine Vipava.
Stanje projekta
Občina Vipava je na pobudo občinskega sveta pred leti pričela s subvencioniranjem obrestnih mer z željo, da bi se
čim več starejših stanovanjskih hiš obnovilo, da ne bi propadala stara vaška jedra, saj je prav v najbolj utesnjenih
predelih največ starejših hiš praznih in izpostavljenih uničevanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB136-07-0053 - OBJEKT PODSKALA-PORAČUN VLAGANJ
Namen in cilj
Poračun vlaganj z dogovorjeno najemnino za objekt Podskala.
Stanje projekta
Zaradi slabega, propadajoče stanja objekta so bili potrebni veliki investicijski vložki v ureditev prostorov za
pridobitev uporabnega, obratovalnega dovoljenja za delovanje gostinskega lokala v objektu Podskala.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB136-08-0012 - SANACIJA LEVE BREŽINE MOČILKA V POREČAH
Namen in cilj
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje je imela v rednem programu za leto 2009 planirano izvedbo
sanacije leve brežine Močilnika v Porečah. V tem delu je struga izredno globoka. V projektih za sanacijo je
predvidena sanacija le do potrebne višine zaradi nivoja vode, višje pa ne. Za sanacijo še preostale brežine je bilo
potrebno zagotovit občinska sredstva. Sočasna izvedba je zelo pocenila samo izvedbo. Rezultat sanacije celotne
brežine je tudi pridobitev platoja med cesto in potokom, na katerem naj bi se zgradilo ekološki otok.
Stanje projekta
Projekt bo operativno dokončan v letu 2009. Zadnja situacija bo zapadla v plačilo v obračunsko leto 2010.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB136-07-0017 - OBNOVA GRADU LANTHIERI - OBNOVITVENA DELA
- 3.FAZA
Glede na to, da je podpisana pogodba o nameri za urejanje programov Politehnike v gradu Lanthieri, se izdeluje
projektna dokumentacija PGD in vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za celoten kompleks. Gradbeno
dovoljenje oz. projekti so pogoj za vse nadaljnje postopke, ki se bodo odvijali v prihodnje. Z deli, ki so se začela
oktobra 2006, dokončala do konca avgusta 2007, so bili sanirani temelji, izvedena hidrozapora in delno odkrite
freske.
Potekajo razgovori za nadaljevanje obnove gradu Lanthieri z Ministrstvom za kulturo za pridobivanje sredstev EU
skladov v finančni perspektivi za leta od 2007 do 2013.
Gradbeno dovoljenje za glavni objekt je pridobljeno.
Predvidoma v januarju mesecu leta 2010 bo objavljen razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih
spomenikov v državni lasti. Občina se bo na razpis prijavila.
Predvidena sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije in obnovitvena gradbena dela. V tej fazi je
predvideno, da se zgradi nov most do bivše klavnice in obnovi prvi del stavbe brez zalednih kril.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
OB136-07-0038 - Oddelek knjižnice Vipava
Namen in cilj
NAČRTUJEMO PREUREDITEV PROSTOROV VRTCA NA BEBLERJEVI ULICI ZA POTREBE KNJIŽNICE
IN GLASBENE ŠOLE. Knjižnica v Vipavi deluje v neustreznih in utesnjenih prostorih, ki ne ustrezajo zahtevanim
standardom. Po prekritju strehe v letu 2009, je predvidena postavitev betonske plošče in stopnic ter sanitarij.
Stanje projekta
Star objekt, v katerem je deloval otroški vrtec je potreben temeljite obnove zaradi varnosti v prostorih.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
OB136-07-0050 - OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV- CERKVA
Namen in cilj
SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV, CERKVA PO PLANU DEKANIJE
Stanje projekta
Sakralni objekti v občini so potrebni sprotne obnove in vzdrževanja, da se jih zaščiti pred propadanjem.

19029001 - Vrtci
OB136-09-0003 - Ureditev prostorov dodatnih oddelkov vrtca
Namen in cilj
Omogočiti vsem otrokom vključitev v programe vrtca in kreativno preživljanje časa v vrtcu. Potrebna je nabava tudi
novih igral.
Stanje projekta
Zaradi spremenjene zakonodaje in ugodnosti, ki jo imajo starši z več predšolskimi otroki, se je bistveno povečal vpis
otrok v predšolsko varstvo. Kapacitete niso omogočale vključitev vseh vpisanih otrok, zato je bila potrebna
preureditev določenih prostorov.
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5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ
16039003 - Objekti za rekreacijo
OB136-08-0019 - Uredite pohodne poti okrog Erzelja
Namen in cilj
KS Erzelj se je prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpis 323 preko ROD-a (LAS).
Projekt je bil odobren in bo sofinanciran v letu 2010. Investitor Občina Vipava v sodelovanju s partnerji in domačini
načrtuje ureditev in označitev tematske poti s predvidoma 14 postajališči na območju vasi Erzelj v občini Vipava.
Pobuda za ureditev tematske poti je prišla od domačinov Erzelja, posredno ta tudi prek strokovnega prispevka v
Vipavskem glasu, etnologinje Andrejke Ščukovt iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, ki ob
predstavitvi in obnovi znamenja Popotnik na Erzelju, nagovarja k smiselnosti povezovanja znamenitosti območja v
pešpot kot načinu predstavitve dediščine širši javnosti. Erzelj ima v registru nepremične kulturne dediščine vpisanih
kar 18 enot kulturne dediščine. Tako se je strnila pobuda strokovnih krogov z željami in interesi domačinov. Poleg
KS Erzelj (koordinacija projekta, izbor trase in postajališč na njej) so partnerji v projektu še: Osnovna šola Vipava
(učenci in njihovi mentorji v fotografskem, literarnem, likovnem in biološkem krožku soustvarjajo tematsko učno
pot, izberejo ime poti, izdelajo razpoznavni znak poti in pripravijo celotno idejno in vsebinsko zasnovo za prospekt
poti. Prav ta aktivna vloga učencev pomeni novost in inovativen pristop pri načrtovanju in ureditvi tematskih poti);
LD Brje Erzelj (čiščenje poti), VS Gornja Branica (čiščenje poti) in TRG Vipava (promocija). Kakovost in trdnost
partnerstva je izražena prek skupne volje po sodelovanju in prek delitve del v projektu. Ureditev tematske poti je
tako načrten pristop k celoviti predstavitvi nedvomno zanimivega, a doslej manj prepoznanega območja, uresničitev
dolgoletnih želja lokalnega prebivalstva in priložnost za obiskovalce, da Erzelj spoznajo sistematično in pobliže.
Tematska pot je odprtega značaja in ima v prihodnje možnost navezave na morda nove tematske poti v smereh
Gaberje, Goče in Branice.
Stanje projekta

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST GOČE
18059001 - Programi športa
OB136-07-0015 - UREDITEV VEČNAMENSKIH POVRŠIN NA GOČAH
Namen in cilj
Namen projekta: Z investicijo se bodo zagotovile urejene površine za parkiranje izven samega vaškega jedra ter
varen prostor za športne aktivnosti prebivalcev. S tem se bo pripomoglo k ohranjanju poseljenosti Goč. Cilji
projekta: Urediti problematiko parkiranja na Gočah, urediti igrišče, ki se bo nahajalo izven samega vaškega jedra in
s tem zagotovljeno večjo varnost, z urejenimi večnamenskimi površinami privabiti mlade družine, da ostanejo v vasi
oz. zmanjšati odseljevanje prebivalstva iz vasi, Opis investicije: Investicijo bo občina prijavila na javni razpis
MKGP-ja za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, sklop 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih. Investicija obsega ureditev športnega igrišča (košarka, rokomet, ) in parkirišča ob pokopališču. Investicija
je ocenjena na 323.400 EUR, delež sofinanciranja po tem razpisu je 50% upravičenih stroškov. Prijavitelj (občina)
je dolžna pokriti 50 % upravičenih stroškov in celoten znesek DDV.
Stanje projekta
Ureditev večnamenskih površin v KS Goče združuje projekta ureditve parkirišča in športnega igrišča, ki sta vezana
drug na drugega in se lahko le sočasno urejata. Iz občinskega proračuna so bila v preteklih letih zagotovljena
sredstva in izvedena nakupa potrebnih zemljišč ter s prostovoljnim delom in občinskimi sredstvi nabavljen material
za ureditev parkirišča ob pokopališču. Trenutno stanje: Na Gočah ni urejenega prostora za parkiranje niti urejenega
varnega športnega igrišča. V neposredni bližini pokopališča je primerna površina, na kateri bi bilo možno urediti
primerne večnamenske površine.
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5004 - KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB136-08-0005 - Sanacija ceste med vodohranom in glavno cesto LOZI
Namen in cilj
Projekt se je začel v letu 2009, z namenom ureditve odvodnjavanja in sanacije asfalta. Asfalt je v zgornjem delu
zdrsljiv, tudi zaradi nepravilnega naklona ovinka. V tem predelu je velik zdrsov avtomobilov iz cestišča. Cilji:
preprečiti spodjedanje cestišča ob nalivih oziroma uničevanje asfalta, zagotoviti večjo varnost v prometu, preprečiti
poplavljanje hiš in gospodarskih objektov. Vrednost: 10 000 evrov.
Stanje projekta

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB136-07-0039 - PLOČNIK KS LOZICE-CERKEV-PODGRIČ
Namen in cilj
Namen: ureditev cestišča zaradi parkiranja in ureditev okolice pokopališča. Cilj: razširiti cesto.
Stanje projekta
PLOČNIK OD CERKVE DO KRIŽIŠČA ZA PODGRIČ, CEVI ZA JAVNO RAZSVETLJAVO IN
ELEKTRIFIKACIJA POKOPALIŠČA. DOLŽINA 450 M.

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-07-0006 - IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PODRAGA
Namen in cilj
Odločitev za to investicijo je utemeljena z dejstvom, da obstoječi objekt mrliška vežica razpada, na pokopališču pa ni
več prostih lokacij za nove dodatne grobove.
Stanje projekta
KS PODRAGA ima od leta 2005 v programu razvoja KS načrtovano obnovo mrliške vežice in širitev pokopališča.
Zaradi zahtevnega postopka pri urejanju najemne pogodbe med RKC in Občino Vipava smo gradbeno dovoljenje
uspeli pridobiti v oktobru 2009.
Glede nato in v skladu s sklepom zbora krajanov KS Podraga leta 2005 in 2007 smo v letu 2008 pridobili projekt PGD
70/70, ki nam ga je izdelala družba DETALJ, oktobra 2009 pa smo od pristojnega upravnega organa UE Ajdovščina
pridobili gradbeno dovoljenje št. 351-316/2009 -4-V z dne, 28.10.2009.
Glede na navedeno in ob pomoči proračuna lokalne skupnosti in v skladu s sklepom sveta KS z dne, 09.11,2009
nadaljujemo postopek za realizacijo načrtovanega projekta.

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB136-08-0009 - STARO VAŠKO JEDRO NA SLAPU
Namen in cilj
Namen projekta: Z investicijo bo urejeno vaško jedro, kar bo pripomoglo k privlačnejšemu izgledu vasi in
posledično k ohranjanju poseljenosti vasi. V vasi bo urejena kanalizacija. Cilji projekta: Urediti meteorno in fekalno
kanalizacijo, urediti in opremiti vaški trg v skladu z lokalnim okoljem, urediti prostor za druženje vaščanov in
ohraniti poseljenost vasi, ... Opis investicije: KS Slap bi želela urediti vaški trg ter meteorno in fekalno kanalizacijo
v dolžini približno 150 metrov v neposredni bližini trga. Investicija zajema ureditev kanalizacije in postavitev
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betonske podlage in kamna na trgu ter opremo trga (smetnjaki, klopce, ). z namenom celovito zaključiti podobo trga.
Investicijo bo občina prijavila na javni razpis MKGP-ja za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, sklop 2: Urejanje
vaških jeder. Vrednost investicije je ocenjena na 279.863 EUR, delež sofinanciranja po tem razpisu je 50%
upravičenih stroškov. Prijavitelj (občina) je dolžna pokriti 50 % upravičenih stroškov in celoten znesek DDV.
Stanje projekta
Trenutno stanje: Asfalt na vaškem trgu je dotrajan, polno je neravnin, odvodnavanje je slabo, kanalizacija je
neposredno vezana na trg. Meteorna in fekalna kanalizacija ni urejena, na trgu ni urbane opreme (npr. klopce)

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-07-0005 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE SLAP
Namen in cilj
UREDITEV POKOPALIŠČA SKLADNO Z NORMATIVI IN ZAŠČITA STAREGA DELA POKOPALIŠČA
KOT KULTURNEGA SPOMENIKA. Pridobljena ponudba za izdelavo projektne dokumetnacije za izvedbo za
gradnjo mrliške vežice in razširitve pokopališča na parcelah 1424/2 in 1085 k.o. Slap. Idejna rešitev izdelana
novembra 2007.
Stanje projekta
Dogovori z mejaši za dokup zemljišča
Na osnovi predpogodbe je bilo predvideno delno plačilo odkupa zemljišča za širitev pokopališča in izgradnjo
mrliške vežice iz sredstev leta 2009, zato se je za višino 8.346€ prerazporedilo sredstva iz postavke nakup zemljišč
na postavko načrti in druga projektna dokumentacija za širitev pokopališča.

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB136-07-0034 - ZGRADBA KS VRHPOLJE 47
Namen in cilj
Namen projekta: Z investicijo se bo zagotovilo urejene prostore za delovanje KS Vrhpolje, Kulturno
izobraževalnega društva Teodozij, Turistično vinarskega društva, Pihalne godbe Vrhpolje Vipava, Športnega društva
Vrhpolje, pevskih zborov (starejši, mlajši), Društva upokojencev ter etnološkega vaškega muzeja. Cilji projekta:
Investicija bo omogočila medgeneracijsko druženje prebivalcev Dupelj, Vrhpolja in Sanabora ob različnih kulturnoumetniških, športnih in drugih aktivnostih, okrepile se bodo društvene dejavnosti v KS, pridobljen bo nov urejen
večnamenski prostor za vse krajane, ohranil se bo pozitiven prirastek prebivalstva, Opis investicije: Občina Vipava
bo investicijo prijavila na javni razpis MKGP-ja za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, sklop 4: Obnavljanje in
izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in
drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. Zadnja faza projekta zajema adaptacijo notranjih
prostorov objekta, obnovo fasade in izvedbo zunanje ureditve. Investicija je ocenjena na približno 280.000 EUR,
delež sofinanciranja po tem razpisu je 50% upravičenih stroškov. Prijavitelj (občina) je dolžna pokriti 50 %
upravičenih stroškov in celoten znesek DDV.
Stanje projekta
V KS Vrhpolje nimajo urejenega večnamenskega prostora, ki bi zagotavljal prostor za delovanje KS, društev ter
drugih interesnih ali samoiniciativnih društev. Del investicijskih del na objektu je v preteklih letih že bil izveden,
zato je predmet prijave na razpis le zadnja faza projekta.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB136-08-0014- Podporni zid v Podbregu
Namen in cilj
Na osnovi popisa del je bila sklenjena pogodba za izgradnjo podpornega zidu v višji višini kot so bila planirana sredstva
v letu 2009. Za dodatna nepredvidena dela je potrebno zagotoviti še 3.000 €.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB136-08-0012 - SANACIJA LEVE BREŽINE MOČILKA V POREČAH
Namen in cilj
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje je imela v rednem programu za leto 2009 planirano izvedbo
sanacije leve brežine Močilnika v Porečah. V tem delu je struga izredno globoka. V projektih za sanacijo je
predvidena sanacija le do potrebne višine zaradi nivoja vode, višje pa ne. Za sanacijo še preostale brežine je bilo
potrebno zagotovit občinska sredstva. Sočasna izvedba je zelo pocenila samo izvedbo. Rezultat sanacije celotne
brežine je tudi pridobitev platoja med cesto in potokom, na katerem naj bi se zgradilo ekološki otok. Potrebna je
tudi ureditev ceste ob sanirani brežini.
Stanje projekta
Projekt bo operativno dokončan v letu 2009. Zadnja situacija bo zapadla v plačilo v obračunsko leto 2010.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
OB136-07-0049- Zdravstveni dom Vipava – obnova zgradbe
Namen in cilj
Zamenjati obstoječa dotrajana okna s PVC okni in pri tem privarčevati na ogrevanju.
Stanje projekta
Dotrajana okna slabo tesnijo, zato ob deževju zamakajo, ob burji piha skoznje.

18059001 – Programi športa
OB136-09-0009- Vlaganja v športno infrastrukturo
Namen in cilj
Na pobudo predsednika odbora za gospodarstvo Tomaža Vrčona je bila uvrščena postavka investicijski transferi v višini
10.000€, ki se bo porabila le v primeru sofinanciranja projektov, ki bodo uspeli na razpisih Ministrstva za šolstvo in
šport ali Športne zveze Slovenije.
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4.OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
PRORAČUNA
ZA LETO 2010

UVOD
Predlagani proračun Občine Vipava za leto 2010 določa letni obseg sredstev, ki se bodo uporabljala za financiranje
funkcij občinskih organov ter krajevnih skupnosti in za izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljene z ustavo, zakoni in
občinskimi predpisi.
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov uporabljamo
naslednje predpise:

 zakon o javnih financah,
 uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna in proračuna
lokalnih skupnosti,

 zakon o financiranju občin,
 proračunski priročnik,
 zakon o izvrševanju proračuna.
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa moramo občine in krajevne skupnosti
upoštevati:
- uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06)
- zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, pa občine upoštevamo zakon o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB2).Občine smo
pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, vendar moramo upoštevati veljavne predpise
s področja javnih financ.
Na osnovi 10. člena Zakona o javnih financah je proračun sestavljen iz treh delov: splošnega dela, posebnega dela in
načrta razvojnih programov.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Ministrstvo za finance nam je skladno s 17. členom ZJF 20.8. 2009 poslalo Proračunski priročnik za pripravo
proračunov občin za leti 2010 in 2011. Priloge Proračunskega priročnika so vsebovale tabelo Globalni
makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2009
UMAR. Ta
izhodišča so podlaga za pripravo občinskih proračunov za leti 2010 in 2011 in sestavo navodila za pripravo
občinskega proračuna. Navodila so bila 14. 10. 2009 posredovana tudi posrednim in neposrednim proračunskim
uporabnikom občinskega proračuna.
1. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije
Napovedi 2010

Napovedi 2011

I.Bruto domači proizvod
- letna nominalna rast BDP
- realna rast BDP (v %)
- letni deflator BDP
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102,3

104,9

1,0

2,7

101,2

102,1

II.Plače
Povprečna bruto plača v Sloveniji

1.455

1.510

- letna nominalna rast povpr.plače (%)

101,8

103,8

- nominalna rast prispevne osnove (%)

100,1

103,5

1,0

4,0

- povprečna letna rast cen

101,6

102,6

- letna stopnja inflacije dec./dec.predh.leta

102,2

103,0

III.Bruto investicije v osnovna sredstva
- realna rast investicij v osnovna sredstva
IV. Cene

Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni
sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti/poklicev. Veljavni predpisi določajo, da se bodo nastala plačna nesorazmerja
med osnovnimi plačami v javnem sektorju odpravljala postopoma, vendar v letu 2010 ni predvidenega postopnega
odpravljanja zaradi gospodarske krize in varčevalnih ukrepov.
Pri načrtovanju rasti plač, povračil in nadomestil, regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja smo upoštevali tekoča izhodišča, ki so veljala za leto 2009.
25. 6. 2008 je začela veljati novela zakona o financiranju občin, ki določa, da občinam za financiranje primerne porabe
po novem pripada 54 % dohodnine, od tega 70 % posameznim občinam, preostanek pa za solidarnostno izravnavo
prihodkov od dohodnine med občinami. Občinam, ki s temi sredstvi ne pokrijejo primerne porabe, država dodeli
finančno izravnavo v višini razlike do primerne porabe. Nadomestilo stavbnega zemljišča v celoti pripada občini.
Okoljske dajatve, povezane z lokalnimi gospodarskimi službami so namenski prihodek občinskega proračuna.
Po novem se ne moremo zadolževati za več kot 6 % realiziranih prihodkov. Dodatno se lahko zadolžimo v primeru
projektov, ki so sofinancirani iz evropskih skladov.
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Za leto 2010 je predvidena povprečnina 542,99 €. Ker nismo še dobili izračuna primerne porabe za
leto 2010 , smo dohodninske prihodke povečali za 2 %. Primerno porabo smo ocenili za leto 2010 za Občino Vipava
3.278.000 €.
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljenim za financiranje
skupne primerne porabe občin. Glavarina predstavlja v letu 2010 odstopljen prihodek dohodnine in jo ocenjujemo v
višini 3.003.655 €.
Tako kot v letu 2009, tudi v letu 2010 ocenjujemo finančno izravnavo v višini 280.000 €.
2. Opis načrtovanih politik občine
V naši občini bodo potekale prioritetne investicije v pripravo dokumentacije za prijavo na razpise za nadaljnje
urejanje kanalizacije in zamenjavo vodovodnih cevi, po vseh naseljih in po ulicah v Občini Vipava.
Nadaljevalo se bo z urejanjem po Vojkovi ulici in v okolici križišča med Vinarsko ulico in Goriško cesto.
Pričelo se bo z gradbenimi deli kanalizacije in čistilne naprave v Orehovici in Hraščah.
Občina je prijavila v projektni predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Goriške statistične
regije projekt Kanalizacijski sistem Zemono in Sanabor, na prioriteto 5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter
uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije, ukrep programa optimalnega varstva okolja,
odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode s ciljem izgradnje kanalizacijskega omrežja, na katerega se bodo
navezala posamezna gospodinjstva na primarne vode, izgradnja primarnih vodov in izgradnja čistilne naprave. V
vasi Sanabor se izvede celotni kanalizacijski sistem fekalne in meteorna kanalizacije. Fekalne odplake se preko
čistilne naprave očistijo in spustijo v hudournik Bela.
Zaradi slabe oskrbe s kvalitetno pitno vodo na Erzelju ter racionalizacijo pri gradnji vezano na povezavo optičnega
kabla do Komna preko Slapa in Erzelja, smo se prijavili na razpisana sredstva za gradnjo vodovoda na Erzelj.
Predvideno je nadaljevanje ureditve in širitve lokalne ceste Lože –Manče.
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Asfaltacija dela ceste Goče - Erzelj v dolžini 200 m.
Vzdrževanje javnih poti.
Projekti prometne ureditve južne vojašnice.
Urejanje prometnega režima in mirujočega prometa skozi Vipavo s sofinanciranjem DDC (sami razsvetljavo,
pločnike in pešpoti).
Ureditev Vojkovega doma v Podnanosu – knjižnica, kulturnega doma v Vrhpolju, starega vaškega jedra na Slapu in
večnamenskih prostorov na Gočah ter dokončanje tematske poti okrog Erzelja.
Ureditev bivšega vrtca na Beblerjevi za potrebe knjižnice, glasbene šole in mladinske sobe.
Odkupovali bomo vitalne dele privatne lastnine, katero uporablja za infrastrukturo občina.
Prostorski plan občine Vipava.
Priprava situacije stanovanjske pozidave na par.štev. za hišnimi številkami Lozice 34c in 34d ter asfaltacija po
izgradnji infrastrukture ter prenos v javno dobro ceste.
Turistična vlaganja v razvoj občine (Bela-po sledeh vode in kamna, gradnja šotorišča – kampa Gradiška Tura, cestna
povezava čez Brge do športnih igrišč pod Gradiško Turo, ureditev trajnih nasadov na Brgeh).
Urejanje javne razsvetljave po naseljih.
Zamenjava oken na občinski stavbi.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Predlagani proračun vključuje prodajo dela kmetijskih zemljišč in gozdov, ki smo jih pridobili na podlagi različnih
pogodb o prenosu zemljišč, na katerih je vknjižena Republika Slovenija. Nekatere parcele so navedene v
razdružitveni pogodbi med Občinama Ajdovščina in Vipava ter v pogodbi med Skladom kmetijskih zemljišč in
Občino Vipava, parcele pa so bile v preteklosti last agrarnih skupnosti.
Skupne prihodke načrtujemo v višini 11.644.807,52 €. Povečanje prihodkov gre predvsem na račun večjih
ocenjenih prilivov kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov) ter pričakovanih
sofinanciranj investicij, katere prijavljamo na razne razpise (na osnovi razpisa na ureditev širokopasovne povezave
1.137.000€ , iz sredstev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja:obnova stavbe KS Vrhpolje 116.666€,
ureditev večnamenske površine v KS Goče 134.750 € in ureditev starega vaškega jedra na Slapu 116.600€ . V letu
2008 smo prejeli pogodbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko o
sofinanciranju operacije Kanalizacija v naseljih Orehovica in Hrašče, v skupni višini 567.188€, ki se delno financira
iz EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pripravljeno imamo dokumentacijo za prijavo na razpis za
Lanthierijev grad v pričakovani višini sofinanciranja v letu 2010 3.000.000€ . Na osnovi petega javnega razpisa za
prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi prijavljamo projekta Kanalizacija Zemono in Kanalizacija in
čistilna naprava Sanabor in načrtujemo sofinanciranje v letu 2010 v skupni višini 377.820€ .).
Odhodki se povečujejo v primerjavi s planiranimi v letu 2009, ocenjeni so v višini 12.089.659€. Investicijski
odhodki in investicijski transferi skupaj znašajo 9.089.137 € oziroma 75 % celotnih odhodkov, iz česar izhaja, da
je naš proračun izredno investicijsko razvojno načrtovan.
Glede na dospele fakture smo ocenili realizacijo planiranih proračunskih postavk v letu 2009. Ugotovljena je
nerealizicija določenih investicij in ocenjen prenos sredstev v prihodnje leto v višini 388.494 €.
Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna
pripravilo izračun zneskov za financiranje primerne porabe in nam jih posredovalo v elektronski obliki 1. 12. 2009.
Izračunana primerna poraba občine je ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog in je odvisen: od povprečnine, ki znaša za leto 2010 - 550€; števila prebivalcev občine – 5424 (na dan
1.1.2009 s stalnim bivanjem v občini in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS); in korekcijskih
faktorjev (površine občine, dolžine lokalnih cest in javnih poti, prebivalcev mlajših od 15 let in starejših od 65 let).
Tako izračunana dohodnina, odstopljeni vir občini, znaša 3.274.057€ in je za 9% večja od ocenjene v 1. obravnavi.
Zaradi novega izračuna dohodnine ne pripada nobeni občini finančna izravnava, ki smo jo imeli ocenjeno v višini
280.000€ (v prvi obravnavi).
Izračun zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna je znašal za leto 2009 3.224.114€, za leto 2010 pa je za
1,55% večji in znaša 3.274.057€. Izračunan znesek pripadajočih sredstev nas obvezuje, da bomo morali v letu 2010
čimbolj racionalno in varčevalno poslovati, saj država prenaša na občine vedno več pristojnosti in finančnih
obveznosti (brezplačni vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, vedno večje socialne stiske občanov,…).
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
So sestavni del proračuna občine. Njihovi prihodki in odhodki so neposredno vključeni v proračun. Pri pripravi
proračuna smo načrtovali sredstva glavarine v enaki višini kot v letu 2009 in upoštevali izvirne prihodke krajevnih
skupnosti.
Potrebna vlaganja v posameznih krajevnih skupnostih so bistveno višja kot jih zmore financirati občinski proračun,
zato so nevključeni projekti ostali evidentirani za naslednja leta. Večina projektov se bo financirala direktno iz
občinskega proračuna. Prikazani projekti v načrtu razvojnih programov so samo tisti, ki se bodo financirali v letu
2010, ostali so neaktivni.
Za investicijske projekte, ki jih bodo izpeljale posamezne krajevne skupnosti,
sofinanciranja občine:

so predvidena naslednja

KS GRADIŠČE PRI VIPAVI – 15.000 € za obnovo podpornih zidov proti Brgem in 8.000 € za evidentiranje
kulturnega doma v zemljiško knjigo.
KS SLAP – 15.000 € za odkup zemljišča pri pokopališču zaradi gradnje mrliške vežice in širitve pokopališča.
KS LOZICE –10.000 € za sanacijo ceste proti vodohranu.
KS PODNANOS – 10.000 € za ureditev prostorov knjižnice v prizidku kulturne dvorane, 2.000 € za
dokončanje avtobusne čakalnice Škrle, 1.700 € za ograjo čez Pasji rep in 5.000 € za idejni projekt ureditve
starega dela vasi.
KS PODRAGA- 40.000 € - 50 % sofinanciranje gradbenih del za projekt mrliške vežice.
krajevna skupnost

Investicije

Kulturni programi

glavarina

Vipava 20001

4.000

17.870

Vrhpolje 20002

1.200

8.910

650

4.393

Lože

200

2.244

Goče

800

2.157

Erzelj 5

240

760

Slap 3

15.000

Podraga 9

40.000

1.000

3.246

Podnanos 6

5.000+1.700+10.000+2.0
00

2.300

8.408

Lozice 7

10.000

300

2.639

Gradišče 8

15.000 + 8.000

400

2.524

300

1.488

11.390

54.639

Manče
SKUPAJ

Kmečke igre treh vasi Goče-Lože-Manče (nosilec KS Goče) 1.000,00 EUR.
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5. KADROVSKI NAČRT za leto 2010
V skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Vipava št. 100-0026/2008 z dne
30.7.2008 (spremembe in dopolnitve) predlagam zasedenost delovnih mest kot sledi:
1.
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.
•
•
•
•
•

TAJNIK OBČINE (naziv: podsekretar)
neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi
strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,
skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
opravlja druge naloge po nalogu župana
VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE (naziv: višji svetovalec I)
priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski
organi,
sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
strokovno pravno pomoč pri izvajanju vodilnih opravil,
pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje
VIŠJI SVETOVALEC ZA FINANČNE ZADEVE IN PRORAČUN (naziv: višji svetovalec I)
pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih in splošnih in drugih
aktov s področja javnih financ,
opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate,
spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij,
spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za
njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
pripravlja premoženjsko bilanco občine,
opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje
VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR (naziv: višji svetovalec II)
pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo
prostorskih izvedbenih aktov,
pripravlja prostorske akte občine,
izdaja lokacijske dokumentacije,
vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim
izvajanjem,
pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja po posameznih dejavnostih s
področja gospodarstva,
izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega
podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini
opravlja druge naloge s tega področja
VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE IN SPLOŠNE ZADEVE (naziv: višji svetovalec II)
pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov,
pripravlja in izvaja programe javnih del,
opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
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vodo evidenco o upravnih stvareh,
sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
• kadrovske zadeve,
• sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
• gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
• avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje
6. REFERENT (naziv: referent II)
• vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji
• izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji
• opravljanje enostavnih upravnih nalog, opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc
• administrativna in druga opravila na področju prostorskega planiranja in lokacijskih informacij
7. OBČINSKI REDAR (naziv: občinski redar III)
• nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine
• vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji
• opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih
• neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška
• izdajanje odredb v skladu z odlokom občine
• druge naloge s področja občinskega redarstva
8. ADMINISTRATOR V (strokovno tehnično del. mesto)
• izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
• oblikovanje in vodenje baz podatkov
• sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju
• sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil
9. STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (strokovno tehnično delovno mesto)
• sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših poročil in gradiv iz delovnega področja
• strokovna pomoč krajevnim skupnostim pri pripravi finančnih načrtov, zaključnih računov
• sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanje proračuna občine in krajevnih skupnosti
• sodelovanje pri pripravi predlogov cen s področja gospodarskih javnih služb v pristojnosti občine
• pomoč pri izračunavanju subvencioniranja najemnin
• pomoč pri vnosu podatkov za krajevne skupnosti
• pomoč pri finančnih in računovodskih opravilih
• izdelava katastra zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč
• realizacija programa nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
• druge naloge po navodilu nadrejenega
10. ADMINISTRATOR V (strokovno tehnično delovno mesto)
• priprava zapisnikov sej občinskega sveta, odborov in komisij
• sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv iz delovnega področja občinske uprave
• izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
• oblikovanje in vodenje baz podatkov
• sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil
• izvajanje priprav za organiziranje in delovanje zaščite in reševanja, požarnega varstva in civilne obrambe
• izdelava, spremljanje načrtov zaščite in reševanja, ocene ogroženosti, pravilnikov, programov in drugih
dokumentov s področja zaščite in reševanja
• vodenje mobilizacijskih, kadrovskih in drugih evidenc sil in sredstev potrebnih za zaščito in reševanje
• koordinacija z vsemi enotami v sistemu zaščite in reševanja občine
• izvajanje nadzora nad silami in sredstvi, vključenih v sistem zaščite in reševanja po pooblastilu župana
• druge naloge po navodilih nadrejenih.
•
•
•
•

Stran 66 od 67

Zaključek

Predlog proračuna za leto 2010 je usklajen z odborom za finance, odborom za gospodarstvo in odborom za družbene
dejavnosti.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog proračuna v predlagani obliki.
Opozorili bi še na omejitve pri sprejemanju proračuna (30.člen ZJF) in sicer, da predlogi za povečanje izdatkov
proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini,
pri čemer ti ne smejo biti v breme rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme zadolževanja.
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