Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odlUS, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4) in 16. člena statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji, dne, 19. 12. 2013, sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE VIPAVA ZA LETO 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino VIPAVA za leto 2014 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 podkontov.
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 2014
________________________________________________________________________________________________________________

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

11.875.124,65
4.519.358,24
3.776.993,00

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.326.252,00
326.136,00
124.605,00

742.365,24

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

697.494,24
3.000,00
3.000,00
11.600,00
27.271,00

1.092.042,00

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

73 PREJETE DONACIJE

212.500,00
879.542,00

18.250,00

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI

18.250,00

6.245.474,41

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
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
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945.664,25
5.299.810,16

12.902.043,52
1.543.802,47
207.760,00
54.405,00
1.195.137,47

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

5.000,00
81.500,00

41 TEKOČI TRANSFERI

1.962.624,55

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

73.400,00
1.084.229,00
185.796,35
619.199,20

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.543.691,67

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.543.691,67

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

851.924,83

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

67.140,36
784.784,47

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-1.026.918,87
___________________________________________________________________________
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2014
________________________________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00
0,00

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

50,00
50,00
50,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
-50,00
___________________________________________________________________________
C.RAČUN FINANCIRANJA
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun leta 2014
________________________________________________________________________________________________________________

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

900.000,00
900.000,00

500 Domače zadolževanje

900.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
-126.968,87
900.000,00

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE
2

(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE

1.026.918,87

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
589.534,75

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-podkonta.
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 se uporabijo za namene
izdaje glasila
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
in urejanje ekoloških otokov
12.
prihodki požarne takse se uporabijo za investicijska vlaganja v Prostovoljna gasilska društva.
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).

3

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 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 2015 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
2.
podračun stanovanjskih rezerv, ustanovljenega na podlagi stanovanjskega zakona
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 51.000 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 50.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
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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 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 eurov na posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 900.000
eurov, in sicer za poravnavo obveznosti investicije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave –
sklop 1«.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Vipava, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 39.927,24 € povečane za delež soglasja pri
zadolžitvi konec leta 2013 za nabavo novega vozila pri Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina in
18.152,00 eurov pri Razvojni agenciji ROD Ajdovščina.
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)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2014 ne smejo zadolževati brez
soglasja Občine Vipava.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2015, 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: 410-009/2013-2
Vipava, 19.12.2013

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN:
Mag. IVAN PRINCES, l.r.

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2014

1000

Občinski svet

76.372,00

01

POLITIČNI SISTEM

75.372,00

Politični sistem

75.372,00

0101

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001

40.169,00

Stroški svetnikov - sejnine

401001

33.655,00

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

3.251,00
35.203,00

Stroški volitev

35.203,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.815,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

1.000,00

402939

Stroški strokovnih komisij

23.518,00

402999

Drugi operativni odhodki

8.870,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401

263,00
3.000,00
3.251,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01009

2.655,00
31.000,00
3.263,00

Kadrovska uprava

1.000,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04002

1.000,00

Občinske nagrade(denar.nagrade in str.s podelitvij

402999

1.000,00

Drugi operativni odhodki

1.000,00
1.000,00

2000

Nadzorni odbor

6.000,00

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.000,00

0203

Fiskalni nadzor

6.000,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001

6.000,00

Dejavnost nadzornega odbora

6.000,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.593,00

407,00

402999

Drugi operativni odhodki

1.000,00

3000

Župan

49.187,00

01

POLITIČNI SISTEM

36.587,00

Politični sistem

36.587,00

0101

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01006

36.587,00

Plača župana

401001

20.157,00

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.640,00

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

18.517,00
14.720,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402902

Plačila po pogodbah o delu

13.500,00

402999
Drugi operativni odhodki
01008
Materialni stroški - župan

50,00
1.710,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

1.170,00

1

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

PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

04

PLAN 2014

402009

Izdatki za reprezentanco

1.200,00

402999

Drugi operativni odhodki

510,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403

12.600,00

Druge skupne administrativne službe

12.600,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.600,00

04001

Občinski praznik

402010

4.500,00

Hrana,storitve menz in restavracij

1.500,00

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

Hrana,storitve menz in restavracij

1.300,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.800,00

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

4000

Občinska uprava

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202

3.000,00
8.100,00

12.607.159,52
1.150,00

Urejanje na področju fiskalne politike

1.150,00

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02003

04

1.150,00

Stroški plačilnega prometa

1.150,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402931

Plačila bančnih storitev

150,00

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401

Kadrovska uprava

0402

2.500,00

Objava občinskih predpisov

402006

2.500,00

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Informatizacija uprave

0403

900,00

Plačila za pobiranje občinskih dajatev

402999

900,00

Drugi operativni odhodki

900,00

Druge skupne administrativne službe

159.913,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04007

2.500,00
900,00

04029002 Elektronske storitve
02004

163.313,00
2.500,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04003

1.000,00

159.913,00

Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki

26.050,00

402113

Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge podob.storit

402909

Stroški sodišč v sodnih postopkih

20.000,00
50,00

402920
Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev,sodnih izvedencev
04009
Upravljanje z občinskim premoženjem

6.000,00
133.863,00

402099

Drugi splošni material in storitve

100,00

402920

Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev,sodnih izvedencev

402931

Plačila bančnih storitev

50,00

402945

Davek na nepremičnine

92.135,00

402999

Drugi operativni odhodki

2.000,00

4029997

Drugi odh.-cenitev premoženja

7.000,00

413500

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

420099

Nakup drugih zgradb in prostorov

11.281,00

420600

Nakup zemljišč

11.297,00

8.000,00

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
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06

380.278,31

LOKALNA SAMOUPRAVA
0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06001

70.029,31

Skupna občinska uprava

63.764,31

413003
Sredstva, prenesena drugim občinam
06004
Povezovanje občin(Regionalne razvoj.agencije)

0602

63.764,31
6.265,00

4136005

Tekoči transferi MRRA-Delovanje

5.000,00

41360099

Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

1.265,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin
06002

5.089,00
5.089,00

Delovanje zvez občin

402922
0603

70.029,31

5.089,00

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

5.089,00

Dejavnost občinske uprave

305.160,00

06039001 Administracija občinske uprave

295.960,00

06003

Sredstva za plače delavcev

241.695,00

400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

178.600,00
9.800,00

400100

Regres za letni dopust

3.660,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

8.000,00

400203

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

4.400,00

400400

Sredstva za nadurno delo

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

18.000,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

13.500,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200

Prispevek za zaposlovanje

401300

Prispevek za starševsko varstvo

3.300,00

1.100,00
130,00
210,00

401500
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
06005
Materialni stroški občinske uprave

995,00
54.265,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

3.650,00

402004

Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

2.500,00

402007

Računalniške storitve

9.500,00

402008

Računovodske,revizorske in svetovalne storitve

2.000,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.600,00

402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.185,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.000,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.000,00

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

4.100,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

3.400,00

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

20,00

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

20,00

402402

Stroški prevoza v državi

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

100,00
3.900,00
450,00

305,00

2.200,00
270,00
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402405

Stroški prevoza v tujini

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

20,00

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po pogodbah o delu

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402912

Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.

625,00

402999

Drugi operativni odhodki

800,00

411908

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

100,00

413500

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

07
0703

Nakup opreme

9.200,00
200,00

Nakup pisarniške opreme(pisal.str,kalkulatorjev

6.000,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

3.000,00

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

107.292,36

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

107.292,36
23.600,00

Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

402111

Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

6.700,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.500,00

402999

Drugi operativni odhodki

3.600,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

800,00

11.000,00
83.692,36

Dejavnost občinskih gasilskih društev

29.052,00
29.052,00
54.640,36

431000

Inv. transf.nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.000,00

4310001

Trans.gasilci-požarna taksa

21.000,00

4310003

Inv.tran. za nabavo gasilskega vozila

20.640,36

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.200,00

Policijska in kriminalistična dejavnost

1.200,00

08029001 Prometna varnost
08001

1.200,00

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.pro

402099

Drugi splošni material in storitve

1.200,00
1.200,00

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

27.013,35

Aktivna politika zaposlovanja

27.013,35

10039001 Povečanje zaposljivosti
10001

27.013,35

Lokalni zaposlitveni programi - javna dela

4120000

1102

23.600,00

401101

41200025 Transferi gasilskim društvom
07005
Sofinanciranje nabave gasilske opreme

11

9.200,00

420201

07004

1003

4.000,00

Drugi posebni materiali in storitve

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10

1.500,00

402199

07002

0802

100,00
100,00

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

08

100,00
2.500,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
06007

2.000,00

27.013,35

Sofinanciranje javnih del

27.013,35

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

679.125,27

Program reforme kmetijstva in živilstva

644.100,27
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11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11006

20.205,00

Strukturni ukrepi v kmetijstvu

20.205,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

20.000,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11013

601.895,27

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Podnanos

420401

503.902,67

Novogradnje

499.678,34

420801
Investicijski nadzor
11014
Muzejska zbirka na Nanosu
420299

4.224,33
64.193,00

Nakup druge opreme in napeljav

61.167,00

420501
Obnove
11015
Vaška jedra in vodnjaki

3.026,00
1.200,00

420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
11016
Označitev znam.in tur.pomemb.točk na Vipavskem-VIM

1.200,00
22.599,60

420401
Novogradnje
14200
Projekt Bela po sledeh vode in kamna

22.599,60
10.000,00

420401

Novogradnje

10.000,00

11029003 Zemljiške operacije
11004

20.000,00

Zemljiške operacije

4025037

20.000,00

Poljske poti -vzdrževanje

20.000,00

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
11003

2.000,00

Programi na področju kmetijstva

402999
1103

2.000,00

Drugi operativni odhodki

2.000,00

Splošne storitve v kmetijstvu

15.000,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11005

15.000,00

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

402999
1104

15.000,00

Drugi operativni odhodki

15.000,00

Gozdarstvo

20.025,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11002

13

20.025,00

vzdrževanje gozdnih cest

20.025,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402999

Drugi operativni odhodki

Cestni promet in infrastruktura

440.928,94
440.928,94

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001

20.000,00
25,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

205,00

211.818,94

Tekoče vzdrževanje občinskih cest

211.818,94

402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

69.415,85

4025033

Vzdrž.lokal.cest-zimska služba

32.524,06

4025991

Drugi izd.za tek.vzdrž.-ceste v KS

89.579,03

402999

Drugi operativni odhodki

18.300,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006

122.950,00

Gradnja in investicijsko vzdrž.cestne infrastruktu

420501

Obnove

122.950,00
122.950,00

13029003 Urejanje cestnega prometa

26.520,00
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Gradnja mostov

520,00

402606
Druga nadomestila za uporabo zemljišča
13003
Urejanje cestnega prometa
402999

Drugi operativni odhodki

420401

Novogradnje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

520,00
26.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00

13029004 Cestna razsvetljava
13005

14

79.640,00

Cestna razsvetljava

79.640,00

402200

Električna energija

55.000,00

402511

Tekoče vzdrž.druge opreme (javne razsvetljave)

14.640,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000,00

GOSPODARSTVO
1402

384.064,02

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

77.785,67

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14005

77.785,67

Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva

42.000,00

402922

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

410201

Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

30,00

4136007 Tekoči transferi-ROD-projekt LAS
14006
Razvojna agencija ROD

1403

11.970,00
35.785,67

413300

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

413301

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

413302

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

4133020

Tek.transf.v jav.zavode-ROD-PROJEKT CLIMAGRIADAPT

413310

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

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Drugi operativni odhodki

2.300,00
54,57

15.000,00
291.278,35

Zavod za turizem Vipava

67.640,00

413300

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

413301

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

413302
Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve
14002
Razvoj turizma in gostinstva

43.694,00
6.297,00
17.649,00
69.511,20

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

4025034

Vzdrževanje parkov in zelenic

23.929,10

4025036

Vzdrževanje javne snage

38.522,10

4025039

Vzdrževanje snage-čistilna akcija

3.000,00

1.000,00

4029996 Drugi odh.-delovanje TIC Podnanos
14003
Turistične prireditve

3.060,00
17.000,00

402999
Drugi operativni odhodki
14007
Destinacija IZVIRNA VIPAVSKA

17.000,00
134.976,68

420899
Plačilo drugih storitev in dokumentacije
14202
Regionalno omrežje kolesarskih povezav

134.976,68
2.150,47

432101
15

16.952,01

15.000,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14001

1.984,87

15.000,00

Promocija občine

402999

14.494,22

306.278,35

14039001 Promocija občine
14004

30.000,00

Investicijski transferi javnim agencijam

2.150,47

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.489.212,00
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Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

5.489.212,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001

818.749,00

Ureditev in vzdrž.odlagališč komunalnih odpadkov
Drugi operativni odhodki

48.000,00

420401

Novogradnje

22.000,00

420402
Rekonstrukcije in adaptacije
15002
R CERO NOVA GORICA

5.000,00
714.884,00

432000
Investicijski transferi občinam
15010
Center ravnanja z odpadki

714.884,00
28.865,00

420501

Obnove

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00
8.865,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15003

4.670.463,00

Gradnja in vzdž.kanalizacij.sistemov in čistil.nap
Drugi splošni material in storitve

10.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

10.000,00

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

420401

Novogradnje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.000,00
15.000,00
10.920,00
10.920,00
4.538.143,00

402799

druge odškodnine in kazni

1.000,00

402920

Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev,sodnih izvedencev

1.000,00

420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

420899
Plačilo drugih storitev in dokumentacije
15008
Kanalizacija Slap

31.000,00
40.000,00

4.334.243,00
150.900,00

402606

Druga nadomestila za uporabo zemljišča

10.000,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16009

357.233,33
90.220,00

16029003 Prostorsko načrtovanje

1603

2.400,00
39.000,00

420600
Nakup zemljišč
15006
Odvajanje in čiščenje odp.vode v porečju Vipave-sk

1602

81.400,00

402099

42080491 Projekt.dok.kanalizacija Duplje
15005
Kanaliz.sistem Zemono,Sanabor s ČN, pov.kanal Slap

16

75.000,00

402999

90.220,00

Prostorski dokumenti

90.220,00

402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

720,00

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

2.500,00

402901

Plačila avtorskih honorarjev

1.000,00

402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

402999

Drugi operativni odhodki

20.000,00
1.000,00

4029991

Drugi operat.odh.-OPPN GOČE

50.000,00

40299988

Drugi oper.odh.-prostorski plani in urejanje okolja

15.000,00

Komunalna dejavnost

140.478,73

16039001 Oskrba z vodo
16011

111.900,00

Gradnja vodovodnega omrežja

111.900,00

413500

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

420501

Obnove

100.000,00
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Načrti in druga projektna dokumentacija

7.900,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16010

4.950,00

Vzdrževanje pokopališč

4.950,00

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

413500

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

1.700,00

250,00

420600

Nakup zemljišč

3.000,00

16039004 Praznično urejanje naselij
16013

1.491,64

Praznično urejanje naselij

402999

1.491,64

Drugi operativni odhodki

1.491,64

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16012

1605

22.137,09

Druge komunalne dejavnosti

402203

Voda in komunalne storitve

4025035

Urejanje ulic in trgov

22.137,09
1.000,00
21.137,09

Spodbujanje stanovanjske gradnje

126.534,60

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16005

21.100,00

Individualna stanovanjska gradnja

21.100,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16006

Upravljanje in tekoče vzdrž.stanovanj in poslovnih prostorov
Električna energija

4.500,00

402203

Voda in komunalne storitve

1.100,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

2.760,00

Sredstva kupnin,razporejena v javne sklade in agencije

5.350,00

Investicije in inv.vzdrževanje zdravstvenega doma
Investicijski transferi javnim zavodom

11.675,00

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Zdravstveni programi

413300
1707

25.500,00

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

17079002 Mrliško ogledna služba
17005

25.500,00

5.000,00

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

4.000,00
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25.500,00
5.000,00

Mrliško ogledna služba

413302

11.675,00
30.500,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

413105

11.675,00
11.675,00

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

Drugi programi na področju zdravstva

17003

5.350,00
5.350,00

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17002

50,00

5.350,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

432300

2.898,00
50,00

47.525,00

Primarno zdravstvo

17001

93.356,60
770,00

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706

105.384,60

402200

442100

1702

21.000,00
105.434,60

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

17

100,00

8

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

PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
413500
18

PLAN 2014

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

1.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802

2.987.684,22

Ohranjanje kulturne dediščine

2.698.706,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina

2.698.706,00

18401

1803

Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri

420501

Obnove

420801

Investicijski nadzor

2.698.706,00
2.658.706,00
40.000,00

Programi v kulturi

192.318,22

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18001

100.628,22

Dejavnost knjižnice

98.128,22

413300

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

413301

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

60.819,15
8.662,27

413302

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

14.111,84

4133025

Lavričeva knjižnica-nabava knjig

13.265,15

413310

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

269,81

432300
Investicijski transferi javnim zavodom
18004
Založništvo
402003

1.000,00
2.500,00

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

2.500,00

18039003 Ljubiteljska kultura
18002

55.590,00

Sofinanciranje kulturnih programov

402006

55.590,00

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

140,00

402999

Drugi operativni odhodki

14.000,00

41200023

Transferi kultura

39.000,00

413302

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

1.450,00

4133024

Goriški muzej-sofinanc.mater.stroškov

1.000,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18003

15.000,00

Sofinanciranje programov radia in televizije

15.000,00

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

7.000,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

8.000,00

18039005 Drugi programi v kulturi
18005

21.100,00

Programi posebnih skupin sofin.turističnih, mladinskih in drugih družbenih dejavnosti

41200023 Transferi kultura
18006
Upravljanje in tekoče vzdrž.kulturnih objektov

1804

12.000,00
9.100,00

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.000,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.000,00

600,00
500,00

Podpora posebnim skupinam

12.500,00

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18300

12.500,00

Sakralni objekti

431000
1805

12.000,00

12.500,00

Inv. transf.nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Šport in prostočasne aktivnosti

84.160,00

18059001 Programi športa
18010

59.210,00

Programi športa

59.210,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

12.500,00
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Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2014

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

41200024

Transferi za športno dejavnost

57.000,00

18059002 Programi za mladino
18007

24.950,00

Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok

5.500,00

41200028 Transferi za poletne dejavnosti osn.šol.otrok
18202
Programi športa v KS MANČE

19

420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

420401

Novogradnje

657.715,00

19029001 Vrtci

1903

657.715,00
Dejavnost vrtca

657.715,00

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš

413302

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

Primarno in sekundarno izobraževanje

Materialni stroški in investicije v osnovni šoli
Sredstva, prenesena drugim občinam

14.000,00

413300

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

30.000,00

413301

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

4.500,00

413302

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

4133023

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

54.460,00

4133027

Mater.str.logopedske dejavnosti

14.000,00

4133028

Mater.str.kulturnih dejavnosti

413310

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

420501

Obnove

4323002

Invest. transf.Osnovni šoli Vipava

3.089,72
13.710,00

Plače in materialni stroški glasbene šole

13.710,00

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

413300

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

413302

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

Inv.transf.MIC GORIŠKA REGIJA

168.910,00
167.530,00

Regresiranje prevozov učencev

167.530,00

Regresiranje prevozov v šolo

167.530,00

19069004 Študijske pomoči
19005

1.380,00

Pomoči študentom

412000

1.380,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

SOCIALNO VARSTVO

1.380,00
288.069,00

Varstvo otrok in družine

20.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

2.860,00

5.000,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

411900

10.000,00

5.000,00

Pomoči šolajočim

19002

850,00

5.000,00

Dejavnost srednješolskih centrov

4323004

180,00
56.400,00

411999

19006

138.706,00

1.400,00

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

2002

316.735,72

413003

19004

20

4.215,00

316.735,72

19039002 Glasbeno šolstvo

1906

653.500,00

335.445,72

19039001 Osnovno šolstvo
19003

10.000,00

1.162.070,72

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19001

5.500,00
19.450,00
9.450,00

IZOBRAŽEVANJE
1902

130,00
2.080,00

10
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2014

20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

411103
2004

20.000,00
20.000,00

Darilo ob rojstvu otroka

20.000,00

Izvajanje programov socialnega varstva

268.069,00

20049002 Socialno varstvo invalidov
20003

71.269,00

Socialno varstvo invalidov-družinski pomočniki

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.458,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.924,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200

Prispevek za zaposlovanje

37,00

401300

Prispevek za starševsko varstvo

62,00

411922

Izplačila družinskemu pomočniku

20002

121.000,00

Pomoč na domu in oskrba v splošnih social.zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih

88.000,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

33.000,00

20008

64.000,00

Socialne pomoči

64.000,00

402999

Drugi operativni odhodki

6.000,00

409000

Splošna proračunska rezervacija

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

411901

Regresiranje potovanj mladine

411920

Subvencioniranje stanarin

500,00

20009

5.000,00
11.800,00

Sofinanc.nevladnih humanitarnih organizacij
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

41200026

Transferi humanitarnim društvom

8.000,00

41200027

Transferi Rdeči križ

3.600,00

Servisiranje javnega dolga

22001

10.000,00

Glavnica in obresti od dolgoročnih in kratk.kredit

403305

Plačila obresti od dolg.kreditov-javnim skladom

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22003

81.000,00

23029001 Rezerva občine
Posebna proračunska rezerva

51.000,00

Proračunska rezerva

51.000,00
30.000,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija

30.000,00

Splošna proračunska rezervacija

30.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

51.000,00
51.000,00

Splošna proračunska rezervacija

23030

5.000,00

5.000,00

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

409100

5.000,00

5.000,00

Stroški, povezani z zadolževanjem

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23020

5.000,00

5.000,00

Stroški kreditov

402932

200,00

10.000,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

2303

11.800,00

402006

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2302

4.500,00
48.000,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

23

121.000,00

411909

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2201

119,00

61.669,00

20049003 Socialno varstvo starih

22

71.269,00
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Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
409000

PLAN 2014

Splošna proračunska rezervacija

30.000,00

5001

KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ

2.316,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.526,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06101

16

1.526,00

Stroški delovanja KS ERZELJ

1.526,00

402200

Električna energija

600,00

402203

Voda in komunalne storitve

120,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

250,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

150,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

Komunalna dejavnost

18

50,00

Pokopališče Erzelj

402204

50,00

Odvoz smeti

50,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

50,00
50,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16104

6,00
400,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

1.526,00

740,00

Programi v kulturi

740,00

18039003 Ljubiteljska kultura

740,00

18105

Kulturni programi v KS Erzelj

402999
5002

KRAJEVNA SKUPNOST GOČE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

740,00

Drugi operativni odhodki

740,00
3.910,00
910,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06102

14

910,00

Stroški delovanja KS GOČE

910,00

402200

Električna energija

400,00

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

200,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

300,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

300,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
16016

16

300,00

Praznično urejanje naselja KS Goče

402999

300,00

Drugi operativni odhodki

300,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

1.200,00

Pokopališče Goče

1.200,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

1.200,00
1.200,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16101

10,00
200,00

GOSPODARSTVO
1403

910,00

12
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

18

PLAN 2014

402200

Električna energija

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

402204

Odvoz smeti

1.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

1.500,00

Programi v kulturi

1.500,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.500,00

18106

Kulturni programi v KS Goče

402999

1.500,00

Drugi operativni odhodki

1.500,00

5003

KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI

3.705,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

3.105,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06103

0603

1.605,00

Stroški delovanja KS GRADIŠČE

1.605,00

402200

Električna energija

700,00

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

150,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

100,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

Dejavnost občinske uprave

06013

1.500,00

Prostori KS Gradišče

402599

1.500,00
1.500,00

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

5,00
500,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

18

1.605,00

1.500,00
600,00

Programi v kulturi

600,00

18039003 Ljubiteljska kultura

600,00

18104

Kulturni programi v KS Gradišče

402999

600,00

Drugi operativni odhodki

600,00

5004

KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE

9.560,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.560,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06104

0603

1.610,00
1.610,00

Stroški delovanja KS LOZICE

1.610,00

402099

Drugi splošni material in storitve

600,00

402200

Električna energija

500,00

402203

Voda in komunalne storitve

200,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

100,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

200,00

Dejavnost občinske uprave

950,00

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

Prostori KS Lozice

950,00
950,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

10,00
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16

PLAN 2014

402504

Zavarovalne premije za objekte

450,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

Komunalna dejavnost

6.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16100

18

6.000,00

Pokopališče LOzice

6.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

200,00

402204

Odvoz smeti

800,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

6.000,00

1.000,00

Programi v kulturi

1.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.000,00

18101

Kulturni programi v KS Lozice

402999

1.000,00

Drugi operativni odhodki

1.000,00

5005

KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE

3.005,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.205,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06105

18

2.205,00

Stroški delovanja KS LOŽE

2.205,00

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

402200

Električna energija

750,00

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

5,00
1.200,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

2.205,00

800,00

Programi v kulturi

800,00

18039003 Ljubiteljska kultura

800,00

18108

Kulturni programi v KS Lože

402999

800,00

Drugi operativni odhodki

800,00

5006

KRAJEVNA SKUPNOST MANČE

2.305,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.505,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06106

18

1.505,00

Stroški delovanja KS MANČE

1.505,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

5,00
1.500,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

1.505,00

800,00

Programi v kulturi

800,00

18039003 Ljubiteljska kultura

800,00

18110

Kulturni programi v KS Manče

402999

800,00

Drugi operativni odhodki

800,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2014

5007

KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS

23.130,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.000,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06107

0603

7.400,00

Stroški delovanja KS PODNANOS

7.400,00

402001

Čistilni material in storitve

402099

Drugi splošni material in storitve

1.000,00

100,00

402200

Električna energija

2.500,00

402203

Voda in komunalne storitve

900,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

200,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

200,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

500,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402999

Drugi operativni odhodki

Dejavnost občinske uprave

06307

2.600,00

Dozidava in ureditev kulturne dvorane Podnanos

420299

Nakup druge opreme in napeljav

Komunalna dejavnost

18

10.530,00

10.530,00

Pokopališče Podnanos

10.530,00

402200

Električna energija

180,00

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

2.000,00

420401

Novogradnje

8.000,00

350,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

2.600,00

10.530,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
06308

2.600,00

2.600,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

1.500,00
500,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

16

7.400,00

2.600,00

Programi v kulturi

2.600,00

18039003 Ljubiteljska kultura

2.600,00

18109

Kulturni programi v KS Podnanos

402999

2.600,00

Drugi operativni odhodki

2.600,00

5008

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA

3.780,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.610,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06108

16

1.610,00
1.610,00

Stroški delovanja KS PODRAGA

1.610,00

402200

Električna energija

800,00

402203

Voda in komunalne storitve

400,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

200,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

200,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.170,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
1603

PLAN 2014

Komunalna dejavnost

1.170,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16102

18

1.170,00

Pokopališče Podraga

1.170,00

402203

Voda in komunalne storitve

350,00

402204

Odvoz smeti

700,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

120,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

1.000,00

Programi v kulturi

1.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.000,00

18100

Kulturni programi v KS Podraga

402999

Drugi operativni odhodki

5009

KRAJEVNA SKUPNOST SLAP

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

1.000,00
1.000,00
37.905,00
7.255,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06109

0603

1.255,00

Stroški delovanja KS SLAP

1.255,00

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

100,00

402200

Električna energija

300,00

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300,00

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

Dejavnost občinske uprave

06012

6.000,00

Prostori KS Slap

6.000,00

Drugi splošni material in storitve

4.500,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.500,00

Komunalna dejavnost

16103

30.000,00

Pokopališče Slap

420401

30.000,00

Novogradnje

30.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

30.000,00
30.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

18

6.000,00

402099

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

5,00
300,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

16

1.255,00

650,00

Programi v kulturi

650,00

18039003 Ljubiteljska kultura

650,00

18107

Kulturni programi v KS Slap

402999

650,00

Drugi operativni odhodki

650,00

5010

KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA

44.791,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

24.515,00

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

24.515,00
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

PLAN 2014

06029001 Delovanje ožjih delov občin
06110

16

24.515,00

Stroški delovanja KS VIPAVA

24.515,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

350,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

100,00

402000

Pisarniški material in storitve

500,00

402001

Čistilni material in storitve

402099

Drugi splošni material in storitve

1.000,00

402200

Električna energija

2.000,00

402203

Voda in komunalne storitve

350,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

200,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po pogodbah o delu

402912

Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

200,00

4.000,00

Komunalna dejavnost

18

7.220,00

Novogradnje

7.220,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

13.056,00

Programi v kulturi

13.056,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18102

13.056,00

Založništvo-Vipavski glas

13.056,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

402000

Pisarniški material in storitve

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402206

Poštnina in kurirske storitve

700,00

402901

Plačila avtorskih honorarjev

3.800,00

402931

Plačila bančnih storitev

5011

KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

8.000,00

6,00
28.968,00
7.068,00

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06111

350,00
200,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin

16

7.220,00

7.220,00

TRŽNICA VIPAVA

420401

15,00

7.220,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16019

800,00
5.000,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

10.000,00

7.068,00
7.068,00

Stroški delovanja KS VRHPOLJE

7.068,00

402000

Pisarniški material in storitve

180,00

402099

Drugi splošni material in storitve

200,00

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

500,00

402203

Voda in komunalne storitve

250,00

402204

Odvoz smeti

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402930

Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom

402999

Drugi operativni odhodki

1.200,00

30,00
8,00
3.800,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

20.000,00
GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik

900,00
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PRORAČUN ZA LETO 2014 po institucionalni klasifikaciji

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
1603

PLAN 2014

Komunalna dejavnost

20.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16014

Širitev pokopališča in izgradnja mrliške vežice VR HPOLJE

420401
18

20.000,00

Novogradnje

20.000,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803

20.000,00

1.900,00

Programi v kulturi

1.900,00

18039003 Ljubiteljska kultura

1.900,00

18103

Kulturni programi v KS Vrhpolje

402999

1.900,00

Drugi operativni odhodki

1.900,00

SKUPAJ

12.902.093,52

GRAD d.d.

Občina Vipava

Podjetje: Občina Vipava
Izpis pripravljen 20.12.2013 ob 10:17:49
Pripravil: Silvana Vitežnik
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Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

Proračun občine Vipava
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

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

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Občinska uprava

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Po L. 2017

9.420.496

6.397.334

1.033.529

606.276

122.963

228.721

36.498

0

0

0

0

228.721

36.498

0

0

0

0

228.721

36.498

0

0

0

0

228.721

36.498

0

0

0

0

228.721

36.498

0

0

0

0

38.000

9.000

0

0

0

0

38.000

9.000

0

0

0

0

38.000

9.000

0

0

0

0

38.000

9.000

0

0

0

0

38.000

9.000

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

381.522

65.640

44.640

31.640

31.640

82.561

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

381.522

65.640

44.640

31.640

31.640

82.561

76.264

11.000

11.000

11.000

11.000

0

76.264

11.000

11.000

11.000

11.000

0

76.264

11.000

11.000

11.000

11.000

0

305.258

54.640

33.640

20.640

20.640

82.561

179.758

20.640

20.640

20.640

20.640

82.561

179.758

20.640

20.640

20.640

20.640

82.561

99.500

21.000

0

0

0

0

88.500
11.000

21.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26.000

13.000

13.000

0

0

0

26.000

13.000

13.000

0

0

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB136-10-0001 NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ

265.219 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

0603
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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

47.000 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

07

Leto 2014

3.876.358

04039003

06

v EUR
Pred L. 2014

0703
07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB136-07-0045 OPREMA CIVILNE ZAŠČITE

120.264 01.01.2008

31.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB136-07-0046 PGD VIPAVA-GASILSKO VOZILO

344.881 01.01.2010

31.12.2021

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

120.500 01.01.2008

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-11-0016 OPREMA Prostovoljnih gasilskih društev

52.000 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

15.12.2015

Stran 1 od 8

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
11

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Po L. 2017

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

342.961

621.896

838.467

169.296

47.110

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

342.961

621.896

838.467

169.296

47.110

0

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

129.166

20.000

0

0

0

0

129.166

20.000

0

0

0

0
0

1102
11029001

149.166 01.01.2008

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

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110.356 31.07.2008

OB136-07-0054 BELA PO SLEDEH VODE IN KAMNA

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-10-0005 UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTU.V CENTRU PODNANOSA

934.513 01.01.2010

30.06.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
322.910 19.11.2009

OB136-10-0009 VEČNAMENSKE POVRŠINE KS GOČE

18.07.2016

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
348.592 01.01.2012

OB136-11-0010 VEČNAMENSKA STAVBA KRAJANOV LOŽ IN MANČ

31.12.2018

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
84.194 01.03.2012

OB136-11-0014 Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu

31.07.2014

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
7.400 01.01.2012

OB136-11-0017 STARA VAŠKA JEDRA IN VODNJAKI

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
40.000 01.04.2013

OB136-11-0022 Obnova turistično kulturne vasi GOČE

31.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva
22.600 01.01.2013

OB136-12-0002 Označitev znam.in tur.pomemb.točk na Vipavskem

30.09.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

13

v EUR
Pred L. 2014

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

98.000 01.05.2011
238.896 01.03.2010
122.950 01.01.2014
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

0

0

0

601.896

838.467

169.296

47.110

0

20.356

10.000

80.000

0

0

0

20.356

10.000

80.000

0

0

0

88.173

503.903

342.438

0

0

0

88.173
0

120.024
383.878

99.981
242.457

0
0

0
0

0
0

29.067

0

293.843

0

0

0

0
29.067

0
0

229.695
64.148

0
0

0
0

0
0

10.000

0

122.186

169.296

47.110

0

0
10.000

0
0

122.186
0

122.186
47.110

0
47.110

0
0

20.000

64.194

0

0

0

0

0
20.000

61.167
3.026

0
0

0
0

0
0

0
0

6.200

1.200

0

0

0

0

6.200

1.200

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

22.600

0

0

0

0

0
0

6.592
16.008

0
0

0
0

0
0

0
0

381.357

157.950

1.651.850

469.914

0

0

366.357

157.950

548.000

130.000

0

0

98.896

122.950

108.000

130.000

0

0

0

0

98.000

0

0

0

0

0

98.000

0

0

0

31.12.2016

98.896

0

10.000

130.000

0

0

98.896

0

10.000

130.000

0

0

0

122.950

0

0

0

0

0
0

106.517
16.433

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-13-0005 Ureditev lokalnih cest v OBČINI VIPAVA

20.000

213.796

31.12.2015

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

129.166

31.12.2014

Stran 2 od 8

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Po L. 2017

0

0

0

0

0

0

440.000

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

267.461

10.000

0

0

0

0

267.461

10.000

0

0

0

0

267.461

10.000

0

0

0

0

15.000

0

1.103.850

339.914

0

0

15.000

0

1.103.850

339.914

0

0

15.000

0

1.103.850

339.914

0

0

15.000
0
0

0
0
0

25.880
2.520
1.075.451

174.785
18.476
146.652

0
0
0

0
0
0

132.500

168.707

57.847

0

0

0

132.500

30.000

0

0

0

0

132.500

30.000

0

0

0

0

132.500

30.000

0

0

0

0

132.500

30.000

0

0

0

0

0

138.707

57.847

0

0

0

0

138.707

57.847

0

0

0

0

3.730

0

0

0

0

0
0

1.579
2.150

0
0

0
0

0
0

0
0

0

134.977

57.847

0

0

0

0
0

40.936
94.041

17.544
40.303

0
0

0
0

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.325.278

5.424.253

1.771.121

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.325.278

5.424.253

1.771.121

0

0

0

755.797

773.149

784.221

0

0

0

309.394

20.000

0

0

0

0

309.394

20.000

0

0

0

0

152.901

27.000

42.000

0

0

0

152.901

27.000

42.000

0

0

0

13029003

Urejanje cestnega prometa

OB136-08-0017 Ureditev ceste skozi Vipavo

460.000 01.02.2010

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-11-0021 Pločnik in zaščitna ograja Griža Vrhpolje

5.000 01.01.2013

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB136-07-0036 Ureditev javne razsvetljave

277.461 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

1.458.764 01.06.2010

31.12.2017

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

162.500 01.01.2008

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB136-13-0001 REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV

3.730 01.01.2014

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-13-0003 Razvoj turist.obm.IZVIRNA VIPAVSKA

192.824 01.01.2014

30.09.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

15

v EUR
Leto 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB136-07-0051 SANACIJA DEPONIJE DOLGA POLJANA-CERO

329.394 01.01.2008

31.12.2014

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

221.901 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

31.12.2015

Pred L. 2014

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

0

25.000

440.000

0

20.000

440.000

0

20.000

0

Stran 3 od 8

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB136-11-0007 R CERO NOVA GORICA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

1.542.529 01.05.2011

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-11-0009 Subvencije cen komunalnih storitev

199.643 01.01.2009

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-12-0005 CENTER RAVNANJA Z ODPADKI

19.700 01.01.2013

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB136-07-0029 KANALIZACIJA SLAP

106.654 30.06.2006

30.09.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-07-0031 ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODP.VODE V POREČJU VIPAVE-SKLOP1

5.942.498 01.01.2007

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB136-09-0008 Kanalizacija Duplje

20.834 01.05.2010

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-11-0018 KSD-Vzdrževanje Čistilne naprave Vipava

137.500 01.01.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

16

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

36.880 01.02.2009

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB136-09-0004 Izgradnja vodovoda na Erzelj

119.251 01.02.2009

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB136-10-0004 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA-KSD

430.067 01.01.2010

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1605
16059001

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Podpora individualni stanovanjski gradnji

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

127.044 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

31.12.2015

v EUR
Pred L. 2014

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Po L. 2017

85.424

714.884

742.221

0

0

0

0
85.424
0

83.058
161.162
470.664

86.252
167.209
488.760

0
0
0

0
0
0

0
0
0

197.243

2.400

0

0

0

0

197.243

2.400

0

0

0

0

10.835

8.865

0

0

0

0

10.835

8.865

0

0

0

0

569.482

4.651.104

986.900

0

0

0

66.654

40.000

0

0

0

0

66.654

40.000

0

0

0

0

413.494

4.542.104

986.900

0

0

0

0
413.494
0

447.724
1.408.034
2.686.346

98.700
296.000
592.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.834

15.000

0

0

0

0

5.834

15.000

0

0

0

0

83.500

54.000

0

0

0

0

83.500

54.000

0

0

0

0

580.268

131.798

447.448

219.565

12.898

40.402

20.663

0

16.217

0

0

0

20.663

0

16.217

0

0

0

20.663

0

16.217

0

0

0

20.663

0

16.217

0

0

0

436.418

107.900

5.000

0

0

0

436.418

107.900

5.000

0

0

0

114.251

0

5.000

0

0

0

114.251

0

5.000

0

0

0

322.167

107.900

0

0

0

0

322.167

107.900

0

0

0

0

123.187

23.898

2.898

2.898

2.898

40.402

106.044

21.000

0

0

0

0

106.044

21.000

0

0

0

0

106.044

21.000

0

0

0

0
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16059003

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Drugi programi na stanovanjskem področju

OB136-07-0053 OBJEKT PODSKALA-PORAČUN VLAGANJ

69.137 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

OB136-11-0019 OBRTNA CONA V-4

650.000 01.01.2012

31.12.2017

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

OB136-12-0004 ZDRAVSTVENI DOM VIPAVA

65.350 01.01.2013

31.12.2014

PV - Posredni proračunski uporabniki
PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802
18029001

Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina

OB136-13-0002 Obnova gospodarskega dela Lanthieri-1.faza

4.487.925 01.01.2013

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1803
18039001

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

OB136-11-0015 OPREMA LAVRIČEVE KNJIŽNICE

14.167 01.02.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB136-11-0001 Ureditev kulturne dvorane Vipava

5.000 01.04.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

1804
18049002

Podpora posebnim skupinam
Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB136-07-0050 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV- CERKVA

87.500 01.01.2008
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

31.12.2015

v EUR
Pred L. 2014

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Po L. 2017

17.143

2.898

2.898

2.898

2.898

40.402

17.143

2.898

2.898

2.898

2.898

40.402

17.143

2.898

2.898

2.898

2.898

40.402

0

0

423.333

216.667

10.000

0

0

0

423.333

216.667

10.000

0

0

0

423.333

216.667

10.000

0

0
0

0
0

297.066
126.267

148.533
68.134

0
10.000

0
0

60.000

5.350

0

0

0

0

60.000

5.350

0

0

0

0

60.000

5.350

0

0

0

0

60.000

5.350

0

0

0

0

30.000
30.000

0
5.350

0
0

0
0

0
0

0
0

288.167

2.739.915

1.585.960

0

0

0

200.000

2.701.965

1.585.960

0

0

0

200.000

2.701.965

1.585.960

0

0

0

200.000

2.701.965

1.585.960

0

0

0

0
200.000
0

276.320
859.830
1.565.815

151.180
578.095
856.685

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13.167

6.000

0

0

0

0

13.167

1.000

0

0

0

0

13.167

1.000

0

0

0

0

13.167

1.000

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

75.000

12.500

0

0

0

0

75.000

12.500

0

0

0

0

75.000

12.500

0

0

0

0

75.000

12.500

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1805

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Šport in prostočasne aktivnosti

0

0
0

0

0

0

0

59.490

0

143.113

514.628

0

117.583

59.490

0

143.113

514.628

0

117.583

59.490

0

143.113

514.628

0

10.996

0

0

143.113

514.628

0

0
10.996

0
0

0
0

84.388
58.725

337.553
177.075

0
0

106.587

59.490

0

0

0

0

106.587

59.490

0

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST GOČE

1.200

0

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.200

0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI

2.000

0

16.000

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.000

0

16.000

0

0

0

2.000

0

16.000

0

0

0

31.12.2014

IZOBRAŽEVANJE
Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
668.737 01.01.2004

31.12.2017

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
166.077 01.01.2012

OB136-11-0020 Oprema in invest.vzdrž.osnovne šole

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

OB136-12-0006 OPREMA ZA DELOVANJE KS GOČE

1.200 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

16
1603

16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB136-11-0008 Mrliška vežica Gradišče pri Vipavi

18.000 01.06.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Vipava - Sprejeti proračun

31.12.2015

0

0

0

19.450

0

0

19.450

0

0

19.450

117.583

Po L. 2017

0

19.450 01.01.2014

19.450

Leto 2017

0

Programi za mladino

OB136-07-0024 REKONSTRUKCIJA OŠ D. BAJCA VIPAVA PODRUŽNICA GOČE

5003

Leto 2016

0

1903

06

Leto 2015

0

PV - Lastna proračunska sredstva

5002

Leto 2014

0

18059002

0

OB136-13-0004 OTROŠKO IGRIŠČE MANČE

19

v EUR
Pred L. 2014

2.000

0

16.000

0

0

0

2.000

0

16.000

0

0

0

2.000

0

16.000

0

0

0

Stran 6 od 8

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5004
16

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Po L. 2017

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0

5.000

75.000

0

0

0

0

5.000

75.000

0

0

0

0

5.000

75.000

0

0

0

0

5.000

75.000

0

0

0

0

5.000

75.000

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS

124.044

8.000

0

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

124.044

8.000

0

0

0

0

124.044

8.000

0

0

0

0

Komunalna dejavnost

1603

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
80.000 01.01.2014

31.12.2015

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB136-07-0008 MRLIŠKA VEŽICA IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA PODNANOS

132.044 01.01.2007

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Domači partnerji

KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB136-12-0007 Prostori KS SLAP

2.400 01.01.2013

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2017

75.000

PV - Lastna proračunska sredstva

06

Leto 2016

5.000

OB136-13-0006 UREDITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKA VEŽICA LOZICE

5009

Leto 2015

0

1603

16

Leto 2014

KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE

16039002

5007

v EUR
Pred L. 2014

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB136-07-0005 ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE SLAP

183.482 01.01.2007
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Domači partnerji
OV - Domači partnerji

Občina Vipava - Sprejeti proračun

31.12.2014

124.044

8.000

0

0

0

0

124.044

8.000

0

0

0

0

83.044
41.000

1.250
6.750

0
0

0
0

0
0

0
0

154.382

31.500

0

0

0

0

900

1.500

0

0

0

0

900

1.500

0

0

0

0

900

1.500

0

0

0

0

900

1.500

0

0

0

0

900

1.500

0

0

0

0

153.482

30.000

0

0

0

0

153.482

30.000

0

0

0

0

153.482

30.000

0

0

0

0

153.482

30.000

0

0

0

0

113.482
35.000
5.000

30.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5010
16

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Po L. 2017

15.449

7.220

145.000

0

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

15.449

7.220

145.000

0

0

0

15.449

7.220

145.000

0

0

0

15.449

0

145.000

0

0

0

15.449

0

145.000

0

0

0

15.449

0

145.000

0

0

0

0

7.220

0

0

0

0

0

7.220

0

0

0

0

0

7.220

0

0

0

0

KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

38.140

20.000

30.000

50.000

0

0

4.211.572

9.492.216

6.663.334

1.083.529

606.276

122.963

76.000
0

6.750
5.218.903

0
3.295.856

0
146.652

0
0

0
0

3.997.072
30.000

3.270.777
0

2.356.519
0

406.984
0

268.723
0

122.963
0

103.500

995.786

1.010.959

529.893

337.553

0

4.206.572

9.492.216

6.663.334

1.083.529

606.276

122.963

1603

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160.449 01.01.2006

OB136-07-0007 MRLIŠKA VEŽICA VIPAVA

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
16039005

Druge komunalne dejavnosti
7.220 01.01.2014

OB136-13-0007 TRŽNICA VIPAVA

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2014

KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA

16039002

5011

v EUR
Pred L. 2014

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
138.140 01.01.2008

OB136-07-0060 ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKA VEŽICA VRHPOLJE

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-DP
PV-EU

PV - Domači partnerji
PV - EU sredstva

PV-LS
PV-PPU

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Posredni proračunski uporabniki

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj PV - Proračunski viri
OV-DP

OV - Domači partnerji

Skupaj OV - Ostali viri

Občina Vipava - Sprejeti proračun

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0
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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, ki jo je izračunalo
Ministrstvo za finance v višini 3.326.252 € in se nakazuje občini enkrat tedensko.

703 - Davki na premoženje
Načrtujemo jih v višini načrtovanih v letu 2013. Na osnovi predlagane Zakona o davku na nepremičnine naj bi
občine prejele enako višino davka v letu 2014 kot je znašalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2012.

704 - Domači davki na blago in storitve
Ocenjujemo, da bodo okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda nižje, ker je vedno več naselij priključeno na
fekalno kanalizacijo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Ocenjujemo jih za 48.000€ nižje od planiranih v letu 2013, ker načrtujemo nižje prihodke od obresti zaradi nižjih
obrestnih mer, sredstva pa bodo porabljena za investicije in upadanje prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od
posebnih iger na srečo, ker pada kupno moč.

711 - Takse in pristojbine
Sestavljajo takse za vloge po zakonu o upravnih taksah in so planirane v enaki višini kot v letu 2013.

712 - Globe in druge denarne kazni
Občina pridobiva kazni za prekrške, ki jih zaračunavajo redarji ter na osnovi odločb Upravne enote za nadomestilo
za degradacijo in uzurpacijo prostora, kar pa je težko oceniti.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Občina jih največ pridobi od zaračunanih prefakturiranj elektrike in vodarine najemnikom poslovnih prostorov ter
prodaje lesa na panju. Ker smo jih v prvi polovici leta 2013 prejeli od Univerze Nova Gorica za objekt Lanthieri,
bodo v letu 2014 nekoliko nižji.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Načrtujemo jih 13 % višje kot v letu 2013, ker se nam je povečalo število družinskih pomočnikov in obveznosti
oskrbovancev za plačilo prispevkov. Ti oskrbovanci prejemajo tudi dodatek za pomoč in postrežbo, ki nam ga v
času oskrbe nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Občinski svet je na 31. redni seji dne 19.8.2010 sprejel sklep, da se Občini Ajdovščina proda solastniški delež do
197/1000 transformatorske postaje TIP 20/0, 4/250 KVA v vrednosti 2.500,00 €. Ker sklep ni bil realiziran v letu
2010, je odbor za finance na svoji 7. redni seji dne 27.9.2011 sprejel stališče, da se strinja s predlagano cenitvijo v
znesku 1.245,04 €. Ker pa Občina Ajdovščina uporablja trafo postajo kot 100 % lastnik brez dovoljenja Občine
Vipava, se jim zaračuna tudi odškodnino v znesku 1.254,96 €.
Že v letu 2012 je bila predvidena prodaja Hranilnici in posojilnici Vipava d.d. dela stavbe na Glavnem trgu 15, to
je prostorov, ki jih uporabljajo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V bilanco prihodkov in odhodkov moramo vključiti tudi vse prihodke in odhodke, ki so vezani na menjave zemljišč.
MENJAVA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
vrsta nepremičnine
Menjava dela javnega dobra ceste za parc.
št. 103 k.o. Goče za del parc. št. 41/1 k.o.
Goče (ureditev poti), pogojno (če bo
interesentu dovoljena legalizacija objekta)
dela parc. št. 1521/2 k.o. Vrhpolje-javno
dobro ceste (stavbno zemljišče ) v izmeri
124 m2 v vrednosti 2957 evrov se
zamenja za del parc. št. *107 k.o. Vrhpolje
(stavbno zemljišče) v izmeri 124 m2 v
vrednosti 7890 evrov, za ureditev
dostopov do stanovanjskih hiš.
dela parc. št. 1521/2 k.o. Vrhpolje-javno
dobro ceste (stavbno zemljišče) v izmeri
21 m2 v vrednosti 501 evro z delom parc.
št. 101/3 in delom parc. št. 102/1 k.o.
Vrhpolje v izmeri 21 m2 v vrednosti 46
evrov (oboje kmetijsko zemljišče)
Za ureditve oz. razširitve ceste v k.o.
Vrhpolje za nemoten prevoz z osebnimi in
tovornimi vozili se menja dela parc. št.
1521/2 k.o. Vrhpolje-javno dobro ceste z
deli parc. št. *107 in 101/3 ter 102/1, vse
k.o. Vrhpolje (pred tem se izvede
parcelacije in ukinitev javnega dobra)
pašnik-parc.252/70 in parc.253/73za par.št. 252/10 za ureditev ekološkega
otoka in pešpoti po sledeh vode in kamna
Bela
Stavbno zemljišče-v naravi vinograd pri
pokopališču.Vrhpolje-del parc.442/1 za
kmetijsko zemljišče parc.440/7,438/7 in
439/7, zaradi
zaokrožitve
potrebnih
zemljišč za širitev pokopališča in mrliško
vežico
Nasip ob Beli na Produ v Vipavi
parc.2593/3
za
opuščen
vodotok
parc.252/73 (480m2) in parc.252/71 (610
m2)k.o. Vrhpolje ter potok Povževka
parc.2585/2 (613m2) k.o. Vipava
Občina Vipava je bila investitor izgradnje
mostu Močilnik in rekonstrukcije cest, ki

lokacija
k.o.2403 Goče

Okvirna velikost
menja se približno 27
m2 javnega dobra

Planirana sredstva
menja se kot
enakovredno

k.o. Vrhpolje

124 m2

v vrednosti 2957
evrov se zamenja za
7890 evrov.

k.o. Vrhpolje

21 m2

v vrednosti 501
evro za vrednost 46
evro

k.o.Vrhpolje

500 m2 in 370 m2 za
1320 m2

k.o.Vrhpolje

603 m2 za 634 m2

Ocenjeno
kot
enakovredna
menjava v višini
870 €
Ocenjeno na 634 €
se
menja
kot
enakovredno

k.o. Vipava in
k.o. Vrhpolje

1762 m2 za 1703 m2

k.o. Lože
k.o. Slap

213 m2 za 360 m2
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Ocenjeno na 3 € se
menja
kot
enakovredno

se navezujejo na nov most. Pri gradnji je
bilo poseženo na več tujih parcel, za
katera mora občina Vipava izkazati
pravico, da sme na njih graditi. Med
drugimi je gradnja posegla na parc. št.
1619/5 k.o. Lože, last Marije Jež s Slapa
in sicer v površini 213 m2. Lastnica se ni
strinjala z odkupom, ampak je pogojevala
zamenjavo za parc. št. 1690/2 k.o. Slap
(ukinjeno javno dobro) površine 360 m2,
ki meji na njeno parcelo (vinograd).
Obe parceli sta po namenski rabi kmetijski
zemljišči, razlika v površini pa je
posledica
zahtev
lastnice,
ki
je
utemeljevala, da je prepustila občini
obdelano kmetijsko zemljišče, prejetega
pa bo morala še kultivirati.
Ker se je v času gospodarske krize zelo okrnilo trgovanje z nepremičninami, smo vključili v bilanco prihodkov samo
prihodke predvidene prodaje, kjer je bil nakazan interes nakupa:
- parc. št. 1434/7 k.o. Vipava (stavbno zemljišče) v izmeri 2657 m2 po ceni 120.761 evrov
Obrazložitev:
Na pobudo interesenta se opravi prodaja na podlagi javnega razpisa. Vrednost je vzeta na podlagi cenitve, ki je bila
opravljena, ko je bila v okviru parcele, iz katere je parc. št. 1434/7 k.o. Vipava nastala (parc. št. 1434/1), še trafo postaja
(parc. št. 1434/8 v izmeri 44 m2, ki je v letu 2013 prodana). Cenitev bo treba prilagoditi novemu stanju.
-parc. št. 843/19 k.o. Lože, kmetijsko zemljišče v izmeri 49 m2, po podatkih GURS vrednosti 67 evrov.
Obrazložitev:
Na pobudo interesenta bi se izvedla prodaja kmetijskega zemljišča preko oddaje ponudbe na oglasni deski upravne
enote (čakamo še pojasnila, ali se sme odtujiti parcelo, ki je v last občine prešla s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS glede na dejstvo, da se nekatere agrarne skupnosti niso ponovno vzpostavile).
- parc. št. 334/2 k.o. Vipava (stavbno zemljišče) v izmeri 41 m2 na Gradišču po ceni 2.000 evrov
- parc. št. 421/1 k.o. Vipava (stavbno zemljišče) v izmeri 101 m2 na Gradišču po ceni 5.000 evrov
- parc. št. 508/1 k.o. Vipava (stavbno zemljišče) v izmeri 1107 m2 na Gregorčičevi ulici po ceni 53.635 evrov
- parc. št. 1713/87, 1713/94, 1713/29 k.o. Vipava (stavbno zemljišče) v izmeri 60.000 m2 na Policah pod Pristanom za
Kampus po ceni 1.350.000 evrov, ki naj bi bilo poravnano v letu 2014 in 2015 in sicer vsako leto polovica kupnine.
V bilanci prihodkov ni zajeta predvidena prodaja:
Lastnik dela stavbne parcele *8/2 k.o. Vipava na Beblerjevi ulici 13 je podal pisno vlogo za odkup dela prostorov bivše
igralnice v prvem nadstropju, ki sega na parcelo stanovanja za ureditev etažne lastnine prostorov bivšega vrtca. Z
odkupom bi omogočili lastniku stanovanja v pritličju nemoten dostop na podstrešje, kar je sedaj mogoče za obe
stanovanji (v pritličju in v nadstropju parc.št. *8/2 k.o. Vipava ) samo preko prostorov bivšega vrtca na parc.št. *8/1 k.o.
Vipava. Želena površina odkupa je okrog 18 m2 po 450 €/m2, za kar bi iztržili 8.100€.
V primeru nelikvidnosti in neodobrenega zadolževanja bo potrebna prodaja kmetijskih zemljišč in gozdov:
pašnik
k.o.Sanabor-parc.44/17-1636m2
pašnik
k.o.Sanabor-parc.541/75-1020m2
pašnik
k.o.Goče-parc.39/1-406m2
pašnik
k.o.Slap-parc.1366/2-1187m2
pašnik
k.o.Slap-parc.1413-507m2
pašnik
k.o.Lože-parc.1055/3-5936m2
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.1300-1845m2
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.843/4.303m2

1636
1020
406
1187
507
5936
1845
303

pašnik
k.o.Lože-del parc.477/1-200m2
pašnik
k.o.Lože-parc.848/3-927m2
pašnik
k.o.Lože-parc.915/3-860m2
pašnik
k.o.Lože-parc.926/1-9646m2
pašnik
k.o.Lože-parc.1336-281m2
pašnik,gozd
k.o.Lože-parc.1337/5-4316m2

2000
927
860
9646
281
4316
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travnik
k.o.Slap-parc.985-4927m2
4927
gozd
k.o.Erzelj-parc.1355-5007m2
5007
gozd
k.o.Lože-parc.926/10-1355m2
1355
gozd
k.o.Lože-parc.1274/4-306m2
306
gozd
k.o.Goče-parc.39/1-2500m2
2500
gozd
k.o.Goče-parc.1024/2-46m2
46
gozd
k.o.Goče-parc.983/5-6783m2
6783
gozd
k.o.Goče-parc.1024/1-763m2
763
gozd,pašnik
k.o.Goče-parc.1027-72301m2 72.301
gozd,pašnik
k.o.Goče-parc.994/2-63085m2 63085
gozd
k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2
3048
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1624-5045m2
5045
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1746-8927m2
8927
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1747-3388m2
3388
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1945-7017m2
7017
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1986-3047m2
3047
gozd
k.o.Nanos-parc.168/1994-4120m2
4120
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2109-3336m2
3336
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2184-583m2
583
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2309-4726m2
4726
gozd
k.o.Nanos-parc 168/2428-1135m2
1135
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2429-3962m2
3962
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2430-5535m2
5535
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2432-5299m2
5299
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2433-5396m2
5396
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2432-5330m2
5330
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2435-5411m2
5411
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2436-5253m2
5253
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2437-5243m2
5243
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2530-4025m2
4025
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2584-8061m2
8061
gozd
k.o.Nanos-parc.168/2818-9339m2
9339
gozd
k.o.Sanabor-parc.44/1-1559m2
1559
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/301-1020m2
1020
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/366-2705m2
2705
gozd
k.o.Sanabor-parc.543/4-1100m2
1100
gozd
k.o.Vrhpolje-parc.247/57-4400m2
4400
gozd
k.o.Vrhpolje-parc.247/56-705m2
705
gozd
k.o.Nanos-parc.168/7-3048m2
3048

Pred vsako prodajo bo odbor za finance predlagal občinskemu svetu ovrednoten predlog prodaje
premoženja.
O vsaki posamezni prodaji odloča občinski svet.

73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Kot donacije so predvidena v Krajevni skupnosti Podnanos sredstva sofinanciranja krajanov za dokončanje nove
mrliške vežice v Podnanosu in Krajevni skupnosti Slap sredstva sofinanciranja krajanov za izgradnjo nove mrliške
vežice ter prispevki krajanov v KS Vipava za Vipavski glas.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Pričakujemo, da bomo uspeli na prijavljenih razpisih in nam bo zagotovljeno sofinanciranje iz državnega proračuna:
- iz sredstev MORSa, požarna taksa 21.000 €,
- iz sredstev Službe Vlade za lokalno samoupravo za dodatne investicije v komunalno infrastrukturo 106.517 € ,
- iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest 5.436,00 € ,
- preko ROD-a, projekt LAS je odobreno sofinanciranje Muzejske zbirke analogne oddajne tehnike na Nanosu v
višini 61.167,13€,
- preko ROD-a, projekt LAS je prijavljeno sofinanciranje označitve znamenitosti in turistično pomembnih točk na
Vipavskem - VIMARK v višini 16.008,05 €,
- sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 27.500,00 €.
Za sofinanciranje operacije Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri – 1. Faza so nam s pogodbo sklenjeno z
Ministrstvom za kulturo zagotovljena sredstva v višini 276.320,25 € v letu 2014 in 151.179,75 € v letu 2015.
Na razpisu sofinanciranja iz kohezijskih skladov za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Vipave –
sklop 1 ocenjujemo sofinanciranje 447.724,00 € v letu 2014 in 98.700,00 € v letu 2015.
Za sofinanciranje operacije Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica zagotovljena sredstva v višini
83.058,00 € v letu 2014 in 86.252 € v letu 2015.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Za sofinanciranje operacije Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri – 1. Faza so nam s pogodbo sklenjeno z
Ministrstvom za kulturo zagotovljena sredstva v višini 1.565.814,75 € v letu 2014 in 856.685,25 € v letu 2015.
Na razpisu sofinanciranja iz kohezijskih skladov za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Vipave –
sklop 1 ocenjujemo sofinanciranje 2.686.346,00 € v letu 2014 in 592,200,00 € v letu 2015.
Za ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa se prijavljamo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo v višini 383.878,23 € v letu 2014 in 242.456,87 € v letu 2015.
Prijavili se bomo na razpis za sofinanciranje s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj preko Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, RR-RRP s projektom Razvoj turističnega območja destinacije
izvirna Vipavska – trženjske aktivnosti. Pričakujemo 70% sofinanciranje in sicer 94.041,13 € v letu 2014 in
40.303,34 € v letu 2015.
Za sofinanciranje operacije Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica zagotovljena sredstva v višini
470.664,00 € v letu 2014 in 488.760,00 € v letu 2015.
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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.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi ocenjujemo v enaki višini kot v letu 2013, čeprav
zajemajo tudi polovico 3/4 plačnih nesorazmerij za obdobje 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Sorazmerno obsegu sredstev za plače so izračunani tudi prispevki za socialno varnost, katere povišujemo glede na
predvideno zakonodajo (izračunani za plače zaposlenih ter izplačila po mandatnih in delovršnih pogodbah).

402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatke za blago in storitve načrtujemo skoraj 12 % nižje zaradi nižje načrtovanih vzdrževalnih del na lokalnih
cestah po krajevnih skupnostih, ki bodo izpeljane kot investicijski odhodki s pomočjo sofinanciranja iz državnih
sredstev.

409 - Rezerve
Za prenos sredstev v proračunsko rezervo občine je predvideno 51.000 € (za kritje stroškov elementarnih nesreč,…).
Na kontu splošne proračunske rezervacije načrtujemo sredstva v višini 30.500 za pokrivanje nepredvidenih izdatkov
in stroškov, 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 z načrtovanimi sredstvi v letu 2013 se planirajo v enaki
višini.

410 - Subvencije
- obrestne mere stanovanjskih kreditov v višini 21.000 ,
- obrestne mere podjetnikom v višini 30.000 ,
- obrestne mere kmetijcem v višini 20.000 ,
- subvencioniranje cen čiščenja odpadnih vod občanom za december 2013 v višini 2.400 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Sredstva zagotavljamo v enaki višini kot so bila predvidena v letu 2013.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva smo oblikovali v enaki višini kot so bila načrtovana v letu 2013.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Sredstva za druge tekoče transfere se povečujejo za 2,2 %. Tako visok porast je posledica planiranih sredstev za
stroške skupne občinske uprave na področju redarstva in inšpekcijskih služb.
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Zaradi statusnega preoblikovanja Centra za razvoj podeželja TRG Vipava, se prerazporeja sredstva iz konta 4136
na konte 4133.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI odhodki se namenjajo za pridobitev ali nakup opredmetenih 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.
Predstavljajo več kot 2/3 vseh načrtovanih odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski odhodki so načrtovani s skupni višini 8.543.691,67 € in predstavljajo indeks 321 v primerjavi z
načrtovanimi v letu 2013 (v letu 2014 je namenjeno gradnji kanalizacije in čistilne naprave 4,5 mio € in obnovi
gospodarskega dela dvorca Lanthieri – 2,7 mio €).
Podroben prikaz teh sredstev je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje 2014-2017.

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 2014 je za ta namen predvideno 851.924,83 €.
Tudi ta sredstva so zajeta v načrtu razvojnih programov za obdobje 2014-2017.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Investicijski transferi se načrtujejo skoraj v enaki višini kot v letu 2013.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bistveno višji od načrtovanih v letu 2013 zaradi sofinanciranja
skupnega regijskega projekta Center za ravnanje z odpadki v Novi Gorici, za katerega so predvidena tudi sredstva
sofinanciranja iz kohezijskih skladov EU.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so prejemki kupnin in izdatki za zakonske obveznosti po stanovanjskem
zakonu.

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
752 - Kupnine iz naslova privatizacije
Prejeta nakazila zapadlih mesečnih obrokov na osnovi Stanovanjskega zakona se zaključujejo, saj se izteka 20 letno
obdobje, v katerem je bilo možno odplačilo stanovanj.

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
Podatki o stanju zadolženosti Občine Vipava na dan 30. 9. 2013 so naslednji:
dano poroštvo Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina 39.927,24 € za nabavo osnovnih sredstev in
Razvojni agenciji ROD Ajdovščina 2.269 € za limitni kredit za izvajanje pridobljenih projektov za dobo 3 let.
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.
Predvideno je zadolževanja v višini 900.000 € in sicer za poravnavo obveznosti investicije za projekt odvajanja in
čiščenja odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Vipava v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 39.927,24 € povečane za delež soglasja pri zadolžitvi
konec leta 2013 za nabavo novega vozila pri Komunalno stanovanjski družbi in 18.152€ pri Razvojni agenciji
ROD Ajdovščina.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
Iz zaključnega računa za leto 2012 je izhajal prenos sredstev v leto 2013 v višini 589.534,75 €.
Glede na planirana sredstva v letu 2013 in izvajanje investicij ocenjujemo, da ne bo v letu 2013 presežka odhodkov
nad prihodki. Predvidevamo, da nam bodo ostala namenska sredstva na računu na dan 31. 12. 2013 v višini
590.000,00€ (od tega 390.000 € za odpravo napak v garancijski dobi na objektu Lanthieri).
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2. POSEBNI DEL
Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
1000 - Občinski svet
1000 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01001 - Stroški svetnikov – sejnine
Planiramo sredstva za plačilo 8 rednih sej in plačilo sejnin na odborih in komisijah za 15 občinskih svetnikov.
Izplačilo na osnovi Pravilnika o plačah in drugih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles
občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 68/2012).

01002 - Stroški komisij in odborov – sejnine
Za plačilo sejnin zunanjim članom je kvota sredstev enaka glede na zagotovljena z rebalansom v letu 2013, saj bodo
potekale v letu 2014 volitve v občinski svet in ni pričakovati večjega števila sej kot v letu 2013.

01004 - Financiranje političnih strank
Glede na doseženo število glasov na jesenskih volitvah 2010 v občinski svet so izračunana sredstva ob enaki vrednosti
za pripadajoči glas županu in občinskemu svetniku po zakonu v višini 0,125 €/mesečno/glas. Sredstva se bodo nakazala
političnim strankam v enkratnem znesku do 30. 6..

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01009 - Stroški volitev
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji mora lokalna skupnost zagotoviti organizatorjem vsaj
osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem
vprašanju.
Predvidevamo eno lokacijo za 4 panoje za lokalne volitve jeseni 2014 in dva panoja na eni lokaciji za morebitni
referendum. Po podatkih KSD d.o.o. je strošek panoja 85,00 evrov + 22% DDV, kar znaša 103,70 evrov za pano, za
šest panojev torej 622,20 evra.
Kot je že omenjeno bodo v jeseni 2014 potekale lokalne volitve župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih
skupnosti. Stroške smo ocenili na osnovi izplačil v letu 2010.
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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 so ocenjena na 1.000 €. Če je podeljena nagrada fizični osebi, so višji
stroški zaradi plačila akontacije dohodnine.

2000 - Nadzorni odbor
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02001 - Dejavnost nadzornega odbora
LETNI NAČRT NADZORA 2014
Nadzori

Nadzorovana
oseba

Predmet
nadzora

Obdobje
nadzora

Cilj
nadzora

Člani NO,
ki bodo
sodelovali

Zahtevnost
nadzora
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Nadzorni odbor v letu 2013 načrtuje 8 ( osem ) sej, udeležitev sej občinskega sveta ( en predstavnik nadzornega odbora
na vsaki seji občinskega sveta ) ter udeležitev vsaj sej odbora za finance.
Ker smo v volilnem letu, si je nadzorni odbor zada kot program dela, da bo opravil en zelo zahteven nadzor ter dva
zahtevna nadzora. Če bi občinski svet imel oz. predlagal posamezen izredni nadzor določenega proračunskega
uporabnika ali če bi nadzorni odbor med letom videl potrebo po določenem izrednem nadzoru proračunskega
uporabnika, vnašajo v program dela še en izreden nadzor.
Prav tako vidijo zelo veliko potrebo po dodatnem izobraževanju članov nadzornega odbora zaradi pravilnosti
razumevanja in smotrnosti porabe in upravičenosti proračunskih sredstev, ki so namenjena za posamezne postavke v
proračunu. Prav zato v sredstva delovanja nadzornega odbora vključujejo tudi sredstva za izobraževanje in sredstva za
zunanjega sodelavca.
Potrebna sredstva za delovanje nadzornega odbora v letu 2014:
- Redno delo nadzornega odbora

4.000,oo Eur

- izredni nadzor

1.000,oo Eur

- izobraževanje, zunanji sodelavec

1.000,oo Eur

Skupaj:

6.000,oo Eur
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3000 - Župan
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01006 - Plača župana
Plača se bo v letu 2014 izplačevala županu na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.
40/12), in sklepa o določitvi plače št.100-0045/2010 z dne 17. 11. 2010.
Županova plača je tudi osnova za plačilo sejnin svetnikom in odbornikom.

01007 - Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov
Podžupana sta bila imenovana za opravljanje funkcije s 1. 5. 2011. Na osnovi odločbe sta uvrščena v 36. plačni
razred, ki predstavlja osnovno plačo podžupana V. Glede na to, da opravljata funkcijo nepoklicno, se jima je v
skladu z določbo 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi določilo plačilo v višini 31% plače, ki bi jo prejemala, če
bi funkcijo opravljala poklicno. V znesku plačila po pogodbah o delu so zajeti tudi potni nalogi za službene
prevoze.

01008 - Materialni stroški - župan
Predvidena so sredstva za reprezentanco (pogostitev občinskih svetnikov ob zaključku leta, …) in druge operativne
izdatke v skupni višini 1.710€.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04001 - Občinski praznik
Planirana so sredstva pogostitve udeležencev slavnostne seje in drugi stroški povezani s prireditvijo (najem
prostorov, vodenje, nastopajoči).

04004 - Pokroviteljstva občine-protokolarni dogodki
Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov prireditev v naši občini ob državnih praznikih in ostalih protokolarnih
dogodkov v občini, obisk s pobrateno občino Lumbin.

4000 - Občinska uprava
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02003 - Stroški plačilnega prometa
Zajemajo pokrivanje stroškov plačilnega prometa po računih Uprave za javna plačil ter komercialnih bank.

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 in uradnih
objav v uradnih listih.
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0402 - Informatizacija uprave
04029002 - Elektronske storitve
02004 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Planirana sredstva za nadomestilo stroškov zaračunavanja in nakazovanja sredstev po pogodbi Komunalno
stanovanjski družbi za okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja
odpadkov v višini 0,5% nakazane okoljske dajatve.

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, parcelacije, cenitve sodnih izvedencev, urejanje zemljiško knjižnega stanja.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je stopil v veljavo 5. aprila 2011 in se
je začel uporabljati 1. maja 2011 je prišlo do vrste novosti pri vpisu pravic v zemljiško knjigo. Elektronsko vlaganje
zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog, ki jih vlagajo notarji, odvetniki ali državno pravobranilstvo (kot
profesionalni pooblaščenci ali zakoniti zastopnik države), omogoča pomembno posodobitev in racionalizacijo
poslovanja sodišča in s tem skrajšanje časa odločanja v zemljiškoknjižnih postopkih. Zasebne listine se ne bodo
zemljiškoknjižnemu predlogu več predložile v izvirniku, temveč v elektronskem prepisu, ki s svojim elektronskim
podpisom overi notar kot oseba z javnim pooblastilom. Notar pa hrani izvirnike zasebnih listin, priloženih k
zemljiškoknjižnemu_predlogu.
Občina Vipava je notarski pisarni notarke Laure Čermelj poslala pooblastilo z dne 6.7.2011, katerega vsebina je, da
bodo določene osebe iz občinske uprave pooblaščene za izročitev pogodb, drugih pravnih poslov in listin, ki so podlaga
za vpis v zemljiško knjigo. Prav tako jih pooblašča za podpis zapisnika, s katerim se listine, na podlagi katerih bo
notarka vlagala ustrezne zemljiškoknjižne predloge, prevzamejo v njeno hrambo in za prevzem teh listin po
pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo.

04009 - Upravljanje z občinskim premoženjem
Na kontu 413500 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so
predvideni izdatki po računih KSD za storitve vnosa v kataster (vodovod, kanalizacija, zbiralnice odpadkov), dopolnitve
katastra vodovodnega omrežja v Podnanosu, na Gočah in v Vrhpolju, priprava geodetskih podatkov za potrebe občine
zaradi kohezije v višini 4.000€ in izdelava projektnih pogojev in soglasij v višini 4.000 €.
Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za nakup in menjavo zemljišč.
stavb.zemljišče-pot GD

Vrh-PŠ 48/2=23M2 delež 8/36

136

pot-menjava

k.o.Vrhpolje-parc. 62/7 272 m2 za 1528/6 212m2

272

kmetijsko zemljišče-menjava

k.o.Vrhpolje-252/73-480m2-menjava-opuščen vodotok

1

kmetijsko zemljišče-menjava k.o.Vrhpolje-252/71-610m2-menjava-opuščen vodotok

1

kmetijsko zemljišče-menjava k.o.Vipava-2585/2-613m2-menjava-potok Polževka za meteorni kanal

1

kmetijsko zemljišče-menjava k.o.Vrhpolje-252/10-1320m2-menjava

870

stavbno zemljišče

k.o.Vipava-pš *22/9-11m2 kanalizacija na Kosovelovi ulici

363

kmetijsko zemljišče

k.o.Sanabor-pš 191/2-za čistilno napravo-364m2

kmetijsko zemljišče –
menjava
kmetijsko zemljišče –
menjava
kmetijsko zemljišče –
menjava
kmetijsko zemljišče

10.920

k.o.Vrhpolje-del pš 440/7 menjava s pš 442/1-pokop.

434

k.o.Vrhpolje-del pš 439/7 menjava s pš 442/1

100

k.o.Vrhpolje-del pš 438/7 menjava s pš 442/1

100

k.o.Vipava-širitev pokopališča in mrliška vežica
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3.000

stavbno zemljišče

odkupi javnih poti in cest v občini

10.000

stavbišče- hiša Podraga 62

k.o. Podraga-S*64 predkupna pravica, parkirišče, igrišče

10.000

Kmetijsko zemljišče

k.o. Lože za k.o.Slap-menjava zaradi gradnje mostu in ceste
pri Farmi

Predvidena sredstva za nakup in menjavo zemljišč se povečujejo za 300 € za načrtovane menjave zemljišč v Porečah.
Menjava zaradi gradnje kanalizacije v Porečah
par. 3107/7 za del par. 4201/1
Menjava zaradi gradnje kanalizacije v Porečah
del par. 4229 za del par. 4201/1
Menjava zaradi gradnje kanalizacije v Porečah del
par. 4229 za del par. 4200

k.o. Podnanos

Se menja kot enakovredno

k.o. Podnanos

Se menja kot enakovredno

k.o. Podnanos

Se menja kot enakovredno

Na osnovi izračuna ocenjujemo, da nam bo odmerjen davek na promet nepremičnin v višini 92.135 €.
Potrebna je cenitev komunalne infrastrukture, za kar planiramo 7.000 €. (vpliv na nižje stroške omrežnine).

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
06001 – Skupna občinska uprava
Zakon o financiranju občin v 26. členu spodbuja ustanavljanje skupnih organov za več občin s sofinanciranjem stroškov
delovanja takšnega organa s strani države v višini 50 %. Tudi zakon o lokalni samoupravi v 49. členu omogoča
ustanavljanje skupne občinske uprave.
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05
in 132/06, 94/09, 64/12), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), 16. člena Statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 42/11) so Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na nadaljevanju 21. redne seje dne 6. 12. 2012,
Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 16. redni seji dne 18. 12. 2012, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 21. redni seji dne 18. 12. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejeli odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in občinskega redarstva;
– notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva;
– na področju urejanja prostora.
Stroške delovanja si občine delimo po dogovorjenem ključu (število občanov). Država povrne 50% vseh stroškov
takšne skupne uprave z enoletnim zamikom.
PRORAČUNSKI UPORABNIK

KLJUČ

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

29,70%

OBČINA RENČE-VOGRSKO

21,04%

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

23,04%

OBČINA VIPAVA

26,22%
100,00%

06004 – Povezovanje občin (Regionalne razvojne agencije)
Vključuje stroške delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije in Lokalne turistične agencije Posočje.
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06029002 - Delovanje zvez občin
06002 - Delovanje zvez občin
Občina Vipava je včlanjena v Združenje občin Slovenije, ki nam kot svojemu članu nudi storitve svetovanj in
revidiranja poslovanja.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06003 - Sredstva za plače delavcev
Za plače in druge osebne prejemke zaposlenih namenjamo sredstva skoraj v enaki višini kot smo jih planirali za leto
2013 zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki je pričel veljati 31. 5. 2012.

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...). Ti stroški so planirani 2% nižje
kot v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov in konkurence na trgu.
Na kontu 413500 – so predvideni izdatki za storitve razvojnih nalog, ki jih za Občino opravlja KSD v višini 4.000€.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06007 - Nakup opreme
Računalniška oprema z leti zastari in je težko vzpostaviti nemoteno delovanje zahtevnih elektronskih storitev, zato so
potrebne stalne nadgradnje in določene menjave.
Poleg redne zamenjave računalniške opreme je potrebno zamenjati dotrajane omare na hodniku občinske uprave.

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 in sicer glede na obveznosti, ki jih Civilna zaščita izvaja
na podlagi predpisov, ki urejajo področje zaščite, reševanja in pomoči.
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Sredstva se zagotavlja za dodatno zdravstveno zavarovanje operativnih pripadnikov sistema ZPR za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v času izvajanja operativnih in drugih aktivnosti s področja ZRP, na osnovi
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št.
76/2008)
Pavšalni prispevek za 110 operativnih gasilcev znaša 800,00 eur letno.
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
Sredstva se zagotavljajo za izvajanja zdravniških pregledov operativnih gasilcev na podlagi Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS 65/2007). Za zdravniške preglede operativnih
gasilcev je sprejeta leta kvota, ter 5 in 3 letni ciklus, ki je enak veljavnosti trajanja zdravniškega pregleda. Na tak
način je zagotovljeno število operativnih gasilcev z veljavnim zdravniškim spričevalom v skladu z Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/2007, 54/2009).
Zdravniški pregledi se izvajajo po 3. in 4. členu pravilnika, na podlagi Programa izvajanja zdravniških pregledov, z
dne 4.12.2007. Letno opravi zdravniški pregled predvidoma 22 gasilcev.
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Poleg zdravniških pregledov je potrebno za operativne gasilce izvesti tudi cepljenja glede na oceno tveganja v
skladu s Pravilnikom o določitvi programa imunorofilakse – poglavje izpostavljenosti pri delu (Ur. l. RS, št.
24/2009. Na predlog zdravstvenih delavcev se izvaja cepljenja proti tetanusu, hepatitisu A in B, ter klopnemu
meningoencefalitisu. Za izvedbo zdravniških pregledov in cepljenj je potrebo letno zagotoviti 6.700,00 eur.

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Sredstva se zagotavlja za izobraževanje pripadnikov enot in služb vključenih v sistem ZRP v Izobraževalnem centru
RS za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, ter drugih izvajalcih izobraževanj, povračilo potnih stroškov,
prehrane in izplačilo zahtevkov (refundacij) za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanje nalog
ZRP na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilo stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči (Ur. l. RS št. 48/199) in Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter
drugih sil ZRP (Ur. l. RS št. 40/2009). Za izvedbo navedenih aktivnosti je potrebno zagotoviti letno 1.500,00 eur.

402999 Drugi operativni odhodki
Sredstva se zagotavljajo operativno delovanje enot in služb Civilne zaščite, za izdelavo načrtov, študij in drugih
dokumentov, ki jih izvajajo zunanje organizacije, ter za pripravo delovnih načrtov in drugih dokumentov potrebnih
za izvajanje aktivnosti ZRP, sofinanciranje društev in drugih nevladnih organizacij, ki se vključujejo v sistem ZRP
na podlagi njihove dejavnosti, pomembne za sistem ZRP.
Radio klubu Ajdovščina se namenja sredstva v višini 400,00 eur letno za vzdrževanje in nabavo sistema sredstev
zvez. Planinskima društvoma Vipava in Podnanos pa vsakemu po 800,00 eur letno za vzdrževanje in nabavo opreme
za začasno nastanitev reševalnih enot in prebivalcev v primeru naravne in druge nesreče. Območnemu združenju
Rdečega križa se namenja 1.600,00 eur za vzdrževanje intervencijske pripravljenosti ekipe prve pomoči, njeno
usposabljanje in opremljanje. Za izvedbo navedenih aktivnosti je potrebno zagotoviti letno 3.600,00 eur.

420299 Nakup druge opreme in napeljav
Sredstva se zagotavlja za opremljanje enot in služb za ZRP v skladu z Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/2007, 54/2009). V skladu s programom za leta
2007 -2015 se letno nabavlja 7 kompletov osebne zaščitne opreme za operativne gasilce. V letu 2012 je imela
Občina Vipava 54 od predpisanih 71 ustrezno opremljenih operativnih gasilcev v skladu z navedeno uredbo. Poleg
navedene zaščitne opreme se nabavlja še druga potrebna oprema v smislu pripravljenosti na posamezne vrste nesreč,
ki lahko prizadenejo občino (protipoplavne vreče, potopne in druge črpalke,….). Za izvedbo navedenih aktivnosti je
potrebno zagotoviti letno 11.000,00 eur.
Skupaj 23.600,00 eur.

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 2013.
Sredstva za redno dejavnost se delijo PGD Vipava 43,4 %, PGD Podnanos 33,3 % in PGD Vrhpolje 23,3 %.

07005 - Sofinanciranje nabave gasilske opreme
Skladno z načrtom razvojnih programov je predvideno:


za PGD Vrhpolje 4.000,00 € za opremo nedokončanih prostorov v gasilskem domu, ureditev okolice in
popravilo strešne kritine,



za PGD Vipava 4.000 € za ureditev garderob in sanitarije ter obnovo poškodovane fasade gasilskega doma,



za PGD Podnanos 5.000 € za najem kredita za nakup vozila za prevoz moštva GVM1.
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Investicijski transfer za nabavo gasilskega vozila
Občina zagotavlja v letih 2012 -2021 sredstva za vračilo kredita ter strošek obresti za vozilo PGD Vipava, ki je bilo
nabavljeno v letu 2010 in nadgradnja v letu 2011. Sredstva so planira po sedanji višini obroka kredita v višini
20.640,36 €.
V letih 2013- 2017 se v skladu z dogovori med društvi 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. Za izvajanje programov osveščanja je
predvideno 1.200 €.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
10001 - Lokalni zaposlitveni programi - javna dela
Sredstva planiramo za sofinanciranje 8 javnih del. Na Zavod za zaposlovanje so bile poslane prošnje naslednjih
izvajalcev javnih del: Slovenska filantropija, Center za socialno delo Ajdovščina, VDC Ajdovščina-Vipava, Lavričeva
knjižnica Vipava, Goriški muzej Kromberk, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Center za razvoj
podeželja TRG Vipava in ŠENT. V kolikor bodo vsem javna dela odobrena planiramo strošek občine v višini 27.013 €.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11006 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Državna pomoč- subvencioniranje obresti za kmetijstvo
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za investicije v kmetijstvo so predvidena v višini 20.000 €, enako kot v
letu 2013. Subvencioniranje obrestne mere poteka po pravilniku, ki je potrjen s strani evropske komisije.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11008 - Večnamenske površine KS GOČE
V proračunu se ne predvideva sredstev za izgradnjo parkirišč v KS Goče, ker je potreben predhoden sprejem
občinskega podrobnega prostorskega načrta za vas Goče.

11012 – Obnova stavbe KS Lože
Za nadaljevanje projekta obnove večnamenske zgradbe KS Lože (NRP – Prijava na razpis »Razvoj in prilagajanje
podeželskih območij«, se ne zagotovi sredstev dokler KS ne uspe pridobiti sredstev preko razpisa Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja).
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11013 –Komunalna infrastruktura Podnanos
Projekt je pripravljen za prijavo na razpis. Izvajati se bo pričel takoj po pridobitvi sofinancerskih sredstev.

11014 – Muzejska zbirka na Nanosu
Upravni odbor LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je uvrstil projekt v predlog Načrta izvedbenih
projektov 2011 št.2. Ocenjena vrednost projekta je 84.194€. Maksimalna višina odobrenih nepovratnih sredstev
LEADER znaša 61.167,13 €. Lastna sredstva občine tako znašajo 23.026 €, od tega predstavlja polovico sredstev
prostovoljno delo članov Turističnega društva Podnanos..
Cilj projekta je vzpostavitev prvega "in-situ" muzeja analogne oddajne tehnike v Sloveniji, v okviru obstoječega
oddajnika na Nanosu:
-

dvig prepoznavnosti območja kot turistično privlačnega in prispevati k večji turistični ponudbi na Nanosu kot
turistični destinaciji,
- ohranjena in urejena muzejska zbirka analogne TV tehnologije na oddajnem centru Nanos,
- število prihodov turistov-obiskovalcev muzeja.
Rezultati projekta:
-

Ohranjena in urejena muzejska zbirka analogne TV tehnologije na oddajnem centru Nanos
Izdelan nov predstavitveno-promocijski material o muzejski zbirki in turistični ponudbi Nanosa v več jezikih
vzpostavljena nova spletna stran projekta z informacijami o muzeju ter turistični ponudbi Nanosa v več jezikih
izdelan upravljalski načrt za vodenje in upravljanje novega muzeja.

11015 – Vaška jedra in vodnjaki
OBNOVITEV VAŠKEGA KORITA NA GRADIŠČU PRI VIPAVI – 400 € (prijava na razpis sofinanciranih
sredstev za obnovo vaškega korita).

11016 – Označitev znamenitosti in turistično pomembnih točk na Vipavskem - VIMARK
S projektom se bo uredilo področje ustrezne turistične signalizacije na območju Vipave, kar bo vplivalo na
povečanje obiska s strani turistov in prispevalo k izboljšanju trenutne slike gospodarskega stanja in s tem kvalitete
bivanja na tem območju. Izdelan bo poenoten ciljno usmerjen koncept označevanja, na katerem bo temeljila
izdelava turistične signalizacije.
Cilj projekta je povečati obisk območja občine Vipava in njenih znamenitosti in obenem postati do turistov
prijaznejša destinacija, h čemur bodo pripomogle prav ustrezne označitve določenih turističnih točk, ki doslej sploh
niso bile označene. Cilj projekta je dvig prepoznavnosti območja Vipave kot urejene in privlačne turistične
destinacije.
Aktivnosti projekta so:
-

Izdelava elaborata označevanja znamenitosti, turistične ponudbe in predstavitve posameznih naselij v občini
Vipava,
Izdelava ter postavitev promocijsko – informativnih tabel, usmerjavalnih ter pojasnevalnih tabel.

14200 - Projekt Bela po sledeh vode in kamna
Vloga za odobritev sredstev je bila odposlana na Agencijo RS za kmetijske trge 9.2.2012 , v mesecu juniju 2012 pa
tudi zahtevana dopolnitev vloge. V mesecu oktobru smo prejeli negativno odločbo.
Projekt bomo financirali z lastnimi sredstvi.

11029003 - Zemljiške operacije
11004 - Zemljiške operacije
Občina skrbi za vzdrževanje poljskih poti po planu potreb in dogovorih s predsedniki krajevnih skupnosti.
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11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga
11003 - Programi na področju kmetijstva
Med drugimi operativnimi odhodki so načrtovana sredstva sofinanciranja državnega tekmovanja oračev,
izobraževanj gozdarjev, sofinanciranja centra za pripravo škropiv za biološko-dinamično gospodarjenje,…

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
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.
Na osnovi spremenjenega Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripadajo občinam tudi
prihodki iz podeljenih koncesij.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Sredstva načrtujemo po pripravljenem planu vzdrževalca infrastrukture- KSD d.o.o. Ajdovščina:
I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:
Dolžina teh cest, po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Vipava, znaša 63,69 km. Od tega jih je med
lokalne ceste razvrščenih 60,42 km, med javne poti pa 3,27 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

3.136,66 €

2. Vzdrževanje prometnih površin :
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čiščenje vozišča

1.930,54 €

krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev

5.791,62 €

gramoziranje makadamskih cestišč

12.065,87 €

3. Bankine :
popravila in utrditve

1.447,91 €

rezanje bankin in prekopi za odvod vode

482,63 €

4. Naprave za odvodnjavanje :
čiščenje jarkov, jaškov in propustov

7.239,52 €

popravila obstoječih naprav

2.036,55 €

izdelava novih cestnih propustov

1.447,91 €

izkopi in ureditve iztokov in propustov

2.625,20 €

5. Brežine :
odstranitev nestabilnega materiala

1.468,33 €

6. Prometna signalizacija in oprema :
pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije

1.930,54 €

obnova horizontalne - talne signalizacije

2.413,17 €

7. Vegetacija :
strojna in ročna košnja 1 x letno

16.342,42 €

8. Cestni objekti :
vzdrževanje kamnitih ograjnih zidov

5.979,32 €

vzdrževanje in postavitev novih cestnih odbojnih ograj

1.081,37 €

9. Intervencijski ukrepi :
označitev ovir in zavarovanje prometa

339,25 €

zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti

1.657,04 €

REDNA DELA SKUPAJ :

69.415,85

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
pripravljenost na domu

3.946,99 €

pluženje in posipanje cest

27.598,54 €

prometna signalizacija

978,53 €
ZIMSKA SLUŽBA SKUPAJ :

REDNO VZDRŽEVANJE CEST (financirano direktno iz občinskega proračuna)
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32.524,06

Na osnovi programov krajevnih skupnosti so načrtovana naslednja potrebna sredstva:
KS VRHPOLJE
-

ureditev ceste ob gasilskem domu v višini 10.418,25 € - dodatna dela
sanacija zidu na cesti Log – Vrhpolje na Gmajni (projektna dokumentacija-popis del in izvedba del) v višini
15.000 €

KS SLAP
-

ureditev meteorne vode na Konjah v višini 10.000 €
nasutje obvozne ceste proti Konjam (javna pot Slap-Planina) v višini 3.000 €

KS ERZELJ
-

škarpa in ograja pri Miškovi hiši št. 16 (cca. 50 m) v višini 25.000 €
sanacija asfaltne poti - dokončanje 960,78 €

KS GRADIŠČE PRI VIPAVI
-

nadaljevanje ureditve – razširitve cestišča v Poljšakovo vas (priprava tampona, asfaltiranje) v višini 2.000
€

KS VIPAVA
- ureditev varnega prehoda za pešce čez državno cesto iz naselja Na Produ (predhodno soglasje Direkcije
za ceste)
- dokončanje meteorne kanalizacije in asfaltiranje na Zemonu v višini 3200€
KS GOČE
-

asfaltacija in popravilo lukenj na asfaltu po vasi v izmeri cca. 30m2 in postavitev manjkajoče prometne
signalizacije (znaki, črte) v višini 2.500 €
odtok meteorne vode na dolžini 110m na zemljiščih s parc.št. 1162 in 1157 k.o. Goče v višini 10.000 €.

KS MANČE
- izdelava projekta ureditve prometne infrastrukture; ureditev pločnikov, vaškega jedra, avtobusnega
postajališča in razširitve mostu v višini 1.000 € (možnost ureditve pločnika skozi vas pod pogojem, da se
pridobi od DRSC-ja izhodišča, da je izvedba možna)
KS PODNANOS
- prometna ureditev parkirišča pred kulturnim domom in šolo v višini 6.500 €.

Načrtovana potrebna sredstva krajevnih skupnosti v prihodnjih letih (2015-2017):
KS LOŽE
- Izdelava – dokončanje pločnika za povezavo med Jamški in srednjo vasjo v višini 2.000 €
KS ERZELJ
- asfaltiranje ceste z Lenivca proti Tabru (cca 70m) v višini 5.000 €
- podporni zid v Tabor in obnova asfalta v višini 10.000 €
- asfaltiranje poti do pokopališča 20m v višini 2.000 €
KS PODRAGA
- preplastitev dotrajane asfaltne prevleke po celi vasi
- sanacija glavnega kamnitega mostu (odpadajo kamni iz oboka)
KS GRADIŠČE PRI VIPAVI
- nadaljevanje izgradnje podpornih zidov cestišča na Brge v višini 20.000 €,
- ureditev pločnika od Agroinda do Kulturnega doma.
KS GOČE
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-

začetek priprave za asfaltacijo »obvoznice Goče« (ureditev odvodnjavanja v dolžini 900m, postavitev elektro
instalacije)
- dokončanje zidu na vstopu v vas ter odvodnjavanje v dolžini 110 m
KS MANČE
-

ureditev lokalne poti; komunalna ureditev poti mimo obrtne hale Kodelja v višini 3.000 €
sanacija nevarnega odseka poti nad potokom Plešivec v višini 5.000 €
ureditev poti Manče – Podraga (cca. 2km)

Na kontu drugi odhodki so planirana sredstva za financiranje stroškov priprave odloka o cestah z bazo o cestnih
podatkih.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Zaradi dotrajanosti je potrebno izvesti preplastitev asfaltne prevleke in urediti odvodnjavanje in podporne zidove
lokalnih cest
KS LOŽE
-

razširitev lokalne ceste Most Močilnik – Lože – Manče do avtobusnega postajališča v Ložah (križišče) v
višini 23.100 €
izdelava kamnitega podpornega zidu v Ložah na desni strani lokalne ceste Most Močilnik
Lože – Manče v višini 27.700 €
KS LOZICE
-

podporni zid v Podgriču, ovinek pri Švicarju, Podgrič hš.št. 1. - 10.500 €.
rekonstrukcija mostu čez Močilnik pri hišni številki 45, rekonstrukcija temeljev in varnost leve strani v
smeri Lozice - 3.800€.

KS PODNANOS
-

ureditev podpornega zidu v zaselku Podbreg – Hrašče cca. 45 m (občinska pot) v višini 13.200 € (po
ponudbi)
cesta na Nanos – sanacija podpornega zidu pred tunelom 17.800 €.

KS PODRAGA
- dokončanje širitve občinske ceste proti Podragi do odcepa iz glavne ceste do mosta čez Močilnik in od
mesta, kjer se je širitev končala l. 2012 do mostu pri čistilni napravi. Potrebna je izgradnja novega
odvodnega kanala, ker je obstoječi nepretočen zaradi deformacije in neustreznega padca (od Davidovega vrta
naprej) v višini 16.850 €
- preplastitev ceste skozi naselje Podraga 10.000 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13002 – Gradnja mostov
Po pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov bomo morali 30 let plačevati nadomestilo za uporabo
zemljišča, na katerem je bil grajen most in poteka cesta pri Farmi.

13003 - Urejanje cestnega prometa
Projekt ureditve skozi Vipavo se še ni pričel izvajati. Projektno dokumentacijo pripravlja DRSC, ki je tudi že
odkupil vsa potrebna zemljišča. (zagotovljeno 10.000 €).
DRSC želi, da občina podpiše sofinancerski sporazum, s katerim bi sofinancirali v izgradnjo pločnikov, prehodov za
pešce in javno razsvetljavo. Z DRSC-jem se še pogajamo, da bi delo v celoti opravil DRSC.
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Na pobudo KS Vipava se načrtovana sredstva v višini 10.000 € za ureditev obrtne cone V4 med obrtno cono
Tankovske garaže, HC in regionalno cesto v površini približno 70.000 m2 prerazporedi za ureditev pešpoti
skozi drevored v Vipavi.

Pločnik in zaščitna ograja Griža Vrhpolje
Postavitev zaščitne ograje na nezavarovanem robu ceste v višini 5.000 €.
Del ceste predstavlja odcep za naselje Grižo in ovinek do ekološkega otoka. Cesta je postala nevarna za številne
pešce (otroci), saj je na eni strani nezavarovan rob ceste (prepad), na drugi strani pa strma nasuta gmajna. Ovinek je
nepregleden, sedaj pa ga na enem delu oži ograja sončne elektrarne, kar zmanjšuje predvsem pešcem možnost
varnega umika.

Izdelava projekta ureditve prometne infrastrukture v Mančah
V Mančah želijo urediti pločnike in avtobusno postajališče za varnost pešcev in razširitev mostu. Sredstva so
predvidena za izdelavo idejnih zasnov projektne ureditve v višini 1.000€.

13029004 - Cestna razsvetljava
13005 - Cestna razsvetljava
Za vzdrževanje javne razsvetljave se nameni 12.000 evrov +DDV
Pri zamenjavi kovanih svetilk v Vipavi, na Gočah in na Slapu bo potrebno poleg komplet novega svetilnega mesta,
ki ga zamenja koncesionar Skapin Elektrotehnično podjetje d.o.o. v okviru stroškov koncesije (vžigalna naprava,
dušilke, optike, sijalke) obnoviti zunanji del svetilke (zamenjava stekla, poškodovane svetilke popravit, barvanje
svetilk, odstranjevanje starih dušilk ojačitev svetilk v zidu. Nekateri kandelabri so bili narejeni v lastni režiji, zato bo
potrebno na te kandelabre montirati redukcije in podaljške, tako da bo mogoče montirati nove svetilke. Nekateri
kandelabri so poškodovani, zarjaveli; obstajajo zahteve KS po prestavitvi svetilk; tu je še strošek obnovitve merilnih
mest (po ponudbi Elektro Primorska d.d.)
Občina mora v letu 2014 zagotoviti sredstva za postavitev novih drogov, in sicer dva v krajevni skupnosti Gradišče
pri Vipavi (na glavni poti mimo Duke) in enega v krajevni skupnosti Manče (pri ekološkem otoku).

1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13060 - Telekomunikacije
Projekt štiripasovnega omrežja v naseljih v občini Vipava je bil prijavljen na skupni razpis severnoprimorske regije.
Na razpisu kljub pritožbam nismo bili uspešni, tako da se v letu 2011 ni začelo z izvajanjem projekta. Projekt
ostaja še odprt, saj bo lahko v letu 2014 ponovni razpis.

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 30.000€ za odobrene kredite v letu 2014. Sredstva so vsa leta v
celoti izkoriščena in dosegajo svoj namen,
projekt LAS s članarino 12.000€.
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14006 - Razvojna agencija ROD
Iz finančnega plana izhaja, da v letu 2014 potrebujejo za:
plače in druge izdatke zaposlenih 13.852,69 EUR,
prispevke in davke 1.984,87 EUR,
premije za dodatno pok. zavarovanje 54,57 EUR.
Sredstva za plače, prispevke in premije so načrtovali na podlagi znanih podatkov na področju plač za leto 2014.
Občina Vipava pokriva 9% potrebnih sredstev za plače.
Odprava ¾ nesorazmerij 641,53 EUR.(gre v postavko plač)
Glede na sodbo sodišča bo potrebno izplačati nesorazmerja. V tem znesku je vključen bruto II znesek.
Materialne stroške 16.952,01 EUR.
Pri izračunu smo upoštevali Umarjevo napoved rasti cen za 1,9%.
Razvojna agencija ROD bo v prihajajočem proračunskem letu opravljala enake naloge kot do sedaj.
Za ustanovitelje bodo izvajali naslednje aktivnosti:
prijave na razpise,
iskanje virov financiranja za občinske investicije,
izvajanje dogodkov v okviru Občine Vipava,
sodelovanje v mednarodnih in čezmejnih projektih,
vključevanje občine Vipava v mednarodne in čezmejne projekte,
promocija ustanoviteljev,
zbiranje in podajanje različnih informacij in podatkov za potrebe občin ustanoviteljic,
priprava različnih analiz in dokumentov za potrebe občin ustanoviteljic,
podpora razvoju podeželja skladno s specifičnimi potrebami vsake občine ustanoviteljice,
izvajanje izobraževalnih delavnic na različne tematike za prebivalce občin ustanoviteljic.
Še naprej bomo izvajali dejavnosti s področij podjetništva (opravljanje dejavnosti točke VEM, …), človeških virov
(sodelovanje pri izvajanju Regijske štipendijske sheme, …), podeželja (opravljanje nalog upravljavca LAS, …) in
regionalnega razvoja (pokrivanje področja podeželja v Mreži regionalnih razvojnih agencij – MRRA).
V letu 2014 bo Razvojna agencija ROD izvajala še nekaj mednarodnih in čezmejnih projektov. Nekateri se z
naslednjim letom zaključujejo.
Pripravila: Patricija Štor

David Bratož, s.r.

Med materialnimi stroški so posebej izkazani za projekt z nazivom ClimAgriADAPT (Prilagajanje na učinke podnebnih
sprememb na kmetijstvu s posebnim poudarkom na vinogradništvu, sadjarstvu in porabi vode).
Vipavsko dolino zaradi njenih geografskih, hidroloških in podnebnih značilnosti ogrožajo naravne nesreče, med
katerimi so poplave, suša, pozebe in burja. Območje postaja vedno bolj neugodno za gojenje in pridelavo kmetijskih
pridelkov. Klimatskim spremembam se najverjetneje ne moremo izogniti, zato so potrebne čim hitrejše in učinkovitejše
spremembe. V okviru projekta bo izdelana strategija prilagajanja, prilagojena območju Vipavske doline in vplivom, ki
se tu pojavljajo.
Projekt naj bi trajal 36 mesecev: od junija 2014 do junija 2017. Razvojna agencija ROD je skupaj z Univerzo v
Ljubljani prijavljena kot partner v projektu z deležem 30.000 EUR, pri čemer EU prispeva 50 odstotni delež.
Občina Vipava naj bi tri leta zagotavljala po 2.300 EUR.

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.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14001 – Zavod za turizem TRG Vipava
TRG Vipava je neprofitni zavod, ki ga je 24.12.2004 ustanovila Občina Vipava. Sprva je zavod deloval kot
Podeželsko razvojno jedro. V skladu s potrebami okolja so se aktivnosti zavoda osredotočile na področje razvoja
turizma. Tako danes zavod skrbi za izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra, organizira lokalno
turistično vodenje po območju Občine Vipava, oblikuje turistično ponudbo okolja, vzpodbuja razvoj turistične
dejavnosti, upravlja Vinoteko Vipava, skrbi za promocijo turistične ponudbe Občine Vipava, sodeluje s ponudniki
ter turističnimi in razvojnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Skladno
z odločitvijo občinskega sveta bo s 1.1.2014 zavod začel delovati kot javni zavod Zavod za turizem TRG Vipava.
Občina bo TRGu zagotavljala:
-

sredstva za plače 43.694,00 €

-

sredstva za prispevke na plače 6.297,00 €

-

izdatke za blago in storitve 17.649,00 €.

14002 - Razvoj turizma in gostinstva
•

Založniške storitve – zgibanke

•

VZDRŽEVANJE PARKOV IN ZELENIC

1. Košnja trave, obkosavanje, grabljenje in odvoz
odpada (19.000 m2- 6-9x), gnojenje, dosajanje

8.323,17 €

2. Grabljenje listja, odstranjevanje polomljenih vej in odvoz
odpada s parkovnih površin, čiščenje po neurjih

1.456,55 €

3. Vzdrževanje parkovne opreme - smetnjakov in klopi,
obnova dotrajane

1.768,67 €

4. Vzdrževanje parkovnih poti z obsekovanjem
plevelov
oz. tretiranjem s herbicidi (Glavni park, Podskala,
park na Vojkovi ulici)

624,24 €

5. Vzdrževanje dreves:
obrezovanje, obžagovanje oz. odstranitev posušenih delov
in odvoz odpada, gnojenje, popravilo vezi

2.080,79 €

6. Vzdrževanje grmovnic, žive meje in vrtnic:
sajenje, obrezovanje, okopavanje, gnojenje, pletje,
škropljenje, zalivanje, odvoz odpada

4.993,90 €

7. Vzdrževanje cvetličnih korit in gredic z enoletnicami
in trajnicami, priprava korit in gredic, nabava in
sajenje,
(2x, 2500 kos), pletje, okopavanje, gnojenje, škropljenje,
zalivanje, odstranjevanje sadik in odvoz odpada

VZDRŽEVANJE PARKOV IN ZELENIC SKUPAJ:
IV. JAVNA SNAGA:

4.681,78 €
--------------------------

23.929,10 €

1. Izvajanje javne snage na ulicah in trgih Vipave ter občasno po krajevnih skupnostih
7.103,10 €

ročno

strojno

27.564,25 €
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ovoz odpadkov ( od čiščenja ulic in ostalega mestnega okolja )

3.180,49 €
---------------------------37.847,84 €

2. Vzdrževanje fontane v Vipavi

674,26 €
---------------------------674,26 €

JAVNA SNAGA SKUPAJ :
•

Čistilna akcija

•

Delovanje TIC Podnanos – turistična pisarna 3.060 €.

38.522,10 €

1.000 €

14003 - Turistične prireditve
Za spodbujanje turističnih prireditev se v letu 2014 planira sredstva v višini 17.000,00 € in sicer za naslednje
prireditve:
-

Vipavska trgatev 9.000,00 €, (prerazporeditev iz sredstev namenjenih IMAGO prireditvam)
predstava Teodozijeve vojske 3.000,00 €,
izbor ansamblov na Šembiški pomladi v Podnanosu 3.000,00 € in
za prireditev Izvirna vipavska 2.000,00 €.

14007 – Destinacija Izvirna Vipavska
S projektom se bo povečal obisk območja občine Vipava in posledično obisk posameznih turističnih ponudnikov.
Cilj projekta je dvig prepoznavnosti območja kot urejene in privlačne turistične destinacije z oblikovanimi
turističnimi produkti. Rezultati projekta bodo naslednji: izdelana strategija razvoja turističnega območja Občine
Vipava, vzpostavljena destinacijska tržna znamka Izvirna Vipavska, izoblikovani bodo najmanj trije turistični
produkti za prodajo, izvedene bodo investicije v ureditev veže TIC-a in v označevalne table, nabavljena bo potrebna
oprema in izvedene promocijske aktivnosti: večjezični spletni portal, rekviziti za na sejme, večjezični tiskani
materiali, roll-upi,
Ocenjeni bruto
stroški v (EUR)

Aktivnosti projekta
Vodenje projekta

Terminski načrt (od-do)

24.400,00 januar 2014 - junij 2015

Priprava strategije turističnega
območja občine Vipava

priprava strategije razvoja turističnega območja
občine Vipava

Investicije

Investicije: dve veliki turistično informativni tabli
ob HC, turistična signalizacija (turistično
označevalne table po občini - nadaljevanje
označevanja), ureditev promocijsko prodajnih
prostorov v okvitu TIC-a ter ureditev vhodne veže

47.415,00 januar 2014 - junij 2015

Oblikovanje turističnih
produktov

razvoj turističnega produkta na temo kulturne
dediščine: "Dediščina Lanthierijev" (spominska
soba, multivizija, vzpostavljeno vodenje,
nadgrajena spletna stran)

10.000,00 januar 2014 - junij 2015

razvoj turističnega produkta na temo vinskega
turizma:"Vinske zgodbe"(oblikovanje itinerarijev, …)

10.000,00 januar 2014 - junij 2015

razvoj turističnega produkta: "Športna doživetja"
(oblikovanje večdnevnih paketov, ki bodo
vključevala kolesarjenje, pohodništvo, plezanje…)

10.000,00 januar 2014 - junij 2015

Vzpostavitev destinacijske tržne
znamke Izvirna Vipavska

vzpostavitev sistema upravljanja z destinacijsko
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8.540,00 januar 2014 - junij 2015

18.300,00 januar 2014 - junij 2015

tržno znamko Izvirna Vipavska

Nabava potrebne opreme in
promocijske aktivnosti

prireditev Izvirna Vipavska

nadgraditev spletne strani: vzpostavitev CRS
(centralnega rezervacijskega sistema), prevodi
vsebin v tuje jezike

9.000,00 januar 2014 - junij 2015

promocijski materiali in rekviziti Izvirna
Vipavska: večjezični tiskani materiali, stojnice,
transparenti, promocijski izdelki,…

39.168,83 januar 2014 - junij 2015

prireditev Izvirna Vipavska: organizacija, promocija,...

16.000,00 januar 2014 - junij 2015

SKUPAJ STROŠKI

192.823,83

14202 – Regionalno omrežje kolesarskih povezav
Nosilec projekta (upravičenec): Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija Sodelujoči partnerji v projektu:
Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina
Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina ŠempeterVrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava, Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški
razvojni Center, Razvojna agencija ROD Razvojna prioriteta: Odličnost v turizmu Zagotavljanje infrastrukturne
opremljenosti regije za turizem Izboljšanje prometnih povezav znotraj regije in dostopnost navzven Investicije v
obnovo in razvoj turistične infrastrukture Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot
pomembnega turističnega produkta Izboljšanje notranje prometne povezanosti regije in dostopnosti regije
(kolesarske poti). Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje
s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami
Priprava programa razvoja turističnega produkta Operacionalizacija kolesarskega omrežja Ureditev posameznih
kolesarskih povezav (opreme) oziroma točka na obstoječih trasah.

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
•
•

Novogradnje obsegajo gradbena dela na ekoloških otokih v naseljih: Vipava: Ob Beli, Na Produ,
Kosovelova ulica, Gradiška cesta, Duplje, Vrhpolje, Sanabor, Lozice.
Ureditev zbirnega centra v Vipavi

Med drugimi operativnimi odhodki je načrtovano vračilo 48.000 € preveč zaračunanih okoljskih dajatev za odlaganje
odpadkov v letih 2007 – 2009, ki bo vrnjeno občanom pri mesečnih obračunih storitev Komunale.

15002 – R CERO Nova Gorica
Investicijski transfer nosilni občini Nova Gorica na osnovi plana, ki so nam ga posredovali s sofinanciranjem
pridobljenih sredstev iz Evropskega Kohezijskega sklada za projekt »Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
(CERO NG).

15010 – Center ravnanja z odpadki Dolga Poljana
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj.
Za potrebe pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za kompostiranje odpadkov in za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za odlaganje odpadkov do 1.1.2016 (v skladu z novo Uredbo).
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Izdelava projektov PGD, PZI, za proizvodno skladiščno halo 2310 m2
Razna dela na odlagališču

D

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

1.
1.1.
1.2.

LOČENO ZBIRANJE
Izgradnja zbiralnic
Ureditev zbirnega centra v Vipavi
SKUPAJ

E

CENTER RAVNANJA Z ODPADKI

PLAN 2014
22.000,00 EUR
5.000,00 EUR
27.000,00 EUR

PLAN 2014
1.
1.1.
1.3.

PROJEKTI
Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstve.dovol.
Izdelava projektov PGD, PZI, za proiz.skl.halo 2310m2
SKUPAJ PROJEKTI

3.940,00 EUR
4.925,00 EUR
8.865,00 EUR
PLAN 2014

2.
2.1.

IZVEDBA
Razna dela na odlagališču
SKUPAJ IZVEDBA

20.000,00 EUR
20.000,00 EUR

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15003 - Gradnja in vzdž. kanalizacij. sistemov in čistil. naprav
Komunalno stanovanjska družba predlaga naslednja investicijsko vzdrževalna dela na področju odvajanja in čiščenja
odplak, ki so tudi zajeta v proračunu za leto 2013:
PLAN 2014
2.
2.7.
2.8.
2.10.
2.12.
2.13.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
Prenos podatkov o delovanju črpališč
Zamenjava fekalne kanali.od Vrhpol.bloka do vojašnice
Ureditev dotokov meteorne kanalizacije v Podragi-Bitnja
ČN VIPAVA - grablje in ureditev črpališča
ČN VIPAVA - investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ ODVAJANJE IN ČIŠČENJE IZVEDBA

10.000,00 EUR
- EUR
39.000,00 EUR
- EUR
5.000,00 EUR
54.000,00 EUR

1. Prenos podatkov o delovanju črpališč: Ob Goriški cesti ob Škofijski gimnaziji je črpališče, ki črpa odpadne
vode iz večjega dela mesta Vipava na ČN Vipava. Potrebna je GSM povezava, ki bi javljala delovanje črpališča
2. Zamenjava fekalne kanalizacije od Vrhpoljskega bloka do vojašnice: Potrebno bi bilo zamenjati del stare
fekalne kanalizacije iz salonitnih cevi od Vrhpoljskega bloka do vhoda v vojašnico slovenske vojske dolžini 370m,
ki povezuje novo fekalno kanalizacijo Vrhpolj in hiš levobrežno potoka Bela z novo kanalizacijo Na Produ do ČN
Vipava (2014-55000€).
3. Ureditev dotokov meteorne kanalizacije v Podragi: V Podragi prihaja do vdorov tujih meteornih vod v
kanalizacijo, ki je speljana na ČN Podraga in tako do nepotrebnega dodatnega obremenjevanja čistilne naprave
(2014-30000€).
4. ČN VIPAVA - ureditev črpališča v primeru nujne menjave.
Na osnovi sklepa občinskega sveta o subvencioniranju cen čiščenja odpadnih vod občanom v letu 2013
načrtujemo v letu 2014 sredstva za december 2013 v višini 2.400 €.
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Konto 42080491- Kanalizacija Duplje
Projekt bomo izvajali samostojno brez sodelovanja z Občino Ajdovščina, ker je na osnovi finančne analize bilo
ugotovljeno, da je investicija v tlačni vod, ki bo črpal odplake na Zemono nekoliko nižja kot gradnja gravitacijskega
kanala do Loga. Cenejši so tudi obratovalni stroški.

15005 - Kanalizacijski sistem Zemono,Sanabor s ČN in povezovalni kanal Slap-Vipava
Z investicijo v kanalizacijski sistem Zemono smo priključili naselje na že zgrajen povezovalni kanal med naseljem
in čistilno napravo Vipava.
V naselju Sanabor je zgrajena meteorna in fekalna kanalizacija ter obnovljen vodovod. Za potrebe čiščenja odplak
je zgrajena samostojna čistilna naprava.
Za naselje Slap je bila predvidena izgradnja samostojne čistilne naprave. Izgradnjo 1.100 m dolgega povezovalnega
tlačnega kanala fekalne kanalizacije nadomešča izgradnjo čistilne naprave, saj je s tem kanalom naselje povezano z
čistilno napravo Vipava. V naselju Slap je sedaj možno graditi omrežje fekalne kanalizacije etapno po zaselkih ali v
celoti.
Gradnjo kanalizacije smo razdelili na tri sklope in temu tudi ustrezno prilagodili javno naročilo. Kanalizacijsko
omrežje Zemono je zgradilo CPG Nova Gorica, kanalizacijo v Sanaboru z čistilno napravo podjetje Grafist iz
Kopra, povezovalni kanal Slap – Vipava pa Ginex international iz Nove Gorice.
Gradnja je bila zaključena v mesecu novembru 2012.
Potrebno je še izpeljati odkupe zemljišč za ČN Sanabor. Investicija je fizično zaključena, čistilna naprava je v
preizkusnem obratovanju.

15006 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – 1. sklop
Projekt obravnava povezovalni fekalni kanal Vipava – Podnanos, fekalni kanal skozi naselje Podnanos, dokončanje
izgradnje fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vipava in izgradnjo nove čistilne naprave v Vipavi.
Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo v novembru 2012 poslali usklajen zahtevek za pridobitev pomoči iz
Kohezijskega sklada. Zahtevek je v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Pričakujemo odločbo o
odobritvi sredstev.
Izdelana je vsa projektna dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja.
Podpisani sta tudi pogodbi za izvedbo del in sicer za gradnjo kanalizacije z podjetjem Ginex international, za
gradnjo čistilne naprave pa podjetjem CID čistilne naprave Koper.
Za 10.000 € se povečuje sredstva za projektno dokumentacijo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v
porečju Vipave – sklop 1.

15008 - Kanalizacija Slap
Nadaljuje se z projektiranjem kanalizacije po naselju. Idejne rešitve so potrjene. Nadaljuje se z pridobivanjem
služnosti za območja, kjer se za izgradnjo potrebuje pridobitev pravice gradnje na zasebnih zemljiščih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
16009 - Prostorski dokumenti
•

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

•

Plačila avtorskih honorarjev za presojo arhitekturnega oblikovanja objektov glede meril in pogojev
oblikovanja, konstrukcij in materialov in skladnost s prostorskimi akti Občine Vipava.

•

GIS –osveževanje podatkov 4x letno 720 €

•

GIS + Terraexplprer 2013 licenc in nadgradnja 2.432 €
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•

GIS – oddaja podatkov o namenski rabi zemljišč na GURS za vrednotenje nepremičnin po sprejemu OPN
1.740 €.

•

OPPN Goče

•

Namen in cilj

•

Izdelati občinski podrobni prostorski načrt za naselje Goče.

•
•

Stanje projekta
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, ki je trenutno v sprejemanju je predvideno, da se za
naselje Goče izdela OPPN. Pogoj za izdelavo OPPN-ja pa je tudi izdelava konzervatorskega načrta. S tema
dvema dokumentoma bi občina zagotovila možnost načrtnega razvoja vasi v smislu zagotovitve nujno
potrebnih urbanističnih rešitev za potrebe razvoja vasi.

•

Občinski podrobni prostorski načrt južne vojašnice

Izvedena je bila javna obravnava in zbrane pripombe na izdelan dokument. Na podlagi pripomb je bil izdelan
predlog OPPN-ja, ki je bil podan v potrditev Občinskemu svetu. Predvidena sredstva so za projektno dokumentacijo
v letu 2015.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16011 - Gradnja vodovodnega omrežja
Konto 413500- zajema stroške pregleda in vzdrževanja hidrantnega omrežja v višini 4.000€, ki jih za Občino izvaja KSD.

PLAN 2014

1. PROJEKTI
1.1
.
PRIPRAVA PROJEKTOV IN POPISOV
1.2
.
PGD IN PZI DOK. VODOVOD ZEMONO
SKUPAJ PROJEKTI

5.000,00 EUR
2.900,00 EUR
7.900,00 EUR

PLAN 2014

2.

IZVEDBA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

VODOVOD Podnanos - Poreče; obnova AC 400m
VODOVOD Vipava - Petriška in Poljšakova vas + črpališče
VODOVOD IN HIDROFOR Orehovica
SANABOR - sanacija vodohrana in zajetja
VODOVOD Vipava - Zemono - Vipava
VODOVOD Goče
VODOVOD Duplje - povezava na Hrib (250m)
VODOVOD Duplje - povezava do hale (200m)
VODOVOD Podnanos obnova s kanalizacijo
VODOVOD Na Produ
VODOVOD Erzelj obnova po vasi
VODOVOD Vrhpolje - povezava na Budanje
VODOVOD Lože obnova AC (150m)
VODOVOD Gradiška cesta ob kanalizaciji (300m)
VODOVOD Lozice pa vasi obnova AC cevi (400m)
VODOVOD Budanje - Vrhpolje zamenjava AC cevi (400m)
VODOVOD Telemetrija - Vipava
VODOVOD Vrhpolje obnova pa vasi
VODOVOD črpališča obnova
VODOVOD Duplje po vasi
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- EUR
40.000,00 EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
40.000,00 EUR
10.000,00 EUR
- EUR
- EUR
10.000,00 EUR

SKUPAJ IZVEDBA

100.000,00 EUR

1. VODOVOD Podnanos – Poreče
Potrebna bo zamenjava obstoječih AC cevi ob predvideni gradnji nove kanalizacije. Predvidena je gradnja v letih 2015.
2. VODOVOD Petriška in Poljšakova vas
Zaradi projekta nove kanalizacije se je prestavila gradnja povezave vodovoda za ta dva zaselka, da bi združili gradbena dela
izkopa in zasipa. Izgradnja vodovoda bo vezana na termin gradnje kanalizacije in sicer 2014 in 2015.
3. VODOVOD Duplje -2x
Predvidena je bila že večkrat obnova na hrib za postavitev ustreznega požarnega hidranta ter obnove v sklopu gradnje ceste.
Podobna povezava se namerava izvesti v drugem zaselku, kjer je farma-enako za požarni hidrant. Gradilo se bo sočasno s
kanalizacijo.
4. VODOVOD Podnanos
V kolikor se bo gradila kanalizacija po Podnanosu je potrebno predvideti večja sredstva tudi za vodovod. Predvidoma se bo
gradnja pričela v letu 2014.
5. Vodovod na Erzelj

Vas Erzelj se z pitno vodo oskrbuje z lastnim zajetjem pod vasjo, ki je v sušnem obdobju premalo izdaten. 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. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Investicija je
bila z izgradnjo črpališča na Slapu zaključena v letu 2013.

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 so pogodbo podpisale župnije Slap, Vrhpolje 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.
Za izgradnjo mrliške vežice in širitve pokopališča v Vipavi so predvidena sredstva za nakup zemljišč 3.000 €.
GRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC VODIJO IN FINANCIRAJO KRAJEVNE SKUPNOSTI s 50% sofinanciranjem občine.

Za gradnjo mrliške vežice in širitve pokopališča v Vrhpolju so predvidena sredstva v višini 20.000 €; za pripravo
načrtov in projektne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice na Lozicah so planirana sredstva v višini 5.000 €.
Dokončanje mrliške vežice na Slapu je predvideno 3.300 €, ostalo iz lastnih sredstev-prispevkov krajanov.

16039004 - Praznično urejanje naselij
16013 - Praznično urejanje naselij
Izobešanje zastav ob občinskih in republiških praznikih
nabava zastav, inox drogov, objemk

1.491,64 €

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
16012 - druge komunalne dejavnosti
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.
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1. Vzdrževanje prometnih površin :
krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev

5.221,31 €
---------------------------5.221,31 €

2. Naprave za odvodnjavanje :
čiščenje jarkov, jaškov in propustov
popravila obstoječih naprav

4.197,39 €
965,28 €
---------------------------5.162,67 €

3. Prometna signalizacija in oprema :
pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije
obnova horizontalne - talne signalizacije

6. Zimska služba :
pluženje in posipanje cest

2.895,81 €
2.705,54 €
---------------------------5.601,35 €
5.151,76 €
---------------------------5.151,76 €

REDNA DELA SKUPAJ :

21.137,09 €

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
16005 - Individualna stanovanjska gradnja
Za podporo individualni stanovanjski gradnji so po pravilniku tudi v letu 2014 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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
16006 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Plan porabe sredstev za upravljanje, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
STANOVANJA
Z.št.
1.

Poraba sredstev iz najemnin
c.18.aprila 1-št.st.1

2.

Lokarjev drevored 7,št.st.4

Tekoče vzdževanje

Vrednost

zamenjava balkonskih vrat

1.582,00

zamenjava oken

1.938,00

SKUPAJ:

3.520,00

Z.št.
1.

Poraba sredstev iz najemnin
Bebelerjeva 5, št.st.1

2.

Ob Hublju 7-delež

3.

Gradnikove brigade 2, št.st.6

4.

Gradnikove brigade 4, št.st.4

5.

Gradnikove brigade 10, št.st.4

6.

Gradnikove brigade 7, št.st.2

7.

Dela, ki niso predvidena

Investicijsko tekoče vdrževanje

Vrednost

sanacija satanovanja -vlaganje

2.350,00

sanacija fasade-delež

4.250,00

sanacija celega stanovanja-prevzet od MORS

15.671,00

sanacija celega stanovanja-prevzet od MORS

17.309,00

sanacija celega stanovanja-prevzet od MORS

18.823,00

sanacija celega stanovanja-prevzet od MORS

21.134,00

neprevidvidena invseticijska vzdrževlna dela
SKUPAJ:
Stran 38 od 77

79.537,00

POSLOVNI PROSTORI
Z.št.
1

Poraba sredstev iz najemnin
tekoča nepredvidena vzdr.dela

Tekoče vzdževanje
intervencijska vzdrž.dela

1.430,00

SKUPAJ:

1.430,00

Pripravila:
Mojca Vrčon

Ajdovščina: 16.10.2013

Plan porabe sredstev za upravljanje, vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov last Občina Vipava za leto 2014
Poslovni prostori
Prihodki iz najemnin

Plan porabe sredstev:

tekoči stroški
zavarobnaje
vzdrževanje
skupaj:

320,00
110,00
1.430,00
1.860,00

upravljanje -gospodarjenje

900,00

skupaj:

900,00

SKUPAJ :

2.760,00

2.760,00

Stanovanja
Plan porabe sredstev:

tekoči stroški
tekoče vzdrževanje
skupaj:
investicijsko vzdrževanje
upravljanje Ribnik
upravljanje -gospodarjenje
zavarovanje
skupaj:

Prihodki iz najemnin
2.458,00
3.520,00
5.978,00
79.534,00
138,00
5.350,00
685,00
6.035,00

SKUPAJ :

91.547,00

rezervni sklad
skupaj:

1.809,60
93.356,60

61.001,50

Razliko od najemnin do investicijski vzrževalnih del- sanacija stanovanj priodbljenih od
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MORS naj bi pokrili iz proračuna v znesku

32.354,50 eur,

katero bi pokrili z najemnino iz let 2016, 2017 in 2018
Pripravila: Vrčon Mojca
Ajdovščina; 17.10.2013
Konto 420514- prikazuje znesek pogodbenega pobota investicijskega vložka najemnika z najemnino v višini
2.898€.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
16001 – Stroški urejanja občinskih zemljišč
OBRTNA CONA V4- NAKUP IN UREDITEV INFRASTRUKTURE
Z izgradnjo hitre ceste je nastal prostor med obrtno cono Tankovske garaže, HC in regionalno cesto v površini
približno 70.000 m2. Z občinskim prostorskim planom smo na tem območju predvideli ureditev nove obrtne cone.
Parcele so še vedno v lasti MORS-a, z njimi pa upravlja DARS. Parcele še niso zemljiško knjižno prenesena z
MORS-a na DARS. Z DARS-om potekajo razgovori o čim hitrejši ureditvi zemljiško knjižnega stanja. V kolikor bo
Dars omogočil odkup parcel, bi za izvedbo projekta koristili sredstva SVRL-ja in sicer v 6. Javnem razpisu
«Regionalni razvojni programi« prednostna naloga – Razvoj regij. Občina Vipava lahko iz tega naslova črpa
sredstva v višini 445 599,00 €. Sofinanciranje je v višini 85 % od upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek.
Razliko do polne investicije mora pokriti občina iz lastnega proračuna.
V kolikor bi se pojavila možnost pridobitve tega zemljišča za ureditev obrtne cone, bi to začeli urejati.
Na pobudo KS Vipava se načrtovana sredstva v višini 10.000 € prerazporedi za ureditev
Vipavi.

pešpoti skozi drevored v

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17002 - Zdravstveni programi
Sredstva planiramo za sofinanciranje terapevta Kluba zdravljenih alkoholikov; obe občini ustanoviteljici financirata
enega diplomiranega zdravstvenika in sicer v deležu glede na število članov iz posamezne občine (delež občine
Vipava 2.660,00 €). ZD Ajdovščina za delo terapevta ne prejme sredstev od ZZZS. Pod to postavko se sofinancira
tudi dodatni kader s področja zdravstvene nege v ambulanti NMP ob sobotah, nedeljah in praznikih v skladu z
ustanoviteljskim deležem (delež občine Vipava 2.403,00 €) ter plačo zdravnika v ambulanti NMP po istem ključu
(delež občine Vipava 6.612,00 €).
Za investicijske transfere planiramo sredstva v višini 5.350,00 € za sanacijo toplotne postaje v ZP Vipava.
Namesto dotrajanega bojlerja na plin je za ogrevanje sanitarne vode predvidena montaža toplotne črpalke.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17003 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov
Postavka zajema sredstva, ki jih je občina dolžna na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
plačevati za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo prihodkov. Trenutno pokriva zavarovanje občina
64 občanom po 30,32 € mesečno. Glede na sedanje stanje števila upravičencev ter glede na finančno krizo in
naraščanje brezposelnosti predvidevamo, da bomo za ta namen porabili 25.500,00 €.
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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
18401 - Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri
Namen investicije je ohraniti in oživiti gospodarski del dvorca Lanthieri, ki pripada enemu izmed pomembnih
državnih kulturnih spomenikov. Celotna Lanthierijeva graščina je bila leta2008,razglašena za spomenik državnega
pomena. Gospodarsko poslopje je prazno in v slabem stanju. Glavni namen je obnova propadajočega objekta v
središču Vipave, ki bo Vipavi vrnil nekdanjo središčno funkcijo. Z obnovo bo Vipava pridobila infrastrukturo za
nadaljnji razvoj občine kot univerzitetnega središča.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18001 - Dejavnost knjižnice
Skupaj z soustanoviteljico občino Ajdovščino smo za Lavričevo knjižnico Ajdovščina v deležu dolžni pokrivati
ustrezen delež stroškov za:
- 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 ter sredstva za ¾ odpravo plačnih nesorazmerij
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).
Ker je Državni zbor je 15.11.2013 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 in je v njem
predvidel upravičence, ki glede na dosežena napredovanja pridobijo pravico do plače s 1.4.2014 nam je
Lavričeva knjižnica poslala nov finančni načrt, ki ga bo potrebno upoštevati, če bo dejansko res prišlo do izplačil
v letu 2014.
• Plače in drugi izdatki zaposlenim 60.819,15 €
• Prispevki delodajalca
8.662,27 €
Skupno število zaposlenih v Lavričevi knjižnici je 16. Občina Vipava krije stroške dela za 14 zaposlenih strokovnih
delavcev in 2 delavki zaposleni v računovodski službi (z deležem 5,5 %).
• Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja
269,81 €
• Materialni stroške
14.111,84 €
Pri izračunu smo upoštevali povečanje stroškov za stopnjo inflacije (1,4 %).
• Nabava knjig
13.265,15 €
Pri izračunu smo upoštevali povečanje stroškov za stopnjo inflacije (1,4 %).
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Investicijski transferi Lavričeva knjižnica-oprema:
Za minimalno opremo na dvorišču enote Lavričeve knjižnice v Vipavi, montažo oglasne deske in ureditev zunanje
površine za parkiranje koles zunaj knjižnice je predvideno sofinanciranje v višini 1.000,00 €.

18004 - Založništvo
Pod to postavko je predvideno sofinanciranje izdaje knjige Burja nad Mrzlo reko, avtorja Ivana Sivec, ki bo izšla ob
1620 obletnici bitke (6.9.2014) v višini 2.500,00 €.

18039003 - Ljubiteljska kultura
18002 - Sofinanciranje kulturnih programov
Med drugimi operativnimi odhodki so planirana sredstva za:
1. pokrivanje najemnine za razstavo stare opreme – lastnika Kebe (v višini 1.000 €) ter vsakoletno gostovanje
kurentov iz Ptuja (v višini cca. 700,00 €).
2.

za organizacijo prireditev IMAGO (plačilo članarine Ustanovi Imago Slovenia, financiranje izvajalcev poletnih
Imago večerov v Vipavi in okoliških naseljih, plačilo avtorskih pravic ustanovi SAZAS, pogostitve gostujočih
in nastopajočih, ozvočenje in drugi materialni stroški v zvezi s prireditvami IMAGO). Za to organizacijo je
predvidenih 12.300,00 € - tu sredstva glede na prvo branje proračuna, v višini 3.000 € prerazporejamo na
postavko Turističnih prireditev za prireditev Vipavska trgatev.

Med transferi so načrtovana sredstva za sofinanciranje kulturnih programov registriranim društvom s sedežem v
Občini Vipava. Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev bo potekalo na podlagi Pravilnika in merilih o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava. Pod to je predvideno sofinanciranje društev (do sedaj
instrumentalnih in pevskih zborov). Sredstva za sofinanciranje teh društev znižujemo za 1.000 € glede na leto 2013, ker
je predvidena še prireditev »Izvirna vipavska« na kateri bodo lahko kulturna društva pomagala in si pri tej organizaciji
pridobila dodatna sredstva.
Med tekoče transfere v javne zavode so planirana sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Ajdovščina, katerega smo v skladu z Zakonom o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti dolžni
sofinancirati. Za ta namen planiramo sredstva v višini 1.450 €.
Med tekočimi transferi v javne zavode so planirana tudi sredstva v višini 1.000 € za Goriški muzej za muzejsko akcijo
v letu 2014 za razstavo »Vipavska dolina od antike do srednjega veka«.

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.

18039005 - Drugi programi v kulturi
18005 – Programi posebnih skupin sofin.turističnih, mladinskih in drugih družbenih
dejavnosti
Med transfere kultura so planirana sredstva v višini 12.000 € in bodo razdeljena za sofinanciranje prireditev in
drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti skladno s
Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter
drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava. Sredstva tudi pri teh društvih znižujemo za 1.000 € glede na leto 2013
– zaradi nove prireditve »Izvirna vipavska« na kateri bodo lahko društva sodelovala in si tako pridobila dodatna
sredstva.
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18006 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
Predvidena sredstva so namenjena poravnavi tekočih obveznosti v kulturnih objektih: dvorana, prireditveni prostor
na Trgu Pavla Rušta v Vipavi (elektrika, voda, ogrevanje, zavarovanje).

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18300 - Sakralni objekti
Sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov bo opravljeno na osnovi pisnega sklepa duhovnikov vipavske
dekanije in sklenjenih posameznih pogodb z župnijami. Sredstva ostajajo v enaki višini kot v letu 2013.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18010 - Programi športa
Med drugimi transferi posameznikom so planirana sredstva za subvencioniranje stroškov plavalnega tečaja
predšolskih otrok ter šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira kot krovna organizacija Zavod za šport
Ajdovščina.
Za Transfere za športno dejavnost v letu 2014 planiramo v enaki višini kot v letu 2013 za sofinanciranje delovanja
društev in klubov po pravilniku. Sredstva bodo razdeljena na osnovi prijavljenih programov na razpis.

18059002 - Programi za mladino
18007 – Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok
Postavko za financiranje poletnih dejavnosti osnovnošolskih otrok, ki je bila prej v okviru materialnih stroškov
Osnovne šole prenašamo na svojo postavko, ker želimo v letu 2014 opraviti razpis in izbrati izvajalca, ki bo
opravljal ta program za osnovnošolske otroke. S tem želimo povečati pestrost ponudbe in zagotoviti vsem enake
možnosti sodelovanja na razpisu. Z izbranim najboljšim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

18202- Programi športa v KS MANČE
Za gradnjo otroškega igrišča v Mančah se neporabljena sredstva iz leta 2013 prenese v leto 2014 v višini 9.450 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
19001 - Dejavnost vrtca
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev:
Za subvencioniranje cen otroškega varstva ocenjujemo stroške v višini 662.000 EUR. Po zakonu o vrtcih je občina,
v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Cena
programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se
ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev,
potrebnih za izvajanje programa, stroški živil za otroke, stroški pokrivanja prostih mest v vrtcu ter polovico stroškov
odprave ¾ plačnih nesorazmerij, do katerih so upravičeni delavci. V tej postavki so zajeti stroški tudi za otroke, ki
imajo stalno bivališče v na i občini in obiskujejo vrtce v drugih občinah.
V tej postavki so zajeta tudi sredstva za bolni nični oddelek vrtca v bolnici
načrtovati, saj so odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva.
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empeter. Potrebna sredstva je te˛ko

V letu 2012 je začel delovati tudi razvojni oddelek v CIRIUS Vipava. V ta oddelek imamo sedaj vključenega enega
otroka, za eno prosto mesto pa bomo mogli zagotoviti doplačevanje. Predviden stro ek za ta oddelek zna a v letu
2014: 14.676,00 €.
Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih:
Sredstva za logopeda in specialnega pedagoga se zagotavljajo izven ekonomske cene – stroške krije občina po
dejanskem številu opravljenih ur obravnave.
Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve:
Pod to postavko so planirana sredstva za specialnega pedagoga (storitev opravlja CIRIUS Vipava za Otroški vrtec
Ajdovščina po pogodbi).

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
19003 - Materialni stroški in investicije v osnovni šoli
V postavki sredstva prenesena drugim občinam je predvideno financiranje stroškov občini Ajdovščina za naše
otroke iz Sanabora, ki obiskujejo OŠ na Colu.
V postavki tekoči transferi v jav.zavode, sredstva za plače in druge zaposlene so predvidena sredstva za
financiranje zaposlitve enega kuharja na OŠ Vipava, in 0,2 hišnika ter plačilo za učitelje, ki izvajajo varstvo
vozačev. Sredstva na tej postavki nekoliko znižujemo glede na leto 2013, ker je do sedaj bilo plačano varstvo
vozačev po 16 €/h, od sedaj naprej pa je predlagano po 11,94 €/h – kot imajo to tudi druge občine. Glede na nižanje
plač vsem javnih uslužbencem v zadnjih obdobjih in ukrepih države po zmanjševanju stroškov je prav, da se opravi
uskladitev tudi na tem področju financiranja.
V postavki tekoči transferi za blago in storitve so planirana sredstva v višini 138.706,00 € za električno energijo,
kurjavo, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, davek na nepremičnine, varstvo pri delu, tehnično varovanje in
požarno varnost.
Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in opreme planiramo v višini 54.460,00 € in se povišujejo glede na leto
2013 za stopnjo inflacije (1,4 %).
Materialni stroški za poletne dejavnosti so planirani v enaki višini kot v letu 2013 in sicer 5.500,00 €.
Za pokrivanje materialnih stroškov za logopedsko dejavnost namenjamo kot v letu 2013 14.000,00 €.
Za pokrivanje materialnih stroškov, ki dodatno nastanejo pri izvajanju kulturnih dejavnosti OŠ namenjamo
sredstva kot v letu 2013 v višini 1.400,00 €.
Za investicijske transfere Osnovni šoli Vipava je planirano v proračunu 2014:
 obnova elektro inštalacij na matični šoli v Vipavi
Na podlagi zakonodaje je potrebno zagotoviti varnostno razsvetljavo na objektu OŠ v Vipavi in vzdrževanje le-te.
Projekt je predviden letu 2014 za dokončanje varnostne razsvetljave v novem delu stavbe (1.400,00 €) in
vzdrževanje varnostne razsvetljave v starem delu stavbe (3.000,00 €).
 ureditev vrat na podružnični šoli Podnanos
Namen investicije je zamenjava vrat v mansardi zaradi velikih toplotnih izgub.
Trenutna lesena vrata, ki ločujejo prostor med učilnico in ostalimi prostori v mansardi podružnične šole Podnanos
ne tesnijo dobro in skozi nje prihaja do velikih toplotnih izgub in smradu po kanalizaciji. Za zagotovitev boljših
razmer učencev, ki imajo pouk v mansardi je predvidena zamenjava vrat z aluminijastimi, ki bi bolj tesnile
(2.000,00 €).
 toplotna sanacija večnamenske dvorane na OŠ Goče
S stenskimi in talno oblogo avle bi izboljšali pogoje v podružnični šoli na Gočah. Učencem bi tako omogočili vsaj
minimalne pogoje za pouk športne vzgoje in razvijanje spretnosti.
Trenutno in šolska avla neizoliran cementni tlak. Pokrita je z betonsko ploščo in samo hidroizolacijo. Prostor je ob
hladnem vremenu mrzel in ga ni mogoče dovolj ogreti. V letu 2013 se je saniralo strop te dvorane v letu 2014 pa je
planirana še sanacija tal (30.000,00 €).
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 ureditev odvodnjavanja in kanalizacije zaradi zamakanja prostorov
Na osnovni šoli Vipava je potrebna ureditev odvodnjavana in kanalizacije zaradi zamankanja prostorov knjižnice in
sosednjih učilnic.
Trenutno je prostor v knjižnici začasno pokrpan in saniran, vendar bo ob hujših vremenskih pojavih verjetno prišlo
do ponovnega odstopanja parketov. Za ta prostor je predvidena sanacija in položitev keramike, vendar šele po
izvedbi zunanje ureditve odvodnjavanaja in kanalizacije, ki ob močnem deževju zamaka knjižnico. V letu 2014
planiramo izvedbo sanacije v vrednosti 30.000,00 v letu 2015 pa še dokončanje sanacije v vrednosti 30.000,00 €.

Materialni stroški za poletne dejavnosti višini 5.500,00 € prerazporejeni na PP 18007.
Za dokončanje šolskega igrišča v Vipavi se povečuje sredstva v višini 3.089,72 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19004 - Plače in materialni stroški glasbene šole
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 in je za leto 2014 predvidenih 850,00 €.
Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati glasbeni šoli druge
osebne prejemke zaposlenim (prevoz na delo in prehrano).
V postavki tekoči transferi za blago in storitve so planirana sredstva, ki jih nakazujemo OŠ za poravnavo materialnih
stroškov (ogrevanja, elektrike in vode) v višini 1.252,00 € in glede na število otrok vključenih iz naše občine v GŠ
Ajdovščina delež najemnine za prostor, ki ga ima GŠ v najemu za izvajanje pouka baleta v višini 1.606,00 €.

19039003 – Splošno srednje in osnovno šolstvo
19006 – Dejavnost srednješolskih centrov
Za gradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Šolskega centra Nova Gorica
predlagamo sofinanciranje v višini 5.000 €.

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 prevoz enega otroka v Osnovno šolo Danila
Lokarja, kjer imajo pouk s prilagojenim programom, povračilo staršem, ki vozijo svoje otroke iz Sanabora v Vipavo,
povračilo staršem, ki vozijo otroke v osnovno šolo oz. CIRIUS in jim po odločbi komisije pripada povračilo prevoza
za tisti del, ki jim skladno z izdano odločbo pripada povračilo. Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli staršem,
ki vozijo otroke s posebnimi potrebami v šolo v CIRIUS Vipava se povrnejo stroški na osnovi prevoženih
kilometrov za dneve dejanske prisotnosti otroka v zavodu v skladu z Uredbo o višini povračila stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Na podlagi odločbe občina refundira stroške
prevozov njihovih otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini Vipava.

19069004 - Študijske pomoči
19005 - Pomoči študentom
Sredstva namenjamo za ohranitev delovnega mesta v Klubu Ajdovskih študentov, katerega člani so tudi mladi iz
naše občine (144 Vipava, 406 Ajdovščina, 27 iz drugih občin). Za ta namen namenjamo sredstva v deležu (23 %)
skupno 1.380,00 €.
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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 20.000 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 koristi 7 oseb).
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
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 2013 bivalo 9 naših občank in občanov, v posebnih socialno varstvenih zavodih (Dutovlje,
VDC Nova Gorica) pa je bilo 6 občanov.
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – Za sofinanciranje pomoči družini na domu so planirana
sredstva v višini 33.000 €.
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 55 % 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 2013 je bilo povprečno 20 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 4.500 EUR.
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Na postavki drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva namenjena občanom, ki se na podlagi
spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati se znašli v hudi finančni stiski in so že izkoristili vse
možnosti finančne pomoč s strani CSD. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne
pomoči se začne na podlagi vložene vloge in mnenja Centra za socialno delo Ajdovščina, ki je seznanjen z
dejanskim stanjem upravičencev.
Subvencioniranje stanarine: 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 (neprofitnih
in tržnih). Za ta namen planiramo nekoliko več sredstev kot v letu 2013, ker bo občina v naslednjem letu
(predvidoma v marcu) oddala v najem še 3 stanovanja, ki jih je na občino prenesel MORS.
Regresiranje potovanj mladine se bo izvajalo na osnovi prijav na razpis (šola v naravi, poletni tabori) V letu 2013
smo za vsakega udeleženca namenili po 17 € .
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 stroške oglaševalskih storitev in stroške objav planiramo stroške za objavo javnega
razpisa za sofinanciranje humanitarnih društev
Pod postavko Transferi humanitarnim društvom je planirano sofinanciranje njihovih programov po prijavah na
razpis.
Za transfer RK Ajdovščina planiramo kot v letu 2013 3.600,00 €.

22 – SSERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 – Servisiranje javnega dolga
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
22001 – Glavnica in obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov
Ob uspešnem kandidiranju na razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ribnica ter pridobljenem soglasju Ministrstva za finance za zadolževanje, je potrebno zagotoviti sredstva za
odplačilo obresti najetega kredita.

22003 – Stroški kreditov
Glede na predvidena investicijska vlaganja bo potrebno zadolževanje, pri čemer bodo nastali stroški povezani z
zadolževanjem.

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 51.000 .
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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
Finančni plani krajevnih skupnosti zajemajo sredstva: sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva
za investicije in lastne prihodke KS.
Lastni prihodki KS so prihodki, ki jih prejmejo KS iz naslova grobnin, najemnin za oddajo poslovnih
prostorov, obresti depozitov, obresti na vpogled, donacije fizičnih in pravnih oseb in morebitne
samoprispevke krajanov za investicije.
KS z lastnimi prihodki so: KS Slap (prispevki krajanov za gradnjo mrliške vežice) KS Podnanos (najemnina
poslovnega prostora, grobnina, prispevki krajanov za gradnjo mrliške vežice), KS Vipava (najemnina
poslovnega prostora, prispevki krajanov in drugih občanov za glasilo Vipavski glas).
Iz sredstev občinskega proračuna in lastnih sredstev krajevnih skupnosti ter pridobljenih dotacij so
predvidena preko računov krajevnih skupnosti financiranja naslednji dejavnosti:

5001 – KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06101 - Stroški delovanja KS ERZELJ
Sredstva iz občinskega proračuna so razporejena za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti, kot so
stroški elektrike, vode, stroški plačilnega prometa, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja prostorov,
plačilo za delo preko študentskega servisa in drugi operativni odhodki.
1803 - Programi v kulturi
18105 - Kulturni programi v KS Erzelj
Iz občinskega proračuna se bo financiralo izvedene kulturne prireditve na osnovi prejetih računov do višine
240 € in sodelovanje na kmečkih igrah štirih vasi do višine 500 € na osnovi prejetih računov z
obrazložitvami za izvedene programe.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
–
25.000 € za sanacijo škarpe pri Miškovi hiši št. 16 v dolžini 50 m

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST GOČE
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06102 - Stroški delovanja KS GOČE
Sredstva iz občinskega proračuna so razporejena za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti kot so
stroški elektrike, vode, pisarniškega materiala, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.
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1603 - Komunalna dejavnost
16101 - Pokopališče Goče
Na tej postavki krajevna skupnost planira sredstva za pokrivanje tekočih stroškov vode in komunalnih
storitev, električne energije in odvoza smeti.
1803 - Programi v kulturi
18106 - Kulturni programi v KS Goče
Iz občinskega proračuna se bo financiralo izvedene kulturne prireditve na osnovi prejetih računov do višine
800 € in sodelovanje na kmečkih igrah štirih vasi do višine 500 € na osnovi prejetih računov z
obrazložitvami za izvedene programe.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
–
1.250 € za asfaltacijo in popravilo lukenj na asfaltu po vasi v izmeri cca. 30 m2 in
–
1.250 € postavitev manjkajoče prometne signalizacije (znaki, črte)
–
800 € za pripravo idejne zasnove za obnovo vaškega korita – »komunska štirna« (prijava na
Heliosov razpis) – NRP
–
10.000 € nadaljevanje ureditve meteorne kanalizacije na Gočah

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06103 - Stroški delovanja KS GRADIŠČE
Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti kot so stroški
elektrike, vode, pisarniškega materiala, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, zavarovalne
premije za objekte stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06013 - Prostori KS Gradišče
Na tej postavki so namenjena sredstva za nadaljevanje obnove prostorov Kulturnega doma Gradišče (zaščitni
premaz na fasadi, pleskanje notranjih prostorov in nakup dveh zaprtih oglasnih desk) - sofinanciranje iz
občinskega proračuna v višini 1.500 €.
1803 - Programi v kulturi
18104 - Kulturni programi v KS Gradišče
Sredstva so namenjena izvedbi kulturnih programov in prireditev v krajevni skupnosti –financiranje
kulturnih programov na osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za izvedene programe v višini
400 €.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
400 € za pripravo idejne zasnove za obnovo vaškega korita (pripravljena dokumentacija;
2.000 € za nadaljevanje razširitve cestišča v Poljšakovo vas (priprava tampona, asfaltiranje)
1.000 € nadaljevanje širitve omrežja javne razsvetljave po glavni poti (postavitev dveh stebrov).

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06104 - Stroški delovanja KS LOZICE
Postavka zajema sredstva za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti, kot so stroški elektrike, vode,
drugi splošni material in storitve (pleksi stekla na avtobusni postaji v višini 500 €), stroški za tekoče
vzdrževanje objektov in stroški plačilnega prometa.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06010 - Prostori KS Lozice
Postavka zajema namenska sredstva, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov iz
rednih sredstev krajevne skupnosti.
1603 – Komunalna dejavnost
16100 - Pokopališče Lozice
V letu 2014 bo krajevna skupnost pričela s pripravo načrtov in projektne dokumentacije za izgradnjo mrliške
vežice v višini 5.000 € - sofinanciranje občine v višini 50 % vrednosti celotne investicije. Ostala sredstva iz
te postavke so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov vode in odvoza smeti.
1803 - Programi v kulturi
18101 - Kulturni programi v KS Lozice
Postavka zajema sredstva izvedbo kulturnih prireditev v krajevni skupnosti - financiranje prijavljenih
kulturnih programov iz občinskega poračunana osnovi prejetih računov in zahtevkov z obrazložitvami za
izvedene programe v višini 300 €.

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE
0605 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06105 - Stroški delovanja KS LOŽE
Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov v krajevni skupnosti kot so stroški
elektrike, vode, pisarniškega materiala, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.
1803 - Programi v kulturi
18108 - Kulturni programi v KS Lože
Iz občinskega proračuna se bo financiralo izvedene kulturne prireditve na osnovi prejetih računov do višine
200 € in sodelovanje v kmečkih igrah štirih vasi do višine 500 € na osnovi prejetih računov in zahtevkov z
obrazložitvami za izvedene programe.

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST MANČE
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06106 - Stroški delovanja KS MANČE
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov krajevne skupnosti kot so stroški
plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki krajevne skupnosti.
1803 - Programi v kulturi
18110 - Kulturni programi v KS Manče
Sredstva iz te postavke so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v krajevni skupnosti. Iz občinskega
proračuna se bo financiralo izvedene kulturne prireditve na osnovi prejetih računov do višine 300 € in
sodelovanje v kmečkih igrah štirih vasi do višine 500 € na osnovi prejetih računov in zahtevkov z
obrazložitvami za izvedene programe.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
–
1.000 € za izdelavo idejne zasnove za prometno ureditev vasi (možnost ureditve pločnika skozi vas
pod pogojem, da se pridobi od DRSC-ja izhodišča, da je izvedba možna);
–
2.500 € za ureditev ekološkega otoka (ureditev okolice okrog ekološkega otoka in postavitev droga
za javno luč)
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–
10.000 € za dokončanje ureditve otroškega igrišča (postavitev igral, nakup klopi, košev za smeti, po
potrebi dodatna igrala)
–
19.450 € za dokončanje ureditve otroškega igrišča (postavitev igral, nakup klopi, košev za smeti, po
potrebi dodatna igrala).

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
6107 - Stroški delovanja KS PODNANOS
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti, kot so stroški
elektrike, vode, čistilnega materiala, telekomunikacij, poštnine, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja
objektov, stroški plačila za delo preko študentskega servisa, stroški plačilnega prometa, drugi splošni
material in storitve.
0603- Dejavnost občinske uprave
06307 – Dozidava in ureditev kulturne dvorane Podnanos
Postavka zajema sredstva za izdatke za nakup opreme za sejno sobo (3 mize, 30 stolov).
1603 Komunalna dejavnost
06308 - Pokopališče Podnanos
Postavka zajema tekoče stroške vode, elektrike in odvoza smeti. Krajevna skupnost sama vzdržuje
pokopališče in pokriva tekoče odhodke vode in elektrike in odvoza smeti iz lastnih sredstev iz naslova
grobnin. V letu 2014 je planiranih tudi 8.000 € za postavitev mejnega zidu okoli pokopališča v dolžini 78 m
– sofinanciranje iz občinskega proračuna..
1803 - Programi v kulturi
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
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06108 - Stroški delovanja KS PODRAGA
Sredstva dotacij občinskega proračuna za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti, kot so stroški
elektrike, vode, tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih objektov, stroški plačilnega prometa in drugi
operativni odhodki.
1603 – Komunalna dejavnost
16102 - Pokopališče Podraga
Postavka zajema tekoče stroške vode, odvoza smeti ter stroške za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.
1803 - Programi v kulturi
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 €.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
–
20.000 € za rešitev problema ob hiši Terbižan glede meteornih vod in pokritje neplačane razlike
izvedbe ločene kanalizacije v ulici Bitnja
–
10.000 € za izvedbo cenitve nenaseljene stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja hš. št. 62.
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5009 - KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06109 - Stroški delovanja KS SLAP
Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje tekočih izdatkov krajevne skupnosti, kot so stroški
elektrike, vode, drugi splošni materiala in storitve, stroški plačilnega prometa in drugi operativni odhodki.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin
06012 - Prostori KS Slap
Sredstva na tej postavki zajemajo: popravilo strehe na šoli in dokončanje cokla na fasadi - sofinanciranje iz
občinskega proračuna v višini 4.000 €; osnutek za večnamensko dvorano na kalu in urejanje okolice na
gmajni - sofinanciranje iz občinskega proračuna v višini 1.500 €.
1603 – Komunalna dejavnost
16103 - Pokopališče Slap
V letu 2014 bo krajevna skupnost nadaljevala z gradnjo mrliške vežice. V ta namen imajo v proračunu
planirana sredstva v višini 3.300 € - sofinanciranje občine Vipava. Preostala dela bodo izvedena iz lastnih
sredstev KS (prispevki krajanov).
1803 - Programi v kulturi
18107 - Kulturni programi v KS Slap
Občina bo krajevni skupnosti financirala izvedene kulturne programe kulturne programe na osnovi prejetih
računov v višini 650 €.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
- 10.000 € za ureditev meteorne vode na kojnah
- 3.000 € za nasutje obvozne ceste proti kojnam (Slap – Planina)

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06110 - Stroški delovanja KS VIPAVA
Sredstva iz občinskega proračuna dejavnosti za pokrivanje tekočih izdatkov delovanja krajevne skupnosti,
kot so stroški elektrike, vode, telekomunikacij, čistilnega in pisarniškega materiala, stroški dela po
pogodbah, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, posebni
davek na delo po pogodbah, stroški plačilnega prometa, stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja
(zamenjava oken na severni strani stavbe stare šole) in drugi operativni odhodki.
16 – komunalno urejanje
16019 – Tržnica Vipava
Postavka zajema postavitev nadstreška nad tržnico v Vipavi v višini 7.220 €.
1803 - Programi v kulturi
18102 – Založništvo-Vipavski glas
Kot običajno je načrtovana izdaja 4 glasil. Financiranje izdaje iz občinskega proračuna v višini 4.000 €.
Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev Vipavskega glasa, stroške avtorskega honorarja,
poštnine ter stroške bančnih storitev (stroški pologa prispevkov za Vipavski glas).
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5011 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06111 - Stroški delovanja KS VRHPOLJE
Občinska sredstva dejavnosti za pokrivanje tekočih izdatkov delovanja krajevne skupnosti, kot so stroški
vode, elektrike, ogrevanja, odvoza smeti, pisarniškega materiala, poštnine, stroški tekočega vzdrževanja in
zavarovanja prostorov, stroški plačilnega prometa ter drugi operativnih odhodki.
1603-Komunalna dejavnost
16104-Širitev pokopališča in izgradnja mrliške vežice Vrhpolje
V letu 2014 bo krajevna skupnost pričela z gradnjo mrliške vežice 1. faza – sofinanciranje Občine Vipava v
višini 20.000 €, na osnovi prejetih gradbenih situacij in računov. Občina Vipava sofinancira 50 % zneska
celotne investicije. Ostala dela bodo izvedena iz lastnih sredstev KS.
1803 - Programi v kulturi
18103 - Kulturni programi v KS Vrhpolje
Financiranje prijavljenih kulturnih programov na osnovi prejetih računov z obrazložitvami za izvedene
programe v višini 1.200 €.
DIREKTNO FINANCIRANJE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
- 10.000 € za ureditev ceste ob gasilskem domu (ureditev kanalizacije meteornih vod ter priprava za
asfaltiranje)
- 15.000 € za sanacijo zidu na cesti Log-Vrhpolje na Gmajni (projektna dokumentacija; popis in izvedba
del).

B - Račun finančnih terjatev in naložb
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.
V januarju bo izdana še zadnja položnica za kupnino 1 stanovanja.
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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
4000 - Občinska uprava
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB136-10-0002 - DRUGA OPREMA IN NAPELJAVE V OBČINSKI UPRAVI
Namen in cilj
Računalniška oprema z leti zastari in je težko vzpostaviti nemoteno delovanje zahtevnih elektronskih storitev, zato
so potrebne stalne nadgradnje in določene menjave.
Poleg redne zamenjave računalniške opreme je potrebno zamenjati dotrajane omare na hodniku občinske uprave.
Stanje projekta
Veliko opreme je že dotrajane, zato morajo biti predvidena sredstva za nujno menjavo, ko ni več možnega popravila.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB136-07-0045 - OPREMA CIVILNE ZAŠČITE
Sredstva se zagotavlja za opremljanje enot in služb za ZRP v skladu z Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/2007, 54/2009). V skladu s programom za leta
2007 - 2015 se letno nabavlja 7 kompletov osebne zaščitne opreme za operativne gasilce. Poleg navedene zaščitne
opreme se nabavlja še druga potrebna oprema v smislu pripravljenosti na posamezne vrste nesreč, ki lahko
prizadenejo občino (protipoplavne vreče, potopne in druge črpalke, ...).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB136-07-0046 - PGD VIPAVA-GASILSKO VOZILO
gasilsko vozilo GVC 16/25
PGD Vipava je v letu 2011 nabavilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, za katerega je bil najet dolgoročni kredit.
Občina zagotavlja v letih 2012 – 2022 sredstva za odplačilo kredita z obrestmi v višini 20.640,36 eur.

OB136-07-0047 - OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV-TAKSA
Prejeta sredstva požarne takse, ki jih občina prejme iz državnega sklada požarne takse, se v letih 2013 – 2014,
skladno z dogovorom med društvi, nakaže vsakemu društvo po eno tretjino prejetih sredstev. Društva morajo prejeta
sredstva namensko porabiti za opremljanja z zaščitno in reševalno opremo, ter izobraževanje in usposabljanje.
Za porabljena sredstva v preteklem letu predložiti poročilo.
PGD Vipava nameni sredstva za nabavo osebne zaščitne opreme za gašenje požarov v naravi (kombinezon, čelada,
obutev), ter zamenjavo druge iztrošene opreme.
PGD Podnanos nameni sredstva za odplačilo kredita za nabavljeno vozilo GVM-1, ter nabavo druge gasilske
opreme.
PGD Vrhpolje nameni sredstva za nabavo izolirnih dihalnih aparatov in rezervnih jeklenk, tlačnih cevi, sredstev
radijskih zvez in ureditev sistema tihega alarmiranja.
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OB136-11-0016 - OPREMA PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV
Investicijski transferi zajemajo stroške nabave novih manjših gasilskih vozil in opreme, stroške odplačevanja
kreditov nabavljenih gasilskih vozil in opreme, ter stroške investicijskega vzdrževanja gasilskih domov.
PGD Vipava
namerava v letih 2014– 2017 urediti ogrevanja v garažah zaradi temperatur pod lediščem v zimskem času, ureditev
garderobe in sanitarij, obnova dela poškodovane fasade gasilskega doma. Za izvedbo navedenih aktivnosti se v letih
2014 -2017 društvu nameni po 4.000,00 eur letno.
PGD Podnanos
je v letu 2011 nabavilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM1, za katerega je društvo najelo kredit. Za
odplačilo kredita za vozilo, ureditev prostorov gasilskega doma in ureditev orodišča se društvu v letih 2013 -2017
nameni po 5.000,00 eur letno.
PGD Vrhpolje
namerava v letih 2014 - 2017 in v naslednjih letih urediti in opremiti nedokončane prostore v gasilskem domu,
urediti okolico gasilskega doma in popraviti strešno kritino. V letu 2014 se pripravi dokumentacijo za zamenjavo
dotrajanega gasilske vozila GVM1 in letu 2015 zamenjava le tega. Za izvedbo navedenih aktivnosti se društvu
nameni 4.000,00 eur letno.
Za vse navede investicijske transfere in druge aktivnosti vseh treh gasilskih društev se v letih 2014 – 2017 zagotovi
sredstva v višini 13.000,00 eur.
Investicijski transfer za nabavo gasilskega vozila (konto 4310003)
PGD Vrhpolje – gasilsko vozilo GVGP-1
V letu 2015 se načrtuje zamenja dotrajanega vozila v starosti 16 let. Predvidena vrednost investicije je 70.000,00
eur. Za to vrsto gasilskih vozil se je možno prijaviti na razpis Uprave RS za zaščito in reševanje, program »Kras«, ki
zagotavlja sofinanciranje najmanj v višini 50% ob pogoju, da se občina obveže sofinancirati vozilo najmanj v višini
50%. Po zaključeni investiciji se je možno prijaviti še na en razpis URSZR, s katerim je možno pridobiti še 10 – 15
% vrednosti investicije. Ob uspešnem kandidiranju na navedenih razpisih bi strošek občine predstavljal cca 30%
vrednosti vozila. Življenjska doba vozila je 15 let.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB136-07-0055 - DRŽAVNA POMOČ-SUBVENCIONIRANJE OBRESTI KMETIJSTVO
Namen in cilj
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za investicije v kmetijstvo so predvidena v višini 20.000 €.
Subvencioniranje obrestne mere poteka po pravilniku, ki je potrjen s strani evropske komisije in velja do leta 2013.
Subvencionirana je celotna obrestna mera (EURIBOR in pribitek). Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za
kmetijstvo ostajajo v enaki višini kot v letu 2013. Do sedaj je bilo sredstev za subvencioniranje kmetijstva dovolj
,tako, da so vsi interesenti dobili zaprošena sredstva.
Stanje projekta
Glede na slabo stanje v kmetijstvu je ukrep nujen in dosega svoj namen.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB136-07-0054 - BELA PO SLEDEH VODE IN KAMNA
Stanje projekta
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. Vloga je bila oddana V LETU 2011 in 2012,
vendar s prijavo na razpis nismo bili uspešni. Izkazalo se je, da je bil razpis zavajajoč in v nekaterih delih
kontradiktoren, saj je predvideval sofinanciranje ohranjanja tako naravne kot kulturne dediščine. Organ, ki je
presojal vlogo, je presodil, da kljub napakam v razpisu, projekt ni upravičen za sofinanciranje. Investicija se bo
izvajala z lastnimi sredstvi.
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OB136-10-0005 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODNANOS
Namen in cilj
Vas Podnanos je sestavljena iz več zaselkov, ki so ob vznožju pobočja Nanosa ob državni cesti Ajdovščina Razdrto. Stari del vasi, kjer se bo izvajala investicija, je po svoji urbanistični zasnovi tipično primorski. Gre za
strnjeno, gručasto naselje okrog župnijske cerkve, ki ga ločujejo le ozke ulice (gase). Predmet zahtevne investicije je
obnovitev in izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju starega dela vasi, spremljevalno še
ureditev zgornjega ustroja na ustrezen način, saj gre za območje, ki je zaradi svojega izgleda privlačno za turiste.
Območje je tudi spomeniško zaščiteno: Staro vaško jedro Podnanos se vodi pod EŠD: 12826. Trenutno stanje:
Velika večina objektov v vasi ima pretočne greznice. Iztoki iz greznic so praviloma priključeni na obstoječ mešan
kanalizacijski sistem, ki pa ne izpolnjuje niti osnovnih zahtev veljavnih standardov. Iztoki iz kanalov so spuščeni v
potok Pasji rep, ki deli območje obdelave na dva dela. Ulice so ozke, asfaltirane. Meteorne vode iz streh se
praviloma izlivajo na ulice in od tam do najbližjega požiralnika ali direktno v potok. Kanalizacija na celotnem
območju je mešanega tipa in izvedena neustrezno. Kanali niso vodotesni in verjetno niti ustreznih profilov, da bi
lahko odvajali tudi meteorne vode. Vas glede na obstoječi način reševanja odvajanja odpadnih vod razdelimo na tri
dele: Ulice gase, ki gravitirajo proti potoku Pasji rep. To so nizi objektov, kjer se odpadne vode preko krajših
kanalov, ki potekajo po ulicah, ki so pravokotne na smer potoka. Kanali so krajši od ulic z iztokom direktno v potok.
Objekti in dvorišča, ki stojijo ob potoku in imajo odvodnjo odpadnih vod direktno v potok. Ostali del naselja, kjer se
komunalne odpadne vode spuščajo v obstoječe kanale. Meteorne vode se prosto razlivajo na ulico in odtekajo do
odprtin v kanalih. Glavni kanal poteka vzporedno s potokom in se izliva v potok nižje od območja obdelave.
Stanje projekta

OB136-10-0009 - VEČNAMENSKE POVRŠINE KS GOČE
Namen in cilj
Projekt izgradnje prireditvenega prostora ter opreme igrišč in parkirišč v KS Goče prebivalcem krajevne skupnosti
prinaša nove urejene in prosto dostopne površine za skupne potrebe, namenjene tako otrokom kot odraslim. Z
izgradnjo primerne infrastrukture za športne, kulturne in druge namene, bo prišlo do izboljšanja kakovosti življenja
na vasi. Naložba bo omogočila ohranitev podružnične šole v vasi, saj bodo otroci pridobili varen prostor za igro
otrok, kar bo pripeljalo do izboljšanja pogojev za življenje za mlade družine. Zagotovljene površine za izvajanje
športnih aktivnosti bodo omogočale ohranjanje lastnega zdravja. Prireditveni prostor bo spodbujal medgeneracijski
dialog. Naložba bo vplivala na razvoj turizma v vasi. Izvedba investicije bo dosegla sledeče cilje: -ohranitev
poseljenega ter krajinsko urejenega podeželja, -izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev in s tem
ohranjanje in povečanje poseljenosti na tem območju, -ohranitev pozitivnega naravnega prirastka prebivalstva na
obravnavanem podeželskem območju, -ustvarjanje prijaznega vaškega zbirališča ter s tem spodbujanje
medgeneracijskega druženja, -spodbujanje športne aktivnosti prebivalcev in s tem ohranjanje zdravja prebivalcev, ohranitev obstoja podružnične šole -prepoznavnost občine Vipava kot družinam prijazne občine, -zavarovanja in
zaščite naravne in kulturne dediščine pred uničevanjem, -dvig kvalitete ponudbe v turizmu na podeželju.
Stanje projekta
Vas ima izjemne pogoje za razvoj kmetijstva. Glede na kulturno dediščino je turizem prioritetna razvojna panoga
občine v povezavi s pridelavo kakovostne hrane, vin in upravljanjem z naravno in kulturno dediščino. Obiskovalci
imajo možnost vodenih degustacij in nudenja vodenega ogleda kraja. V kraju je podružnična šola. Športne aktivnosti
potekajo v času šole v manjši dvorani velikosti 10x12m, v poletnih mesecih pa se otroci igrajo na cesti pred šolo. Na
voljo ni urejenih površin, ki bi zagotavljale varno igro otrok. Urejenih nimajo površin za prirejanje raznih zabavno
kulturnih dogodkov in prostora za druženje vaščanov kot tudi nimajo urejenih parkirišč za obiskovalce tega
kulturnega spomenika. PREDHODNO JE POTREBNO SPREJETI OPPN za GOČE.

OB136-11-0010 - VEČNAMENSKA STAVBA KRAJANOV LOŽ IN MANČ
Namen in cilj
Predmet investicije: Obnavljanje večnamenske zgradbe skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturnoumetniško,športno druženje, prostor za delovanje mladih in info-točka. Izvedba investicije bo dosegla naslednje
cilje: - ohranjanje in povečanje poseljenosti v vasi Lože - izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev v vasi na
kulturnem in športnem področju - povečanje prirasta prebivalcev Lož - spodbujanje športne aktivnosti , ohranja
vitalnosti prebivalcev - dvig kvalitete informacij ponudb v turizmu - izboljša možnost za prodajo pridelkov kmetij dvig povpraševanja porabnikov ponudb v turizmu - povečanje števila obiskovalcev - povečanje znanja na področju
računalništva - izenačenje pogojev bivanja na podeželju - poveča interes prebivalcev v vasi za vzdrževanje objekta ,
ki je v lasti občine - preprečiti nadaljevanje propadanja zgradbe - oživiti življenje z druženjem vaščanov - investicija
je namenjena vsem prebivalcem Lož oziroma ob prireditvah tudi ostalim - izboljša infrastrukturo opremljenosti
okolja - še poveča že obstoječe sodelovanje štirih vasi ( kot so športne igre)
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Stanje projekta
V vasi Lože stoji objekt, ki je v lasti občine, starejši od sto let .V obdobju 20 let so bile izvedena manjša vzdrževalna
dela,(npr. da se je strešnike samo preložilo , da streha ne pušča ) ki niso pripomogla k temu , da bi bil objekt toliko
uporaben , da bi v njem steklo družabno življenje. V objektu so v izredno slabem stanju kletni prostori kjer vdira
podtalna in zunanja voda. Klet je brez odtokov. Neurejena kanalizacija. Strešni prostori so zanemarjeni ( kjer so
prisotni tudi glodalci, saj je ostrešje leseno in plošča tudi lesena napolnjena z slamo in peskom). Streha je v slabem
stanju, piškave grede in zelo stari strešniki. Stopnišče dotrajano in na več mestih poškodovano. Celoten objekt je
brez ogrevanja . Stari dimniki so zazidani in napolnjeni z peskom. V takem stanju objekt ni možno usposobiti za
celoletno uporabo za društva, saj je večji del leta potrebno ogrevanje,ki ga ni mogoče zagotoviti. Ogrevalo se bi
lahko na elektriko , ki bi bil pri 3,5 m visokih prostorih zelo velik strošek.

OB136-11-0014 - Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu
Namen in cilj
Cilj projekta je vzpostavitev prvega "in-situ" muzeja analogne oddajne tehnike v Sloveniji, v okviru obstoječega
oddajnika na Nanosu: - dvig prepoznavnosti območja kot turistično privlačnega in prispevati k večji turistični
ponudbi na Nanosu kot turistični destinaciji, - ohranjena in urejena muzejska zbirka analogne TV tehnologije na
oddajnem centru Nanos, - število prihodov turistov-obiskovalcev muzeja. Rezultati projekta: - Ohranjena in urejena
muzejska zbirka analogne TV tehnologije na oddajnem centru Nanos - Izdelan nov predstavitveno-promocijski
material o muzejski zbirki in turistični ponudbi Nanosa v več jezikih - vzpostavljena nova spletna stran projekta z
informacijami o muzeju ter turistični ponudbi Nanosa v več jezikih - izdelan upravljalski načrt za vodenje in
upravljanje novega muzeja.
Stanje projekta
Razlog za pripravo predloga projekta leži v premajhnem številu in neoblikovanih trženjskih turističnih produktih na
območju Občine Vipava. Konkretni problem, ki je botroval odločitvi za pripravo projektnega predloga je, da se
ukinja oddajanje RTV signala preko analogne tehnologije na Nanosu in da RTV Slovenija namerava vso to
tehnologijo odstraniti v depoje. V tem vidimo priložnost izkoristiti dolgoletno zanimanje številnih obiskovalcev
(pohodnikov in ostalih) za preureditev RTV oddajnika na Nanosu v odprto muzejsko zbirko analogne oddajne
tehnike, ki ima dolgoletno zgodovino in lahko prinaša zanimive zgodovinske in etnološke zgodbe o delovanju
oddajnika in življenju ter delu zaposlenih na oddajniku na Nanosu. Muzejska zbirka je v neposredni bližini Vojkove
koče, ki je priljubljena pohodniška destinacija domačinov, Slovencev iz vseh slovenskih regij in tujcev, kar
zagotavlja primerno obiskanost muzeja. Projekt je namenjen tako domačim kot tujim obiskovalcem Nanosa
(pohodniki, domačini, ostali turisti), šolske skupine, študentje, ljubitelji tehnične dediščine in tehnike sploh.
Posredne ciljne skupine pa so ponudniki spalnih kapacitet, gostinski obrati, vinogradniki in vinarji, turistična društva
in turistične agencije na območju LAS-a. Neposredne koristi od tega projekta bodo imeli predvsem domačini in
turisti, ki se želijo seznaniti s tehnično dediščino ter ponudniki gostinskih in drugih turističnih storitev na območju
Nanosa. Projekt je inovativen v smislu vzpostavitve novega turističnega produkta v lokalnem okolju občine Vipava,
ki bo obogatil in specifično dopolnil turistično ponudbo planote Nanos, še posebej priljubljenega pohodniškega
območja vzhodnega dela Nanosa (Pleša), ki je najbolj obljudeno. Inovativnost se kaže tudi v unikatnosti tovrstnega
tehničnega muzeja "in-situ", saj tovrstni muzej v Sloveniji še ne obstaja.

OB136-11-0017 - STARA VAŠKA JEDRA IN VODNJAKI
Namen in cilj
Priprava projektov za prijavo na razpis za obnovo starega vaškega jedra BRITIH Vrhpolje 4.000€ v letu 2013,
nadaljevanje po prijavi na razpis in odobrenem sofinanciranju (70.000€)- 2015. Priprava idejne zasnove za obnovo
vaškega korita Gradišče pri Vipavi 400€- za prijavo na razpis sofinancerskih sredstev Priprava idejne zasnove za
obnovo vaškega korita KOMUNSKA ŠTIRNA GOČE 800€ za prijavo na Heliosov razpis.
Stanje projekta
-Cilj obnove starega vaškega jedra Britih v Vrhpolju je ohranitev kulturne in naravne dediščine, oživitev starega
vaškega jedra, dvig kulturne in turistične vrednoti kraja, povezovanje kraja. Pripravljen projekt za prijavo na razpis.
Vaško vodno korito predstavlja pomembno dediščino kmečkega življenja. V preteklosti, pred izgradnjo javnega
vodovoda, so se ob koritih zbirali krajani, se odžejali, zajemali vodo za potrebe gospodinjstev, perice so prale perilo,
voda je služila tudi za napajanje živine. Priprava projektov za prijavo na razpis Helios-ovega sklada za ohranjanje
čistih slovenskih voda.

OB136-12-0002 - Označitev znamenitosti in turistično pomembnih točk na Vipavskem
Namen in cilj
S projektom se bo povečal obisk Vipave in njenih znamenitosti. Vipava bo postala do turistov prijaznejša
destinacija, h čemur bodo pripomogle ustrezne označitve določenih turističnih točk, ki doslej sploh niso bile
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označene. Cilj projekta je dvig prepoznavnosti območja kot urejene in privlačne turistične destinacije. Rezultati
projekta bodo naslednji: izdelan elaborat označevanja znamenitosti, turistične ponudbe in predstavitve posameznih
naselij v občini Vipava, postavljeni dve promocijsko informativni tabli (ena na izvozu iz postajališča Petrol na HC,
druga predvidoma v centru Vipave, postavljene rjave in bele usmerjevalne table, postavljene pojasnjevalne table).
Stanje projekta
Pripravljen za izvedbo v začetku leta 2013 (vloga za sofinanciranje oddana na MKO dne 30. 10. 2012).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB136-08-0015 - Cesta Dobrava (Poreče) proti velikem mostu do Mlak
Namen in cilj
Asfaltiranje ceste v dolžini približno 1 km in širine 4m.
Stanje projekta
Cesta je makadamska. Po njej se zaradi bližine dnevno vozijo domačini v smeri proti Vipavi.

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 do kampa in prebivalcem zgornjega dela Gradišča. Po pripravi projektne dokumentacije bi
v letu 2012 začeli s samo izvedbo dostopne poti do kampa Tura na Gradišču. Pot bi bila nadaljevanje ceste , ki je že
zgrajena na deponiji viškov materiala iz HC. S potjo bi zagotovili lažji dostop do kampa in športnih igrišč.
Stanje projekta
Z dokončanjem izgradnje športnih igrišč in kampa pod Gradiško turo so se pojavile potrebe po bolj primerni cesti.
Del ceste v makadamski izvedbi je že urejen v sklopu ureditve deponije Brge. Za zgornji del ceste je potrebno
naročiti projekte.

OB136-13-0005 - Ureditev lokalnih cest v OBČINI VIPAVA
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti je potrebno izvesti preplastitev asfaltne prevleke in urediti odvodnjavanje in podporne zidove
lokalnih cest Podraga, Lože, Podgrič,.
KS LOŽE
-

razširitev lokalne ceste Most Močilnik – Lože – Manče do avtobusnega postajališča v Ložah (križišče) v
višini 23.000 €
- izdelava kamnitega podpornega zidu v Ložah na desni strani lokalne ceste Most Močilnik – Lože – Manče v
višini 27.000 €
KS LOZICE
podporni zid v Podgriču, ovinek pri Švicarju, Podgrič hš.št. 1.
rekonstrukcija mostu čez Močilnik pri hišni številki 45, rekonstrukcija temeljev in varnost leve strani v
smeri Lozice.
KS PODNANOS
-

ureditev podpornega zidu v zaselku Podbreg – Hrašče cca. 45 m (občinska pot) v višini 7.000 € (po
ponudbi)
- cesta na Nanos – sanacija podpornega zidu pred tunelom.
KS PODRAGA
- dokončanje širitve občinske ceste proti Podragi do odcepa iz glavne ceste do mosta čez Močilnik in od
mesta, kjer se je širitev končala l. 2012 do mostu pri čistilni napravi. Potrebna je izgradnja novega
odvodnega kanala, ker je obstoječi nepretočen zaradi deformacije in neustreznega padca (od Davidovega vrta
naprej) v višini 26.850 €
-
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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 2011.

OB136-11-0021 - Pločnik in zaščitna ograja Griža Vrhpolje
Namen in cilj
Postavitev zaščitne ograje na nezavarovanem robu ceste.
Stanje projekta
Del ceste predstavlja odcep za naselje Grižo in ovinek do ekološkega otoka. Cesta je postala nevarna za številne
pešce (otroci), saj je na eni strani nezavarovan rob ceste (prepad), na drugi strani pa strma nasuta gmajna. Ovinek je
nepregleden, sedaj pa ga na enem delu oži ograja sončne elektrarne, kar zmanjšuje predvsem pešcem možnost
varnega umika.

13029004 - Cestna razsvetljava
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB136-09-0006 - Širokopasovne povezave v regiji
Namen in cilj
Namen: Zgraditi širokopasovno omrežje v naseljih v občini Vipava in omogočiti širokopasovni dostop vsem
prebivalcem Občine Vipava. Cilji: - Zgraditi širokopasovno omrežje v naseljih Duplje, Erzelj, Goče, Gradišče pri
Vipavi, Hrašče, Lozice, Lože, Manče, Nanos, Orehovica, Podbreg, Podgrič, Podnanos, Podraga, Poreče, Sanabor,
Slap, Vipava, Vrhpolje, Zemono. - Omogočiti dostop 586 gospodinjstvom, ki sedaj tega dostopa nimajo.
Stanje projekta
Stanje projekta Gradnja upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 10ih občinah Severne Primorske) je skupen projekt naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal
ob Soči, Kobarid, Miren Kostanjevica, Tolmin in Vipava. Občine so sklenile dogovor, da v okviru projekta
NACIONALNA ŠIROKOPASOVNA MREŽA nastopajo skupaj enovito, zaradi sinergijskih učinkov skupnega
nastopanja kot so: združevanje človeških virov, prenos znanj v lokalno skupnost in prihranki na administrativnem
področju z samo izvedbo operacije. Operacija bo izpeljana v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Nosilec
operacije je: OBČINA TOLMIN V občini Vipava se bo skupaj prijavilo 586 gospodinjstev po omenjenih naseljih.
Celotna vrednost investicije znaša 1.458.764, 46 EUR. Stroški dokumentacije (Načrt vzpostavitve širokopasovnih
povezav, DIIP) pa še dodatnih 15.000 EUR. V omenjenih naseljih ni omogočen dostop do širokopasovnih povezav.
Naselja so uvrščena na seznam t.i. belih lis.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB136-07-0056 – DRŽAVNA POMOČ-SUBVENCIONIRANJE OBRESTI PODJETNIKOM
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. Subvencioniranje obresti podjetnikom
30.000€ za odobrene kredite v letu 2014. Sredstva so vsa leta v celoti izkoriščena in dosegajo svoj namen.
Stanje projekta
Občina Vipava skupaj z občino Ajdovščina ter Obrtno zbornico Ajdovščina sofinancira obrestno mero za male
podjetnike. V letu 2014 je predvidenih za ta namen 30.000 €.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB136-13-0001 - REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV
Namen in cilj
Nosilec projekta (upravičenec): Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija Sodelujoči partnerji v projektu:
Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina
Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina ŠempeterVrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava, Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški
razvojni Center, Razvojna agencija ROD Razvojna prioriteta: Odličnost v turizmu Zagotavljanje infrastrukturne
opremljenosti regije za turizem Izboljšanje prometnih povezav znotraj regije in dostopnost navzven Investicije v
obnovo in razvoj turistične infrastrukture Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot
pomembnega turističnega produkta Izboljšanje notranje prometne povezanosti regije in dostopnosti regije
(kolesarske poti). Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje
s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami
Priprava programa razvoja turističnega produkta Operacionalizacija kolesarskega omrežja Ureditev posameznih
kolesarskih povezav (opreme) oziroma točka na obstoječih trasah

OB136-13-0003 - Razvoj turističnega območja IZVIRNA VIPAVSKA
Namen in cilj
S projektom se bo povečal obisk območja občine Vipava in posledično obisk posameznih turističnih ponudnikov.
Cilj projekta je dvig prepoznavnosti območja kot urejene in privlačne turistične destinacije z oblikovanimi
turističnimi produkti. Rezultati projekta bodo naslednji: izdelana strategija razvoja turističnega območja Občine
Vipava, vzpostavljena destinacijska tržna znamka Izvirna Vipavska, izoblikovani bodo najmanj trije turistični
produkti za prodajo (Dediščina Lanthierijev, Vinske zgodbe, Športna doživetja,...), izvedene bodo investicije v
ureditev promocijsko prodajnih prostorov in veže TIC-a ter investicija v turistično označevalne table, nabavljena bo
potrebna oprema in izvedene promocijske aktivnosti: nadgradnja spletnega portala v s CRS (centralno rezervacijski
sistem), večjezični spletni portal, rekviziti za na sejme, večjezični tiskani materiali, stojnice, transparenti,
promocijski izdelki,...
Stanje projekta
Pripravljen na izvedbo v začetku leta 2014 (vloga za sofinanciranje bo predvidoma oddana na MGRT konec leta
2013)

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB136-07-0051 - SANACIJA DEPONIJE DOLGA POLJANA-CERO
Namen in cilj
2. IZVEDBA 2.1. Nabava magneta za odstranjevanje kovin Gre za elektromagnetni separator, ki bo montiran na
iztoku materiala po drobljenju v drobilcu za les (separacija kovinskega okovja pri mletju odpadnega pohištva in
odpadnega stavbnega lesa). 2.2. Nabava trgalca vreč Naprava z zalogovnikom in trgalcem vreč na vstopnem delu
linije za mehansko obdelavo odpadkov (sortirnica/drobilarna). Uporabna tako za potrebe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov (do 2016) kot kasneje, za potrebe obdelave ločeno zbranih suhih frakcij odpadkov. 2.3.
Pralna steza Gre za investicijo iz leta 2010, ki se je zaradi težav pri razpisu prenesla v leto 2011, plačilo pa bo
zapadlo v začetek leta 2012. Namenjena pranju podvozij smetarskih vozil itd. 2.4. Nabava analizatorja za amonij
Avtomatičen analizator najbolj referenčnega onesnaževala na iztoku izcednih in drugih tehnoloških voda iz območja
kompleksa odlagališča v potok. 2.5. Razna zemeljska in vrtalna dela na odlagališču V 2010 nerealizirana investicija.
Gre za prekrivanje še neprekritih zaključenih delov odlagališča ter vrtanje za odvzem vzorcev odpadkov oz. za
recirkulacijo vode. 2.6. Betonaža interne ceste in manipulativnih površin. Ta dela so na delovišču pravkar stekla.
Večji del plačil bo zapadel v leto 2012. 2.7. Izgradnja večnamenske hale. To je prva in edina velika investicija v
vseh letih, odkar obstaja odlagališče. Gre za dvoetažno halo, v katero se bo preselilo ter nadgradilo sedanjo
sortirnico/ drobilarno. Tu bo tudi zorilnica za kompost, garaža za mobilno mehanizacijo, sanitarije s priklopom na
kanalizacijo, skladišče za razne materiale in odpadke, mali laboratorij. V tej hali se bo obdelalo pretežni del toka
odpadkov, ki se ga danes odloži na odlagališče.
Stanje projekta
1. PROJEKTI 1.1. Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstve.dovol. Za potrebe pridobitve
okoljevarstvenega dovoljenja za kompostiranje odpadkov in za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
odlaganje odpadkov do 1.1.2016 (v skladu z novo Uredbo). 1.2. Izdelava projektov PGD, PZI, za sortirnico Gre za
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pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za obratovanje sortirnice/drobilarne na obstoječi lokaciji na vrhu
odlagališča (postavljena na odprtem). Predmetno dovoljenje rabimo za potrebe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov za obdobje do 1.1.2016 (po novem je dovoljeno odlagati samo obdelane mešane komunalne odpadke).

OB136-07-0052 - ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Namen in cilj
1.Ureditev zbiralnic Potrebno bo zgraditi naslednje ekološke otoke v Občini Vipava: Pod pogojem sodelovanja
občine Vipava pri pridobivanju ustreznih zemljišč za gradnjo ekoloških otokov, planiramo gradnjo ekoloških otokov
v naseljih: Vipava: Ob Beli, Na Produ, Kosovelova ulica, Gradiška cesta Duplje Vrhpolje Sanabor Lozice
Razpoložljiva sredstva v letu 2014 22.000€ za 5 eko otokov.
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.

OB136-11-0007 - R CERO NOVA GORICA
Namen in cilj
V marcu 2008 sta bili na Svetu regije predstavljene dve študiji, ki ju je izdelal IEI Maribor in sicer: Inventarizacija
komunalnih objektov regijskega pomena na območju goriške statistične regije z dopolnitvijo Izračun razpoložljivih
količin na odlagališču Stara Gora in Strokovne podlage za vzpostavitev regijskega sistema za ravnanje z odpadki v
GSR. Te strokovne podlage so bile izdelane v letih 2005 in 2006, financirale pa so jih vse občine Goriške statistične
regije po ključu (število prebivalcev). V zaključkih inventarizacije je zapisano, da je za potrebe GRS potrebno
urediti nov regijski center za obdelavo odpadkov, ki vključuje tudi novo odlagališče za odlaganje ostankov
obdelave. Iz zbranih podatkov o možnostih ureditve centra na obstoječih lokacijah je sledilo, da prostorske možnosti
zagotavlja edino lokacija v Stari Gori v Mestni občini Nova Gorica, kjer je možnost ureditve tudi objektov za
obdelavo ločeno zbranih frakcij in kompostiranje bioloških odpadkov. Strokovne podlage prikazujejo tri variante
sklopov obdelave mešanih komunalnih odpadkov . Vsakemu od teh variantnih tehnoloških sklopov sta dodana še
dva scenarija: centralizirana in decentralizirana obdelava ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov in zbranih vrst
ločeno zbranih frakcij. Strokovne podlage vsebujejo tudi oceno stroškov in primerjava stroškov glede na variantne
sklope. V zaključkih ugotavljajo, da imajo centralizirani scenariji izrazito prednost pred decentraliziranim,
najugodnejši pa je tehnološki sklop 1, kjer se pretežni del preostankov po biološki suhi stabilizaciji pripravi v
nadomestno gorivo, preostanek po separaciji pa se skupaj z blatom komunalnih čistilnih naprav obdela anaerobno.
Nadgradnja CERO bo financirana s strani Kohezijskega sklada 67,5 % upravičenih stroškov nastalih v letih 20102015, s strani MOP (iz skladov EU) 11,91%. Neupravičeni stroški zajemajo stroške priprave dokumentacije in
bremenijo občine financerke.
Stanje projekta
Okvirna dokumentacija, ki je v izdelavi oziroma jo je še potrebno izdelati za oddajo vloge: Poročilo o vplivu posega
na naravo z vsebino dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana območja za center za ravnanje z odpadki in
razširitev odlagalnih polj na CERO Nova Gorica Poročilo o vplivih na okolje za razširitev odlagalnih polj in Center
za ravnanje z odpadki Nova Gorica Idejna zasnova za odlagalno polje za objekt Center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica Idejna zasnova za tehnološke rešitve za objekt Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica Koordinacija pri
pripravi projekta Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (CERO NG) Dokument Predinvesticijska zasnova za
projekt Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (CERO NG). Dokument Študija izvedljivosti z analizo stroškov
in koristi za projekt: Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (CERO NG) Vloga za pridobitev sredstev iz
Evropskega Kohezijskega sklada za projekt Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (CERO NG) Investicijski
program

OB136-12-0005 - CENTER RAVNANJA Z ODPADKI
Namen in cilj
1.1. Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj. Za potrebe pridobitve okoljevarstvenega
dovoljenja za kompostiranje odpadkov in za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov do
1.1.2016 (v skladu z novo Uredbo). 1.2. Izdelava projektov PGD, PZI, za sortirnico Gre za pridobitev gradbenega in
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uporabnega dovoljenja za obratovanje sortirnice/drobilarne na obstoječi lokaciji na vrhu odlagališča (postavljena na
odprtem). Predmetno dovoljenje rabimo za potrebe obdelave mešanih komunalnih odpadkov za obdobje do 1.1.2016
(po novem je dovoljeno odlagati samo obdelane mešane komunalne odpadke). 2.1. Nabava magneta za
odstranjevanje kovin Gre za elektromagnetni separator, ki bo montiran na iztoku materiala po drobljenju v drobilcu
za les (separacija kovinskega okovja pri mletju odpadnega pohištva in odpadnega stavbnega lesa). 2.2. Nabava
trgalca vreč Naprava z zalogovnikom in trgalcem vreč na vstopnem delu linije za mehansko obdelavo odpadkov
(sortirnica/drobilarna). Uporabna tako za potrebe obdelave mešanih komunalnih odpadkov (do 2016) kot kasneje, za
potrebe obdelave ločeno zbranih suhih frakcij odpadk. Razna zemeljska in vrtalna dela na odlagališču V 2010
nerealizirana investicija. Gre za prekrivanje še neprekritih zaključenih delov odlagališča ter vrtanje za odvzem
vzorcev odpadkov oz. za recirkulacijo vode. Izgradnja večnamenske hale. To je prva in edina velika investicija v
vseh letih, odkar obstaja odlagališče. Gre za dvoetažno halo, v katero se bo preselilo ter nadgradilo sedanjo
sortirnico/ drobilarno. Tu bo tudi zorilnica za kompost, garaža za mobilno mehanizacijo, sanitarije s priklopom na
kanalizacijo, skladišče za razne materiale in odpadke, mali laboratorij. V tej hali se bo obdelalo pretežni del toka
odpadkov, ki se ga danes odloži na odlagališče.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB136-07-0029 - KANALIZACIJA SLAP
Namen in cilj
Na projektu so predvidene aktivnosti ureditve meteorne in fekalne kanalizacije povezane z ureditvijo vaškega jedra.

OB136-07-0031 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU VIPAVESKLOP1
Namen in cilj
Projekt je obravnaval povezovalni fekalni kanal Vipava Podnanos, fekalni kanal skozi naselje Podnanos, dokončanje
izgradnje fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vipava in izgradnjo nove čistilne naprave v Vipavi. V začetku leta
2011 je bila oddana vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Vloga je bila pregledana in jo je potrebno dopolnit.
Izdelana je bila nova vloga in v mesecu septembru 2011 poslana na Ministrstvo za okolje in prostor. Sočasno se
izdeluje projektna dokumentacija.
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. V letu 2010 je bil podpisan aneks k
medobčinski pogodbi, v katerem je bil sprejet dogovor, da lahko občine za sredstva iz naslova tega projekta
kandidirajo samostojno. Tako je občina Vipava kot edina uspela pridobiti odločbo o sofinanciranju projekta
Odvajanje in čiščenje vode v porečju reke Vipava - sklop1. Izvedeni so bili razpisi za izbiro izvajalca gradnje,
nadzora in informiranja. Razpisi so zaključeni in podpisane so pogodbe z vsemi izvajalci.

OB136-09-0008 - Kanalizacija Duplje
Namen in cilj
Za naselje Duplje je bil izdelan idejni projekt izgradnje kanalizacije. Zaradi konfiguracije terena in možne navezave
na že zgrajeno kanalizacijo v Logu je predvidena gradnja kanala do Loga.
Po izvedeni finančni analizi je bila sprejeta odločitev, da se predvidi črpanje odplak proti že zgrajeni kanalizaciji
Zemono in tako odpade gradnja kanala do Loga. Izračuni so pokazali tudi nekoliko nižje obratovalne stroške pri
varianti Zemono.

OB136-11-0018 - KSD-Vzdrževanje Čistilne naprave Vipava
Namen in cilj
Stanje projekta
1. Prenos podatkov o delovanju črpališč: Ob Goriški cesti ob Škofijski gimnaziji je črpališče, ki črpa odpadne vode
iz večjega dela mesta Vipava na ČN Vipava. Potrebna je GSM povezava, ki bi javljala delovanje črpališča (201410000€). 2. Zamenjava fekalne kanalizacije od Vrhpoljskega bloka do vojašnice: Potrebno bi bilo zamenjati del
stare fekalne kanalizacije iz salonitnih cevi od Vrhpoljskega bloka do vhoda v vojašnico slovenske vojske dolžini
370m, ki povezuje novo fekalno kanalizacijo Vrhpolj in hiš levobrežno potoka Bela z novo kanalizacijo Na Produ
do ČN Vipava (2015-55000€). 3. Ureditev dotokov meteorne kanalizacije v Podragi: V Podragi prihaja do vdorov
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tujih meteornih vod v kanalizacijo, ki je speljana na ČN Podraga in tako do nepotrebnega dodatnega obremenjevanja
čistilne naprave (2014-30000€ in 2015=25000€).

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB136-08-0003 – OBČINSKI 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. Dokončanje dokumenta je predvideno v letu 2015.

16039001 - Oskrba z vodo
OB136-09-0004 - Izgradnja vodovoda na Erzelj
Namen in cilj
Zaradi zagotovitve kvalitetnejše oskrbe z pitno vodo je bilo potrebno zgraditi dodatno napajanje iz doline. Kot
najustreznejša se je pokazala varianta napajanja iz vasi Slap. Del vodovoda se je zgradil sočasno z gradnjo
širokopasovnega omrežja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je dogradilo še črpalno postajo v neposredni
bližini pokopališča na Slapu ter povezalo vodovod Slap-Erzelj. Investicija je zaključena. Nadaljevalo se bo še z
menjavo cevi v naselju Erzelj v letu 2015.

OB136-10-0004 - UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA-KSD
Namen in cilj
1. VODOVOD Podnanos Poreče-Potrebna bo zamenjava obstoječih 400m AC cevi ob predvideni gradnji nove
kanalizacije. Predvidena gradnja 2015-20000€. 2. VODOVOD Petriška in Poljšakova vas in črpališče-Zaradi
projekta nove kanalizacije se je prestavila gradnja povezave vodovoda za ta dva zaselka, da bi združili gradbena dela
izkopa in zasipa. Izradnja vodovoda bo vezana na termin gradnje kanalizacije in sicer 2013 =85000€ , 2014=40000€
in 2015=15000€. 3. VODOVOD in HIDROFOR OREHOVICA V LETU 2013 =25000€. 4. VODOVOD Sanabor Planirana izgradnja kanalizacije se je prestavila iz leta 2011, ko je bil v planu pričetek tudi del na rekonstrukciji
obstoječega vodovoda. V letu 2012 se JE poleg projektiranih del zagotovili električni priključek za vodohran. Dela
se bodo predvidoma nadaljevala tudi v letu 2013=15000€ in 2015 =5000€. 5. VODOVOD Zemono VipavaPotrebna je izdelava povezovalne zanke v dolžini cca 600m zaradi boljše pretočnosti vode in v izogib mrtvim
krakom, kjer voda zastaja, V letu 2015=30000€. 6. VODOVOD Duplje -2x-Predvidena je bila že večkrat obnova na
hrib za postavitev ustreznega požarnega hidranta ter obnove v sklopu gradnje ceste v letu 2015 =10000€ in v letu
2016 =15000€. Podobna povezava se namerava izvesti v drugem zaselku, kjer je farma enako za požarni hidrant . 7.
VODOVOD MANČE -prestavitev v letu 2013 =2500€. 8. VODOVOD Vrhpolje Budanje navezava -Potrebna bo
navezava Vrhpolj na sistem Šumljak iz Budanj. Sistem izvirov Vrhpoje je zelo neugoden za obvladovanje kvalitete
in nadzora za HACCP nadzor. Predvideva se projekt prevezave v letu 2013 =15000€ in v letu 2015 =30000€. 9.
Telemetrija Budanje Vipava-Za nadzor količine vode za napajanje vodovoda Vrhpolj ter nadalje v Vipavo bo
potrebno dograditi del telemetrije za nadzor ter regulacijo sistema v letu 2013 =5000€
Stanje projekta
Na določenih območjih stare azbestne cevi, ki so nujne zamenjave. S temi obnovami se poveča vrednost
infrastrukture. 10. VODOVOD Podnanos -V kolikor se bo gradila kanalizacija po Podnanosu je potrebno predvideti
večja sredstva tudi za vodovod. Predvidena sredstva v letu 2014 =40000€ in 2015 =20000€. 11. VODOVOD GOČE
v letu 2014 =20000€. 12. VODOVOD NA PRODU v letu 2014=10000€. 13. VODOVOD LOŽE-obnova AC 150 m
v letu 2014=10000€.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
OB136-07-0057 – DRŽAVNA POMOČ-SUBVENCIONIRANJE OBRESTI STANOVANJSKIH
KREDITOV
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
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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
čimveč 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 NAJEMNINO OBJEKTA 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
OB136-11-0019 - OBRTNA CONA V-4
Namen in cilj
Z izgradnjo hitre ceste je nastal prostor med obrtno cono Tankovske garaže, HC in regionalno cesto v površini
približno 70.000 m2. Z občinskim prostorskim planom smo na tem območju predvideli ureditev nove obrtne cone.
Parcele so še vedno v lasti MORS-a, z njimi pa upravlja DARS. Parcele še niso zemljiško knjižno prenesena z
MORS-a na DARS. Z DARS-om potekajo razgovori o čim hitrejši ureditvi zemljiško knjižnega stanja. V kolikor bo
Dars omogočil odkup parcel, bi za izvedbo projekta koristili sredstva SVRL-ja in sicer v 6. Javnem razpisu
Regionalni razvojni programi prednostna naloga Razvoj regij. Občina Vipava lahko iz tega naslova črpa sredstva v
višini 445 599,00 €. Sofinanciranje je v višini 85 % od upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. Razliko do
polne investicije mora pokriti občina iz lastnega proračuna.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB136-12-0004 - ZDRAVSTVENI DOM VIPAVA
Sanacija toplotne postaje ZP Vipava
Namen in cilj
Namen sanacije ogrevanja sanitarne vode je pri dotrajanemu bojlerju, ki ima velike toplotne izgube, zamenjati s
toplotno črpalko in s tem prihraniti pri porabi energije.
Stanje projekta
Dosedanji bojler je dotrajan in bo potreben zamenjave. Pri iskanju najugodnejše izvedbe sanacije se je pokazala
najboljša rešitev s toplotno črpalko. ZD bo sofinanciral polovico deleža investicije, ki po projektantskem izračunu
znaša 10.700,00 €, polovico pa bo prispevala Občina Vipava. Investicija naj bi bila zaključena v letu 2014.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB136-13-0002 - Obnova gospodarskega dela Lanthieri-1. faza
Namen in cilj
Namen investicije je ohraniti in oživiti gospodarski del dvorca Lanthieri, ki pripada enemu izmed pomembnih
državnih kulturnih spomenikov. Celotna Lanthierijeva graščina je bila leta2008,razglašena za spomenik državnega
pomena. Gospodarsko poslopje je prazno in v slabem stanju. Glavni namen je obnova propadajočega objekta v
središču Vipave, ki bo Vipavi vrnil nekdanjo središčno funkcijo. Z obnovo bo Vipava pridobila infrastrukturo za
nadaljnji razvoj občine kot univerzitetnega središča.
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18039005 - Drugi programi v kulturi
OB136-11-0001 - Ureditev kulturne dvorane Vipava
Namen in cilj
V kulturni dvorani so bila v letu 2011 zamenjana štiri okna v garderobah in sanitarijah. Prav tako je potrebno
zamenjati stranska vrata v dvorano, saj ta ne zagotavljajo varnega zapiranja. Ravno tako je potrebno urediti
sanitarije v avli kulturne dvorane.
Stanje projekta

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
OB136-07-0050 - OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV- CERKVA
Namen in cilj
Sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov bo opravljeno na osnovi pisnega sklepa duhovnikov vipavske
dekanije in sklenjenih posameznih pogodb z župnijami.
Stanje projekta
Sakralni objekti v občini so potrebni sprotne obnove in vzdrževanja, da se jih zaščiti pred propadanjem.

18059002 - Programi za mladino
OB136-13-0004 - OTROŠKO IGRIŠČE MANČE
Namen in cilj
Nabava igral.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB136-07-0024 - REKONSTRUKCIJA OŠ D. BAJCA VIPAVA PODRUŽNICA GOČE
Namen in cilj
Poglaviten cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Goče v načrtovanem obdobju
rekonstruirati obstoječo šolsko stavbo podružnične OŠ Goče ter s tem rešiti problem dotrajanih, nevarnih in
neprimernih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v podružnični OŠ Goče ter zagotoviti urejeno,
varno in zdravo okolje za bivanje in izobraževanje učencev ter zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno vzgojnoizobraževalno delo učiteljev. Poglaviten cilj obravnavanega investicijskega projekta je rekonstrukcija 636,43 m2
neto zazidanih površin obstoječe šolske stavbe podružnične OŠ Goče. Razlogi za investicijsko namero so: zagotoviti
kakovostne vzgojno-izobraževalne in ostale storitve za osnovnošolske otroke (boljše bivalne, izobraževalne,
vzgojne, varnostne in zdravstvene pogoje) v podružnični OŠ Goče za vse učence in zaposlene; zagotoviti urejeno,
varno in zdravo okolje za bivanje in izobraževanje učencev v podružnični OŠ Goče; zagotoviti kvalitetno vzgojnoizobraževalno delo in pogoje za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi
sposobnostmi in interesi; zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposlene v podružnični OŠ Goče; ustvariti pogoje za
telesno aktivnost učencev in učiteljev; ter zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov, predvsem pa
najmlajših občanov (učencev, ki obiskujejo podružnično OŠ Goče). NAJNUJNEJŠE OBNOVE financira Občina
Vipava preko investicijskega vzdrževanja Osnovne šole Vipava.
Stanje projekta
Stavbo podružnične šole na Gočah so zgradili v letih od 1923 do 1933 in do sedaj še ni bila celovito adaptirana.
Stoji na robu značilne in slikovite primorske vasi, ki sodi med posebej arhitekturno zaščiteno naselje. Od matične
OŠ Draga Bajca Vipava je oddaljena osem kilometrov. V pritličju je velika vhodna avla, ki se uporablja jo kot
prostor za športno vzgojo. Cementni tlak in ravna betonska strešna plošča sta slab izolator, zato prostora pozimi ni
mogoče primerno ogreti, poleti pa je v tem prostoru zelo vroče in ga ni mogoče ohladiti. Avla je sicer neprimerna za
pouk športne vzgoje, toda ker v kraju ni igrišča in drugega večjega prostora, so na podružnični OŠ Goče primorani
izvajati pouk v takih pogojih. Ravna streha nad avlo ni izolirana in pušča. Nad sanitarijami je sicer hidroizolirana in
se sproti vzdržuje, vendar ob deževju voda kljub temu pronica po stropovih. Ob avli je vlažna drvarnica brez
stavbnega pohištva, zato še bolj zebe v telovadnici - avli. V pritličju stavbe so še hodnik, dve učilnici in edine
sanitarije za učence. Hodnik je temperiran s pečjo na palete, sanitarije pa niso ogrevane. Toplo vodo se zagotavlja iz
električnih grelnikov. Učilnice so ogrevane s pečmi na palete in pečmi na drva, saj ob izpadih električnega toka ni
mogoče ogrevati prostorov s sodobnejšimi pečmi. Pritličje, ki je iz cementnih tlakov in kamnitih stopnic, se hitro
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ohladi in je za zagotovitev primerne temperature v prostorih potrebno dolgotrajno ogrevanje. Toplotna izolacija sten
in oken je slaba.

OB136-11-0020 - OPREMA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE
Elektro inštalacije na matični šoli v Vipavi
Namen in cilj
Na podlagi zakonodaje je potrebno zagotoviti varnostno razsvetljavo na objektu OŠ v Vipavi in vzdrževanje le-te.
Stanje projekta
Projekt je predviden letu 2014 za dokončanje varnostne razsvetljave v novem delu stavbe in vzdrževanje varnostne
razsvetljave v starem delu stavbe.

Ureditev vrat na podružnični šoli Podnanos
Namen in cilj
Namen investicije je zamenjava vrat v mansardi zaradi velikih toplotnih izgub.
Stanje projekta
Trenutna lesena vrata, ki ločujejo prostor med učilnico in ostalimi prostori v mansardi podružnične šole Podnanos
ne tesnijo dobro in skozi nje prihaja do velikih toplotnih izgub in smradu po kanalizaciji. Za zagotovitev boljših
razmer učencev, ki imajo pouk v mansardi je predvidena zamenjava vrat z aluminijastimi, ki bi bolj tesnile.

Toplotna sanacija večnamenske dvorane na OŠ Goče
Namen in cilj
S stenskimi in talno oblogo avle bi izboljšali pogoje v podružnični šoli na Gočah. Učencem bi tako omogočili vsaj
minimalne pogoje za pouk športne vzgoje in razvijanje spretnosti.
Stanje projekta
Trenutno in šolska avla neizoliran cementni tlak. Pokrita je z betonsko ploščo in samo hidroizolacijo. Prostor je ob
hladnem vremenu mrzel in ga ni mogoče dovolj ogreti. V letu 2013 se je saniralo strop te dvorane v letu 2014 pa je
planirana še sanacija tal.

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-11-0008 - Mrliška vežica Gradišče pri Vipavi
Namen in cilj
Izdelava idejnih zasnov za gradnjo poslovilnega objekta na Gradišču pri Vipavi. V letu 2014 je predviden nakup
zemljišča za širitev pokopališča in gradnjo mrliške vežice od Sklada kmetijskih zemljišč.

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-13-0006 - UREDITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKA VEŽICA LOZICE
Namen in cilj
Potrebna je ureditev mrliške vežice. Urejanje projektne in gradbene dokumentacije. Okvirna cena dovoljenje je
ocenjena na 7.000 €.
Stanje projekta
V letu 2014 je odkupljeno zemljišče.
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5007 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB136-12-0007 - Prostori KS SLAP
Namen in cilj
Izdelava osnutka za večnamensko dvorano na Kalu in urejanje okolice na Gmajni.

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. Novogradnja mrliške vežice s 50 % sofinanciranjem Občine Vipava v letu
2012 v višini 35.000€ na osnovi prejetih gradbenih situacij in računov. Ostala dela bodo izvedena iz lastnih sredstev
KS.
Stanje projekta
Za širitev pokopališča in novogradnjo mrliške vežice je bilo v letu 2010 odkupljeno zemljišče in izdelana projektna
dokumentacija.

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-07-0007 - MRLIŠKA VEŽICA VIPAVA
Namen in cilj
Novogradnja MRLIŠKE VEŽICE VIPAVA V letu 2010 so potekali dogovori z mejaši za odkup ter zamenjave
zemljišč. V letu 2011 zagotovljena sredstva za idejne zasnove glede najprimernejše lokacije, razpis javnega natečaja
za rešitev pokopališke vežice Vipava. V proračunu za leto 2014 zagotovljena sredstva za odkup zemljišča.

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB136-07-0060 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKA VEŽICA VRHPOLJE
Namen in cilj
ŠIRITEV POKOPALIŠČA TER IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE V VRHPOLJU V letu 2011 je bila izpeljana 1.
FAZA- izdelava IDEJNEGA PROJEKTA TER NAKUP ZEMLJIŠČA ZA ŠIRITEV PO PLANU KS VRHPOLJE
in sicer parcelna št. 442/1 k.o. Vrhpolje, vinograd, 1085 m2. Investicija se bo nadaljevala v letu 2013 z zamenjavo
parcel in pripravo projektne dokumentacije ter dodatnim odkupom zemljišč ob pokopališču.. Celotna investicija
gradbenih del je ocenjena na 100.000 €, od tega bo Občina sofinancirala v letu 2014 20.000 € in v letu 2015 30.000
€. Ostala sredstva zagotovi Krajevna skupnost Vrhpolje.
Stanje projekta
KS Vrhpolje nima primernega poslovilnega objekta. Zaradi širitve naselja in novogradenj je postalo pokopališče
premajhno in je potrebna širitev.
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4. OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
ZA LETO 2014

UVOD
Predlagani proračun Občine Vipava za leto 2014 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,
 zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje
javnih financ v obdobju od 1. Junija 2013 do 31. 12. 2014,
 aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
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.
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) in nas seznanilo,
da je predlog v medresorskem usklajevanju. Predlog sprememb financiranja občin je bil nesprejemljiv tudi zaradi
soodvisnosti in povezanosti z predlaganim davkom na nepremičnine, finančni učinki občinam še zdaj niso v celoti
poznani. Predlog so spremenili za nujni postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru RS. Iz predloga so namreč
izločene vse spremembe, ki bi lahko neposredno vplivale na financiranje občin v naslednjem proračunskem letu. Na
odločitev, da se s spremembami ne vpliva na izračun in financiranje primerne porabe občin za leto 2014 in 2015 in na
višino sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, je tudi ob pripravi predloga zakona o davku na nepremičnine,
dogovorjeno prehodno obdobje treh let, v katerem bodo občine za svoje financiranje od prihodkov od tega davka prejele
le protivrednost v letu 2012 pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V tem obdobju bo Ministrstvo za
notranje zadeve skupaj z Ministrstvom za finance spremljalo učinke davka na nepremičnine in najpozneje do izteka
prehodnega obdobja v sodelovanju z združenji občin pripravilo spremembe zakona, ki bodo upoštevale sorazmernost
virov financiranja in stroškov opravljanja nalog občin bolj, kot doslej, zagotavljajo. Predlog tako vsebuje manjše,
vendar pomembne spremembe. Zato predlagajo, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku.

Stališča županj in županov izrazili do zakonodajnih in sistemskih predlogov, ki so pripravljeni ali
pa naj bi se v bodoče pripravili:
K Zakonu o davku na nepremičnine
Občine še vedno vztrajajo, da se ohrani NUSZ v sedanji obliki, Vlada pa naj uveljavi krizni davek, če ocenjuje, da
obstaja za to potreba.
Če bo Vlada RS kljub temu uveljavljala Zakon o davku na nepremičnine, ji županje in župani sporočajo, da je
predlagana uvedba davka na nepremičnine za občine neustrezna tako s finančnega, sistemskega kot vidika urejanja
zemljiške politike v občinah.
Vztrajajo, da uvedba davka na nepremičnine temelji na naslednji izhodiščih:
• Dolgoročni ohranitvi davka na nepremičnine kot lokalnega davka;
• Ohranitvi avtonomije občin pri vodenju prostorske politike;
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Časovni omejitvi (3 leta) delitve pobranih davčnih virov med občinami in državo (50/50) in v nadaljevanju
delitev, ki bo ustrezala definiciji davka kot lokalnega davka;
• Izvzemu ali ničelni stopnji obdavčitve občinske javne infrastrukture oz. vsega občinskega premoženja;
• Delitvi rizika višine pobranih davkov med državo in občinami v prehodnem obdobju;
Zato ob neupoštevanju nekaterih ključnih zgoraj naštetih predpostavk občine napovedujejo ustavno presojo. Predlog
zakona je ustavno sporen, ker ukinja lastne vire občin, sporen z vidika zakonitosti, ker je pripravljen brez sodelovanja
občin in ker bistveno prizadene eno temeljnih funkcij občin, razvojno funkcijo.
•

K Zakonu o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) za 2014 in 2015
Ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015 občine pričakujejo:
• Najmanj ohranitev povprečnine v višini 536 eur v letih 2014 in 2015.
• Izpolnitev sklepa Vlade RS iz leta 2012 o sprejemu Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine in
posledično znižanje stroškov občinam za najmanj 10%.
• Višina dela sredstev, ki se občinam, skladno z 21. členom ZFO za vsako proračunsko leto zagotovi v višini
šestih odstotkov skupne primerne porabe občin mora ostati zamrznjena na višini 4 % za leti 2014 in 2015.
Občine opozarjajo, da je nesprejemljivo nižati sredstva lokalnim okoljem in občinam, ki so razvojno najbolj prikrajšane.
Konec septembra smo bili seznanjeni s predlogom proračuna za 2014 in 2015. Zakon o izvrševanju proračuna
zmanjšuje sredstva za sofinanciranje investicij na 2 % skupne primerne porabe občin oziroma ukinja sredstva za
investicije za 2015. V Združenje občin Slovenije ostro nasprotujejo takšnemu načinu varčevanja, skozi katerega največ
izgubijo razvojno ogrožena območja Slovenije. Z nasprotovanjem so seznanili predsednico Vlade RS in zahtevali
sestanek.
K Zakon o financiranju občin (ZFO)
Občine nasprotujejo posegom v veljavni Zakon o financiranju občin, ki v osnovi spreminjajo temelje sistema
financiranja občin. V času, ko pristojno ministrstvo pripravlja strategijo razvoja lokalne samouprave, je spreminjanje
sistema financiranja občin nespametno, saj naj bi skozi dogovorjeno in sprejeto strategijo opredelili bodoči ustroj
področja in posledično tudi financiranja.
Zato občine pričakujejo, da bo pristojno ministrstvo nadaljevalo s pripravo strategije razvoja lokalne samouprave in
skozi to pripravljajo tudi možne modele financiranja občin, ki pa morajo temeljiti na obsegu nalog in pristojnostih, ki
jih bodo morale opravljati občine. Predvsem pa, da bo pristojno ministrstvo v bodočem modelu financiranja občin
uveljavilo tudi takšne finančne vire, ki bodo avtonomni in ne samo preneseni finančni viri.
K predlogu izhodišč za teritorialno reformo lokalne samouprave ter uvedbo upravnih okrajev in prenovo
upravnih enot
Predlagana Strategija razvoja lokalne samouprave ni dokument vizije razvoja temveč je dokument, oz. izhodišče za
popolno centralizacijo države. Takšnemu načinu občine odločno nasprotujejo in pričakujejo pripravo Strategije razvoja
lokalne samouprave, ki bo opredelila temelje dolgoročnega razvoja lokalne samouprave v Sloveniji in v kateri morajo
občine aktivno sodelovati.
Zahtevajo, da se pripravljavci izhodišč za Strategijo razvoja lokalne samouprave sestanejo s predsedstvi obeh združenj
in skupaj opredelijo izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave.
Občine odločno nasprotujejo predlagani uvedbi upravnih okrajev in upravnih enot, saj predpostavlja manjšanje
dostopnosti storitev države ljudem v različnih lokalnih okoljih in še dodatno zmanjševanje števila zaposlenih v teh
prikrajšanih okoljih. Občine ponovno predlagajo, da se upravne enote preoblikujejo kot skupne občinske uprave in
nanje prenesejo naloge, ki bodo zagotovile ustrezno dostopnost državnih storitev tudi v lokalnih okoljih, pod pogojem,
da država za te namene občinam zagotovi finančna sredstva.
K pripravi Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
Občine odločno zahtevajo, da pristojno ministrstvo nemudoma predloži predlog zakona, z ministrstvi pa opravi dodaten
krog pregleda obstoječe zakonodaje, pa tudi podzakonskih predpisov, za znižanje stroškov občin.
K izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji
Občine zahtevajo, da se programski dokumenti za programsko obdobje 2014 -2020 pripravljajo ločeno za dve
kohezijski regiji v skladu s teritorialno delitvijo Slovenije na nivoju NUTS. Prav tako se pričakuje, da se v Operativnih
programih ohrani programska usmeritev razvoj regij po kateri se naj usmeri kohezijska sredstva.
Pristojno ministrstvo mora nemudoma pristopiti k usklajevanju programskih dokumentov - partnerski sporazum,
operativni program – z razvojnima svetoma kohezijskih regij že v fazi njihove priprave in ta način zagotoviti partnerski
pristop v celotnem procesu razvojnega načrtovanja.
Prioriteto v naslednji finančni perspektivi morajo imeti vlaganja v javni in ne v zasebni sektor.
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Vsi projekti iz te finančne perspektive, ki imajo odločbo, morajo biti uvrščeni prioritetno v naslednjo finančno
perspektivo. V primeru, da teh sredstev ni mogoče v tej finančni perspektivi porabiti, naj na njihovo mesto stopijo že
pripravljeni in izvedljivi projekti.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za
pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2014 in
2015 in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2014 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri
razvoja Slovenije.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo
občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje
neposrednim uporabnikom.
Navodila za pripravo občinskega proračuna so bila posredovana 10. 10. 2013 posrednim in neposrednim proračunskim
uporabnikom občinskega proračuna.
V letu 2013 občina lahko sprejme proračun za leto 2014, ker se konec leta 2014 izteče mandatno obdobje sedanjih
občinskih svetov.
V občinah, v katerih občinski sveti iz različnih razlogov ne bodo sprejeli proračuna za leto 2014 do 1. 1. 2014, bodo
občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.
1.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije-jesenske napovedi 2013
Napovedi 2014
I.Bruto domači proizvod
- letna nominalna rast BDP

100,6

- realna rast BDP (v %)

-0,8

- letni deflator BDP

101,4

II.Plače
Povprečna bruto plača v Sloveniji

1.525,4

- letna nominalna rast povpr.plače (%)

100,5

- nominalna rast prispevne osnove (%)

98,8

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

-4,0

IV. Cene
- povprečna letna rast cen

101,9

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

101,4

Ključne predpostavke Jesenske napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop do virov
financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. Osrednji cilj ekonomske
politike je trajno strukturno uravnoteženje javnih financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast. Cilji in
zaveze ekonomske in fiskalne politike do konca leta 2015 so skladno z zahtevami in obveznostmi na EU ravni določeni
v Programu stabilnosti in spodbujanja rasti ter zaposlovanja.
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Glavni cilji ekonomske in javnofinančne politike:
(i) znižanje primanjkljaja države, skladno z zahtevami Pakta za stabilnost in rast ter skladno s priporočili Sveta EU;
(ii) strukturno ravnovesje javnih financ do konca leta 2015;
(iii) krepitev stabilnosti finančnega sektorja;
(iv) strukturne reforme na področju trga dela in pokojninskega zavarovanja;
(v) spodbujanje gospodarske aktivnosti in zaposlovanja.
Proračunski primanjkljaj
Gospodarske razmere v letu 2013 ter obeti za prihodnji dve leti so slabši, kot so bili prvotno pričakovani, kar vpliva tudi
na gibanja v javnih financah. Iz tega razloga bo Slovenija po ocenah v letih 2013 in 2014 dosegala višji primanjkljaj
državnega proračuna od predvidenega v Programu stabilnosti. Načrtovano zniževanje primanjkljaja države bo doseženo
z doslednim izvajanjem že sprejetih ukrepov iz let 2011 in 2012, podaljšanjem nekaterih začasnih ukrepov ter s
sprejetjem dodatnih ukrepov tako na strani javnofinančnih odhodkov kot prihodkov.
2. Opis načrtovanih politik občine
Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v
zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo
javnih financ je v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot v
preteklosti. Pri načrtovanju odhodkov moramo biti restriktivni in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne
javne finance.
V naši občini bodo potekale prioritetne investicije v nadaljnje urejanje kanalizacije in zamenjavo vodovodnih cevi, po
vseh naseljih in po ulicah v Občini Vipava, ki je še nimajo urejene in obnovo gospodarskega dela objektov gradu
Lanthieri. Seveda ne bomo pozabili na manjša dela v krajevnih skupnostih.
Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje je odobreno sofinanciranje iz kohezijskih sredstev in izvajanje projekta varovanje
porečja reke Vipave v Občini Vipava z gradnjo povezovalnega kanala Podnanos – Vipava in novogradnjo čistilne
naprave v Vipavi ter gradnjo fekalnega kanala v aglomeraciji Vipava (ulice novega naselja Vipave, Kosovelova in
Gradišče).
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost, šport in kulturo za sofinanciranje v letih 2014 in 2015 za
ureditev gospodarskega dela objektov gradu Lanthieri. Potrebno bo rušenje in novogradnja laboratorijev, kletnih
prostorov in prostorov za dva muzeja. Za potrebe zaposlenih bo potrebno urediti parkirišče na bivšem dvorišču
klavnice. Za dostop na parkirišče bo potrebno zgraditi most med stavbo Lanthieri in Barom na vogalu. Uredilo se bo
tudi energetsko postajo.
Ker nismo uspeli na razpisu v letu 2013, se bomo ponovno prijavili na razpis sofinanciranja za ureditev komunalne
infrastrukture v centru Podnanosa na osnovi izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov Severne Primorske
(Goriške statistične regije) za obdobje 2013-2015.
Vzdrževanje javnih poti, širitev ceste skozi Lože z urejanjem odvodnjavanja.
Ureditev meteorne kanalizacije z izgradnjo cestnega podpornega zidu iz Podbrega proti Hraščam za novo naselje.
Urejanje prometnega režima in mirujočega prometa skozi Vipavo s sofinanciranjem DDC (sami razsvetljavo, pločnike
in pešpoti).
Priprava OPPN za vas Goče in gradnja večnamenskih objektov.
Ureditev bivšega vrtca na Beblerjevi za potrebe glasbene šole in mladinske sobe.
Nadaljevanje širitve pokopališča in gradnja mrliške vežice na Slapu ter v Podnanosu (z lastnimi sredstvi), priprava
dokumentacije za širitev pokopališča in mrliške vežice v Vrhpolju ter Vipavi.
Odkupovali ali zamenjevali bomo vitalne dele privatne lastnine in plačevali služnosti za zemljišča, katera uporablja za
infrastrukturo občina.
Nakup zemljišča za obrtno cono V4 (Tankovske garaže – podraška cesta).
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, informativne in usmerjevalne table, cestna
povezava čez Brge do športnih igrišč pod Gradiško Turo, kolesarske poti).
Ureditev muzeja Nanos s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Stran 71 od 77

3.

OBRAZLOŽITEV sprememb ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VIPAVA ZA LETO 2014
pripravljenih za drugo obravnavo

Občinski svet Občine Vipava je na svoji 24. redni seji, dne 21. 11. 2013, sprejel prvo obravnavo Odloka o proračunu
Občine Vipava za leto 2014. Glede na pripombe, ki so bile podane v razpravi in v dogovorjenem roku posredovane
županu, smo pripravili dopolnjen predlog odloka.
Občinski svetnika Mitja Volk in Klemen Koren sta s podporo predsednika KS Slap Alojza Ambrožiča podala pisne
predloge za proračun 2014:
- za sanacijo glavne javne poti Slap - Vipava, ker je obilno deževje – meteorna voda razdrla pot in odnesla brežine. Za
ureditev poti z razširitvijo ter dvigovanjem jaškov bi bilo potrebno po predračunu zagotoviti 16.793,30 €. (Najnujnejšo
ureditev bo izvedla Komunala iz sredstev tekočega vzdrževanja lokalnih cest).
- za sanacijo mostu čez Slapenski potok na poti med vasjo Slap ter zaselkom Žoržev kraj. Za rušitvena in gradbena dela
bi bilo potrebno po predračunu zagotoviti 14.086,73 €. (v proračun 2016)
Občinski svetnika Mitja Volk in Klemen Koren sta s podporo podpredsednika KS Lože podala pisni predlog za
popravilo oziroma sanacijo poti med Ložami in Slapom v smeri proti Tičnici v dolžini cca 300 m zaradi neurejenega
odvodnjavanja v predračunski vrednosti potrebnega materiala 5.438,28 €. (v proračun 2016) - Meteorne vode z zemljišč
so dolžni izpeljati lastniki zemljišč. Prihodki proračuna nam v tej gospodarski krizi ne omogočajo dodatnih odhodkov.
Društvo upokojencev Vipava je prosilo za finančno pomoč za delovanje v letu 2014. (prijava na razpis sofinanciranja)
Na pobudo občinskega svetnika Marka Česnik je vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) iz Šolskega
centra Nova Gorica predstavila prošnjo za sofinanciranje investicije MIC GORIŠKA REGIJA naslovljeno na občine
Severne Primorske, ker so tekom projekta zaradi gospodarske krize podjetja odstopila od sofinanciranja. Investicija
mora biti zaključena najkasneje do konca leta 2013, vendar jim za dokončanje izgradnje primanjkujejo sredstva v višini
400.000 €. (v letu 2014 predvideno 5.000 €)
Na osnovi predloga občinskega svetnika Jožka Andlovic so bila prerazporejena sredstva v višini 3.000 € namenjena
financiranju Imago prireditev na prireditev Vipavska trgatev 2014.
Predsednik Krajevne skupnosti Manče je prosil za prerazporeditev sredstev namenjenih gradnji otroškega igrišča v
višini 9.450 € iz leta 2013 v leto 2014, ker niso pridobili še gradbenega dovoljenja. (sprememba vključena v proračun
2014)
Na osnovi zahtev krajanov Poreč so predlagane menjave zemljišč, po katerih poteka gradnja kanalizacije.
Na zahtevo predsednika KS Vipava in občinske svetnice Sonje Lukin se je prerazporedilo sredstva namenjena urejanju
obrtne cone V4 v višini 10.000 € za ureditev pešpoti od mostu čez Belo do mostu čez reko Vipavo.
Na osnovi vlog javnih zavodov in humanitarnih organizacij se je zagotovilo sredstva za zaposlitve preko javnih del.
Predlog proračuna za leto 2014, 1. obravnava, je temeljila na realni oceni realizacije planiranih proračunskih postavk v
letu 2014 in pričakovanih sofinanciranjih investicijskih projektov. Ker je Ministrstvo za finance v Zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 sprejelo znižanje dodatnih sredstev za investicije občinam iz 4% na
2 % primerne porabe, smo ustrezno znižali tudi prihodke.
4.

Amandma k predlogu ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VIPAVA ZA LETO 2014 pripravljenem za
drugo obravnavo
8 podpisanih občinskih svetnikov Občine Vipava je vložilo amandma, ki je bil tudi sprejet, da se sredstva na
postavki
06 lokalna samouprava
06039001 administracija občinske uprave
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06003 sredstva za plače delavcev
400303 sredstva za delovno uspešnost – povečan obseg dela – sodelov. pri izvaj. pos. Projektov v znesku 7.220,00
€ zmanjšajo v celoti
in se v znesku 7.220,00 € prenesejo na postavko
16 prostorsko planiranje
1603 komunalne dejavnosti
16039005 druge komunalne dejavnosti
16019 TRŽNICA VIPAVA
z obrazložitvijo:
Tržnica v Vipavi je zaživela (četrtki, sobote) s ponudbo pridelovalcev zelenjave, sadja, mlečnih izdelkov iz naše in
tudi sosednje občine. Že najmanj tri leta tečejo neuspešni dogovori in planiranja za pokritje tržnice in ureditev
prostora, ki ji je namenjen s pristojnimi na upravi.
Pridobljeni sta dve ponudbi glede izvedbe. KS Vipava bo financirala projekt in izvedbo v višini 10.000 €, tako, da
bi v letu 2014 začela izvajati vsa potrebna dela.
Sredstva na postavki 400303 se nam zdijo neupravičena glede na opise del in nalog v sami sistemizaciji zaposlenih
v občinski upravi in ker se delovna uspešnost javnim uslužbencem po zakonu ne izplačuje.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Predlagani proračun vključuje davčne prihodke in sicer dohodnino na podlagi izračuna Ministrstva za finance ter
davke na premoženje v enaki višini kot v preteklem letu, nedavčne prihodke (zakupnina za komunalno
infrastrukturo in prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) ter transferne prihodke na
podlagi sklepov o odobritvi in pričakovanih sofinanciranjih prijavljenih projektov.
Skupne prihodke načrtujemo v višini 11.875.124,65 €. Povečanje prihodkov gre predvsem na račun pričakovanih
sofinanciranj investicij, za katere imamo pogodbe oz. sklepe o sofinanciranju ali pa jih prijavljamo na razne razpise
Na razpisu Ministrstva za kulturo nam je bilo odobreno sofinanciranje operacije Obnova gospodarskega dela
dvorca Lanthieri – 1. faza v letih 2014 in 2015 v skupni višini 2.850.000€ .
Iz kohezijskih sredstev EU so nam bila na Ministrstvu za okolje odobrena sredstva sofinanciranja projekta odvajanje
in čiščenje odpadnih vod v porečju Vipave v letih 2014 in 2015 v skupni višini 3.824.970 €.
Pričakujemo tudi uspešno kandidiranje na razpisu Ministrstva za okolje za ureditev komunalne infrastrukture v
Podnanosu in izpeljavo projekta IZVIRNA VIPAVSKA.
Odhodki se povečujejo v primerjavi z ocenjenimi v letu 2013. Ocenjeni so v višini 12.902.043,52 €. Investicijski
odhodki in investicijski transferi skupaj znašajo 9.514.507 € oziroma 74 % celotnih odhodkov, iz česar izhaja, da je
naš proračun izredno investicijsko razvojno načrtovan.
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INVESTICIJE V KS – PLAN 2014
KS VIPAVA - 10.000 € za zamenjavo zunanjih oken na severni strani stavbe stare šole
KS VRHPOLJE - 20.000 € za širitev pokopališča in izgradnjo mrliške vežice
KS GRADIŠČE PRI VIPAVI – 1.500 € za nadaljevanje obnove kulturnega doma (zaščitni premaz na fasadi,
zaprte oglasne deske, pleskanje notranjih prostorov kulturnega doma).
KS LOZICE – 5.000 € za ureditev pokopališča in gradnjo mrliške vežice (priprava načrtov in projektne
dokumentacije); 500 € za zasteklitev avtobusne postaje (pleksi stekla).
KS PODNANOS – 8.000 € za postavitev mejnega zidu okrog podaljška pokopališča
KS SLAP - 4.000 € za popravilo strehe na šoli in dokončanje cokla na fasadi; 1.500 € za pripravo osnutka za
večnamensko dvorano na kalu in urejanje okolice na gmajni; 3.300€ za izgradnjo mrliške vežice – 50 %
sofinanciranje gradbenih del na osnovi prejetih gradbenih situacij in računov, ostalo iz lastnih sredstev KS.

krajevna skupnost

Investicije

Kulturni programi

Vipava 20001

10.000+7.220

4.000

18.550

Vrhpolje 20002

20.000

1.200

9.064

Slap 3

4.000 + 1.500 + 3.300

650

4.419

Lože

200

2.163

Goče

800

2.070

Erzelj 5

240

752

1.000

3.368

2.300

8.786

Podraga 9

glavarina

Podnanos 6

8.000

Lozice 7

5.000 + 500

300

2.720

Gradišče 8

1.500

400

2.390

300

1.494

11.390

55.776

Manče
SKUPAJ

61.020

Dodatno:
Kmečke igre štirih vasi Goče-Lože-Manče-Erzelj 2.000,00 EUR. (Vsaka KS, ki bo sodelovala po 500€)
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5. KADROVSKI NAČRT za leto 2014
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
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
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
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
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
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,
vodo evidenco o upravnih stvareh,
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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
REFERENT
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
ADMINISTRATOR V
izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
oblikovanje in vodenje baz podatkov
sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju
sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
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
ADMINISTRATOR V
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.

Pripravila:
Helena Kobal,
Višja svetovalka

Župan
mag. Ivan Princes
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Zaključek
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog proračuna v predlagani obliki.
Ker se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, beležimo upad
javnofinančnih prihodkov tako na državni kot tudi občinski ravni. Kljub vitalnemu premoženju, ki ga ima občina, ne
moremo z njegovim izkupičkom zapirati investicijskih odhodkov, ker ni kupne moči na trgu. Potrebno je bilo
zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Pri načrtovanju odhodkov
smo bili zelo restriktivni. Da smo lahko pripravili uravnotežen proračun, smo bili prisiljeni krajevnim skupnostim in
javnim zavodom izločiti določena sredstva, čeprav se zavedamo, da so njihovi ovrednoteni programi potrebni za
delovanje.
Opozorili bi še na omejitve pri sprejemanju proračuna (30. člen ZJF) in sicer, da morajo predlogi za povečanje
izdatkov proračuna 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.

Pripravili:
Jože Papež
Helena Kobal
Božidar Lavrenčič
Majda Sever
David Premrl
David Vidrih
Vida Babić
Tamara Curk
Silvana Vitežnik

ŽUPAN
mag. Ivan Princes, l.r.
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