Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

Bukovica; 28.8.2010

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RENČEVOGRSKO ZA LETO 2010 V OBDOBJU 1.1. DO 30.6.2010
Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah je župan dolžan poročati občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Zakon določa, da poročilo o realizaciji vsebuje realizacijo prejemkov, izdatkov, presežka ali
primanjkljaja, zadolževanje in oceno realizacije. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o
morebitni vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna
preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih
sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve ter morebitnih poroštvih.
Predstavljena bo realizacija splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna, po
posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami porabe sredstev.
Polletno poročilo Občine Renče-Vogrsko je prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov, ki so bili
vplačani in izplačani od 1.1. do 30. 6. 2010, kar bi v primeru linearne realizacije proračunskih
prihodkov in odhodkov predstavljalo 6/12 oz. 50% letnega plana.
Pri obrazložitvi realizacije smo se omejili le na razlago glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim
proračunom.
V splošnem in posebnem delu proračuna je prikazano:
1. realizirani proračun preteklega leta,
2. sprejeti proračun letošnjega leta,
3. veljavni proračun (s prerazporeditvami) letošnjega leta,
4. realizacija proračuna letošnjega leta,
5. primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom letošnjega leta (indeks).
Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:
Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za tekoče leto
sprejel občinski svet.
Veljavni proračun je sprejeti proračun za tekoče leto, ki so mu dodane spremembe proračuna
po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s
katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in
vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih
financah). V primeru Občine Renče-Vogrsko pomeni to, za leto 2010 sprejeti proračun z
upoštevanjem prerazporeditev.
Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge
prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010.
Iz priloženih izkazov je razvidno, da so bili v prvih šestih mesecih l. 2010, prihodki in drugi
prejemki proračuna Občine Renče-Vogrsko realizirani v višini 2.102.355 €. Odhodki in drugi
izdatki pa so bili realizirani v višini 2.169.660 €. Odhodki torej presegajo prihodke za 67.305 €
(proračunski primanjkljaj). Razliko smo pokrivali iz ostanka sredstev preteklih let.
Na podračunu enotnega zakladniškega računa Občine Renče-Vogrsko je bilo na dan 30.6.2010
za 203.186 € likvidnih sredstev (od tega 25.106 € proračunske rezerve).
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Proračunski primanjkljaj je predvsem posledica dinamike realizacije odhodkov v prvem polletju
tega leta.
V prvi polovici proračunskega leta 2010, je bila večina prihodkov proračuna realizirana v
pričakovanih zneskih, del prihodkov pa zlasti zaradi učinkov finančne krize in gospodarske
recesije zaostaja za pričakovanji.

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, proračunskem presežku ali
primanjkljaju in zadolževanju ter oceno realizacije do konca leta
Celotna realizacija prihodkov in odhodkov, poteka v skladu s sprejetim proračunom, ocenjujemo
jo za primerno in dobro glede na splošne razmere.
V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 2.102.355 €, kar je 39,8% planiranih
prihodkov. Na odhodkovni strani pa smo realizirali 2.169.660 € odhodkov, kar je 39,5%
planiranih. Večje odstopanje beležimo pri realizaciji transfernih in kapitalskih prihodkov zaradi
nerealiziranih načrtovanih prodaj premoženja. Sicer pa je realizacija prihodkov kot odhodkov
zadovoljiva in pričakovana.

PRIHODKI
Realizacija prihodkov proračuna v obdobju prvih šest mesecev znaša 39,8% sprejetega plana,
kar je sicer nižje kot bi bil delež pri linearni realizaciji, ki bi znašal 50%, dejstvo pa je, da so
nekateri prihodki občasni ali enkratni. Med take sodijo zlasti prihodki od prodaje premoženja,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb (odvisno od izdanih odločb),
državni transferi. Tudi davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne
takse… so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič
pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.
Realizacijo skupnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija
različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov. Tako so med prihodki
najbolj v skladu s planom Davčni prihodki (44,8% plana) in Nedavčni prihodki, ki plan
dosegajo 43%. Izrazito odstopanje je pri Kapitalskih prihodkih, ker nismo izvršili prodaje
stavbnega zemljišča in delno pri Transfernih prihodkih, kjer so še nerealizirana načrtovana
sredstva iz proračuna EU. V februarju in v maju smo prejeli del sredstev za projekt Obnova
kulturnega doma v Bukovici (230.203,80 €) in v juniju izplačilo za projekt Martinovanje na
Vogrskem (24.349,78 €). V realizacijo do 30.6. pa niso še zajeta sredstva iz EU, ki smo jih prejeli
31.8.2010 v višini 301.932 € za projekt Obnova kulturnega doma v Bukovici.
Predvidevamo, da se bodo prihodki do konca leta približali načrtovanim.

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ

Realizacija
1.1.- 30.6.10
1.247.983 €
342.177€
0
0
512.195 €
2.102.355 €

struktura
59,4
16,3
0
0
24,4
100

Veljavni proračun
2010
2.787.878 €
795.564 €
136.500 €
215.000 €
1.344.352 €
5.279.294 €

struktura
52,8
15,1
2,6
4,1
25,5
100

IND real / veljavni
proračun
44,8
43,0
0
0
38,1
39,8
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Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.2010
nedavčni prihodki
16%

transferni prihodki
24%

davčni prihodki
nedavčni prihodki
transferni prihodki

davčni prihodki
60%

Realizacija prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.2010 glede na plan in lansko realizacijo

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Davčni

Nedavčni

Kapitalski

Prejete donacije

Transferni

 Davčni prihodki
Davki na dohodek in dobiček
Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je dohodnina. Dohodnina se nakazuje glede na
izračune ministrstva za finance o višini pripadajoče glavarine za leto 2010 po posameznih
občinah. Dohodnina, ki predstavlja 42,8% vseh planiranih proračunskih prihodkov, je bila
realizirana v skladu s planom in lahko realno pričakujemo, da bo do konca leta realizirana v
predvideni višini 2.260.076 €.
Davki na premoženje
V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih obdobjih, v enkratnem znesku ali
ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi
dedovanja, daril in drugih transakcij.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija)
so bili realizirani v višini 52.286 €, odločbe fizičnim osebam pa so bile razposlane šele v prvih
mesecih leta, zato prihodki iz tega naslova še niso začeli polno pritekati. Ocenjujemo, da bi
prihodki do konca leta morali doseči planirano.
Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz
preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Do konca junija je bila
dosežena realizacija 12.265 € z indeksom 61,3 glede na letni plan. Priliv iz naslova davka na
promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 8.265 €. Priliv je
odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko
planirati vnaprej. Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin so bili kljub ekonomski
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situaciji, ki ima za posledico padec kupne moči in padec cen nepremičnin, realizirani v višini
21,6% glede na plan.
Domači davki na blago in storitve
Priliv iz naslova davka na dobitek od iger na srečo je bil realiziran v višini 8,6% glede na letni
plan. Priliv je odvisen od udeležbe naših občanov pri tovrstnih igrah, zato je prihodke iz tega
naslova težko planirati vnaprej, gre pa tu za manjše zneske, do 30.6.2010 smo prejeli 559 €.
Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 7.017 € oz. 45% glede na letni plan.
Vsak zavezanec za odvajanje turistične takse je dolžan oddati poročilo o nočitvah in nakazilo na
poseben vplačilni račun za predhodni mesec. Trenutno imamo v naši občini 4 zavezance, ki nam
to takso nakazujejo.

Realizacija Davčnih prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.2010 glede na plan in lansko realizacijo

2.260.076
2.630.376
Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.2010
Realizacija 2009

1.124.812

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Davki na dohodek in dobiček

Davki na premoženje

Domači davki na blago in
storitve

 Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od obresti zajemajo prejete obresti od nočnih depozitov ter obresti od vezanih
depozitov. Razlog je v presežku likvidnostnih sredstev, ki so jih občina ter krajevne skupnosti
plasirale v banke in iz tega naslova prejemala obresti. Skupni znesek je 1.243 €, od tega
pripada vsem trem KS – jem 589 €.
Prihodki od premoženja zajemajo;
 Prihodke od najemnin za poslovne prostore in grobove, kar je prihodek KS in je bil
realiziran v skupni višini 27.030 €.
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 Prihodke iz naslova podeljenih koncesij, v višini 5.650 €.
 Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, v višini 295.923 €.
Takse in pristojbine
Upravne takse in pristojbine so dosegle 63,6% plana, spadajo med prihodke, ki jih je težko
planirati, obenem pa predstavljajo skoraj zanemarljiv delež vseh prihodkov.
Globe in druge denarne kazni
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora sta na podlagi odločb plačala 2
zavezanca v skupni višini 1.537 €. Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v
nasprotju z njim, morajo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje
plačati nadomestilo za degradacijo prostora. Gre pa za prihodke, ki jih ni moč predvideti, saj so
to prihodki od kazni za nelegalne gradnje, ki jih predpisujejo državni gradbeni inšpektorji.
Ti prihodki predstavljajo zneskovno manj pomembne prihodke.
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 375 € in so dosegli 10,9% plana.
Na tem kontu so prihodki od oglaševanja v Občinskem listu (2 izdana račun).
Drugi nedavčni prihodki
Sredstva od komunalnega prispevka, ki ga morajo investitorji oziroma lastniki pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja za objekte plačati Občini na osnovi izdanih odločb, je bil realiziran v višini
18,9 % od planiranega. V obdobju od januarja do junija je bilo izdanih 8 in plačanih 7 odločb
zavezancev - fizičnih oseb. Nobena pa ni bila plačana s strani pravnih oseb.
Drugi izredni nedavčni prihodki (1.952 €)vsebujejo nakazila ZPIZ-a za družinskega
pomočnika (974 €) in povračilo stroškov dela v korist lokalne skupnosti.
Realizacija Nedavčnih prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.2010 glede na plan in lansko realizacijo

789.068

795.564
Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.2010
Realizacija 2009

342.177
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Udeležba na
dobičku in
dohodki od
premoženja

Takse in
pristojbine

Globe in druge Prihodki od Drugi nedavčni
denarne kazni prodaje blaga in
prihodki
storitev

 Kapitalski prihodki
Gre za prihodke od prodaje nepremičnin, ki pa do konca junija še niso bili realizirani.

 Transferni prihodki
Predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru
lokalna skupnost) prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega proračuna ali iz
državnih skladov. Sredstva iz državnega proračuna za investicije v prvem polletju, ki smo jih
prejeli so naslednja; Obnova Kulturnega doma v Bukovici (230.203,80 €), v juniju izplačilo za
projekt Martinovanje na Vogrskem (24.350 €) Zadnji del sredstev za projekt Obnova KD v
Bukovici smo prejeli še 31.8.2010 in sicer v znesku 301.932 €.
Prejeli smo sredstva od požarne takse, v višini 2.502,€, refundacijo stroškov delovanja
Medobčinske občinske uprave občin Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Miren –
Kostanjevica, v višini 50% vseh stroškov v letu 2009 (6.157 €).
Drugih načrtovanih transfernih prihodkov še nismo prejeli, saj so prihodki iz državnih razpisov
navadno realizirani v drugi polovici leta.
Realizacija Transfernih prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.2010 glede na plan in lansko realizacijo

985.074

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.2010
Realizacija 2009
1.344.352
512.195
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Transf.prih. iz drugih javnofinan.institucij

Prejeta sredstva iz držav.pror. Iz sredstev EU

ODHODKI
Odhodki proračuna so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini 39,5% letnega plana.
Poraba sredstev pri Tekočih transferih je v skladu s planom, saj je dosegla 45% plana.
Največja odstopanja pa se kažejo pri Investicijskih transferih, ki so dosegli 5,9% plana.
Realizacija odhodkov do konca leta bo odvisna predvsem od priliva sredstev na naš podračun,
torej od realizacije predvidenih prihodkov. V vsakem primeru pa bo potrebno v novembru 2010
izdelati in sprejeti rebalans proračuna, v katerem bo potrebno natančno predvideti pričakovana
in potrebna sredstva za izvedbo investicij, ki so sofinancirane iz državnega proračuna in
evropskih sredstev.
Z natančnim planiranjem predvidenih prihodkov in večjih investicij bomo ugotovili, kaj glede na
pričakovane prihodke in pričakovane izdatke še lahko umestimo v proračun ter določili prioriteto
investicij.
Ocenjujemo pa, da do konca leta ne bi smelo priti do večjega odstopanja glede na plan.

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
SKUPAJ

Realizacija
1.1.-30.6.10
482.711 €
604.275 €
1.071.484 €
11.191 €
2.169.661 €

struktura
22,2
27,9
49,4
0,5
100

Veljavni proračun
2010
1.316.878 €
1.341.916 €
2.643.844 €
189.553 €
5.492.191 €

struktura
24,0
24,4
48,1
3,5
100,0

IND real / veljavni
proračun
36,7
45,0
40,5
5,9
39,5

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.2010
49%

1%

tekoči odhodki
tekoči transferi
investicijski odhodki

28%

investicijski transferi
22%
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Realizacija odhodkov v obdobju 1.1.-30.6.2010 glede na plan in lansko realizacijo

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

tekoči odhodki

tekoči transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi

Vsebina posameznih odhodkov je razvidna iz obrazložitev Posebnega dela proračuna.

2. Račun finančnih terjatev in naložb
Prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev v obdobju 1.1.- 30.6.2010 ni bilo.

3. Račun financiranja
Sprejeti proračun Občine Renče-Vogrsko ne predvideva zadolževanja, zato se dolgoročno
nismo zadolževali. V mesecu juniju smo sklenili pogodbo do 31.12.2010, za domači okvirni
(revolving ) kredit pri HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. v višini 260.000,00 €. Kreditojemalec
lahko črpa in vrača kredit kadarkoli v času trajanja pogodbe. Obrestna mera je 3,75 %
nominalno letno in se v času trajanja pogodbe ne spreminja.
Ker je bil proračun v tem obdobju stalno likviden, ga do 30.6.2010 nismo koristili.
Občina v tem obdobju tudi ni dajala nikakršnih poroštev.

4. Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu z 41. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v
primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski
proračun nove obveznosti.
Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju 1.1.- 30.6.2010 ni bilo.

5. Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu s 47. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
47. člen ZJF govori o spremembi delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednih
uporabnikov med letom in s tem povečanjem ali zmanjšanje sredstev o katerih odloča župan.
V obdobju 1.1.- 30.6.2010 ni bilo nobenih sprememb neposrednih uporabnikov.
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6. Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta
Vse neplačane obveznosti, ki smo jih prenesli iz lanskega leta v letošnje leto, smo poravnali v
skladu z zakonskimi plačilnimi roki.

7. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
V tabeli prikazujemo prenos namenskih sredstev iz preteklega leta in zbrana namenska sredstva
v letošnjem letu.
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PREGLED NAMENSKIH SREDSTEV do 30.6.2010
proračunska
postavka/konto

V EUR

TURISTIČNA TAKSA
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

704704

SKUPAJ

0
7.017

7.017

OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

704719

SKUPAJ

26.684
0

26.684

OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

704700

SKUPAJ

267.524
41.628

309.152

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010
Obvoznica Renče, Obnova KD v Bukovici, Martinovanje na Vogrskem

0
254.554

SKUPAJ

254.554

POŽARNA TAKSA
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

740001

SKUPAJ

2.502

2.502

KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

710309

SKUPAJ

378.920
295.923

674.843

PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

SKUPAJ

7400046

0
420

420

REZERVNI SKLAD
PRENOS IZ LETA 2009
PRILIVI V LETU 2010

17.937
7.169

SKUPAJ

25.106
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8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom, so po posameznih tabelah in postavkah
zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil prerazporeditve zaradi nemotenega proračunskega
poslovanja. Prerazporeditve so bile potrebne tudi zaradi pravilnega knjiženja porabe v skladu z
ekonomsko klasifikacijo.
V primerih, kjer je bilo ugotovljeno, da je zaradi načina izvajanja nalog oziroma določitve
prejemnika proračunskih sredstev, se celotni planirani znesek prerazporedi na pravilne konte v
okviru planiranih postavk v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditve so zajete v posebni koloni SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
pod nazivom Veljavni proračun.
Navajamo dejanske prerazporeditve sredstev v obdobju 1.1.- 30.6.2010, po sklepih župana.

 ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
- iz proračunske postavke 18009041 – Vzdrževanje športnih objektov Bukovica, v
višini 550 €.
 POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
- na proračunsko postavko 18009010 – Sofinanciranje športnih društev, v višini 550 €.
 ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
- iz proračunske postavke 16003050 – Ureditev pokopališča Vogrsko, v višini 1.700 €
- iz proračunske postavke 16007020 – Nakup in obnova stanov. zgradb in prostorov, v
višini 5.000 €
- iz proračunske postavke 16002014 – Izdelava elaborata za usmerjevalne table, v višini
4.500 €.
 POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
- na proračunsko postavko 16009010 – Nakup zemljišč, v višini 11.200 €.
 ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
- iz proračunske postavke 17004010 – Cepljenje deklic proti okužbi HPV, v višini 3.500
€.
 POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
- na proračunsko postavko 17002010 – Mrliško ogledna služba, v višini 3.500 €.
 ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
- iz proračunske postavke 11002020 – Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske
poti, v višini 4.000 €.
 POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
- na proračunsko postavko 11003010 – Azil za živali, v višini 4.000 €.



-

ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
iz proračunske postavke 06003010 – Plače občinske uprave poti, v višini 21.400 €.
POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
na proračunsko postavko 06003040 – Zunanji strokovni sodelavci, v višini 21.400 €.
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-

ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
iz proračunske postavke 04001010 – Občinske nagrade, v višini 100 €.
POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
na proračunsko postavko 04003030 – Novoletne prireditve, v višini 100 €.

 ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:
- iz proračunske postavke 13002047– Ureditev ceste v Bukovici (Britof), v višini 16.000
€
- iz proračunske postavke 13002033– Vodovod odsek 10; Martinuči – Merljaki
(pododsek B), v višini 50.000 €
 POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :
- na proračunsko postavko 13002020 – Obvoznica Renče, v višini 16.000 €
- na proračunsko postavko 13002032 – Vodovod odsek 10; Gradišče – Renški Podkraj,
v višini 50.000 €
-

9. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V
sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. O
uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave.
V proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2010 so zagotovljena sredstva rezerv v višini
14.337 €, prenos iz leta 2009 pa je znašal - 17.937 €. Do konca junija 2010 nismo porabili
sredstev.
Sredstva so se izločila na rezervni sklad za 1. polletje do 30.06.2010 v višini 7.168,50 €.

I.

STANJE REZERV NA DAN 1.1.2010

17.937,00 €

II.

OBLIKOVANJE REZERV 1.1 - 30.6.10

7.336,50 €

SKUPAJ:

25.105,50 €

III.

PORABA SREDSTEV REZERV do 30.6.10
OSTANEK:

0€
25.105,50 €

10. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
V proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2010, se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija. Planirani znesek je
znašal 35.000 € kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Do konca junija na tej proračunski postavki nismo imeli porabe.
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11. Obrazložitve posebnega dela
V nadaljevanju so obrazložena odstopanja odhodkov na posameznih proračunskih postavkah,
kjer so večja odstopanja. Pri tem je potrebno poudariti, da so ali zaključeni ali pa v zaključni fazi
vsi razpisi občine, preko katerih financiramo različne dejavnosti. Odhodki za investicije in
investicijsko vzdrževanje so vezani na izvajanje del, ki potekajo v skladu z določili sklenjenih
pogodb, nekateri pa so izključno sezonskega značaja in temu ustrezna je tudi poraba na
postavkah.

OBČINSKI SVET
je imel za delovanje planiranih 49.508 €, poraba do konca junija pa je znašala 24.118 € oz.
48,7% od veljavnega plana.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Stroški odborov in komisij, Pokroviteljstvo
občinskega sveta, Delovanje občinskega sveta - spl. materialni stroški, Financiranje političnih
strank in Stroški svetnikov.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 68,2%. V okviru podprograma so
bile izplačane sejnine za 4 seje občinskega sveta ter za 23 sej odborov oz. komisij.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Izvedba volitev.
Postavka je bila realizirana samo v 4% (600 €), ker so volitve šele 10. oktobra in bo poraba
sredstev v drugi polovici leta.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Dejavnost občinskega sveta

Izvedba in nadzor volitev in
referendumov

NADZORNI ODBOR
je imel za delovanje planiranih 5.108 €, poraba v obdobju 1.1. – 30.6.2010 je bila 29,9% od
načrtovanega.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Stroški sejnin.
Do konca junija smo izplačali 2 seji nadzornega odbora.
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Dejavnost nadzornega odbora

ŽUPAN
je imel za delovanje v letu 2010 planiranih 81.857 €, do konca junija pa jih je porabil 18.515 €,
kar predstavlja 22,6% od načrtovanega.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Plače nepoklicnih funkcionarjev,
Pokroviteljstvo župana, Opravljanje funkcije podžupana ter Reprezentanca.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 39,5%.
Podprogram zajema izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije županu in
podžupanu. Ker župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu je v skladu z veljavnimi predpisi za leto
2010 pripadalo nadomestilo v višini 50% plače poklicnega župana.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Splošna proračunska rezervacija.
Postavka še ni bila realizirana.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Dejavnost župana in podžupanov

Splošna proračunska rezervacija
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OBČINSKA UPRAVA
je imela za delovanje v letu 2010 planiranih 5.026.890 €, do konca junija pa jih je porabila
2.022.900 €, kar predstavlja 40,2% od načrtovanega.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram zajema proračunsko postavko; Stroški plačilnega prometa. Glede na veljavni
proračun je bil podprogram realiziran v višini 35,3%. Stroški zajemajo plačila Upravi za javna
plačila in Poštni banki Slovenije.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Urejanje na področju fiskalne politike

Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Za to področje je bilo načrtovano 95.779 €, realizacija pa je znašala 37.047 € oz. 38,7%
veljavnega proračuna za leto 2010.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Podprogram zajema proračunsko postavko; Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo.
Stroški se nanašajo na podelitev občinskih nagrad (plakete, rože..), podeljenih na slavnostni seji
Glede na veljavni proračun je bil podprogram izveden 15,8%.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Objava občinskih predpisov,
oglaševanje, Izdelava oglasnih desk, Izdaja občinskega glasila in Spletna stran.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 39,9%.
Pod proračunsko postavko Izdaja občinskega glasila je zajeta realizacija štirih številk
Občinskega lista. Spletna stran občine je bila v letošnjem letu posodobljena, dodali smo
možnost postavljanja vprašanj županu, dajanje pohval in pritožb, naročanje na novičke ter
vodenje koledarja zasedenosti dvoran kulturnega doma.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in
Novoletno prireditev. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 57,3%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno
zastopanje, Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ter Odkup kletnih prostorov
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KD v Bukovici.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 27,5 %.
Do konca junija smo plačali zavarovanje premičnin in nepremičnin OŠ Renče (6.912 €) ter
stroške odvetnikov v višini 3.771 €.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Vodenje kadrovskih Obveščanje domačeIzvedba protokolarnih
zadev
in tuje javnosti
dogodkov

Razpolaganje in
upravlj. z občin.
premoženjem

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Za to področje je bilo načrtovano 414.181 €, realizacija pa je znašala 217.092 € oz. 52,4%
veljavnega proračuna za leto 2010.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
V okviru podprograma je vključena postavka Združenje občin Slovenije oziroma plačevanje
članarine, ki je v tretjem letu pristopa znašala 986 €.

06039001 Administracija občinske uprave
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Plače občinske uprave, Študentski
servis, Zunanji strokovni sodelavci, Sistem kakovosti ISO Standard, Materialni stroški ter
Občinske skupne službe.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 52,7%.
Do konca junija smo refundirali stroške skupne občinske uprave, v višini 25.830 €, ki bo
sofinancirano v višini 50% s strani države.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov,
Najemnine, Nakup opreme ter Nakup avtomobila za redarsko službo.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 47,6%.
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Nacionalno združenje
lokal.skupnosti

Administracija občin. uprave

Razpolaganje in upravlj.s
premoženjem

Področje 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Za to področje je bilo načrtovano 185.238 €, realizacija pa je znašala 95.188 € oz. 51,4%
veljavnega proračuna za leto 2010.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Stroški civilne zaščite.
Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 56,3% oziroma 44.142 €.
Porabljenih sredstev ne moremo enačiti s permanentnostjo porabe, saj jo izključujeta dve
dejstvi:
1. Hitro materialno opremljanje novega sistema CZ po letnem programu in
2. Nenačrtovan strošek organizacije tabora Preživetje v naravi – Vinišče 2010.
K točki 1: Ker smo nova občina, moramo CZ postopno materialno opremiti, zato so izdatki po
letnem programu proračunskih sredstev, pretežno porabljeni že v prvi polovici leta, nabavljena
oprema pa je zato tudi takoj v funkciji, po programu in brez odstopanj od načrtovanega. Tako
smo letos nabavili dva bivalna mobilna kontejnerja, 4 osno avtomobilsko prikolico za nujne
prevoze, panoramsko luč za primer tabora ob nesrečah ali reševanja, izpopolnili opremljenost
pripadnikov in nabavili del uniform, opremili drugi oddelek ekipe prve pomoči ter plačali šolanje
in tekmovanje za to idr..
K točki 2: Izpad obljubljenih evropskih sredstev za izvedbo tabora Vinišče 2010, je pogojeval
celoten strošek organizacije in izvedbe tega iz sredstev CZ, ki je v pavšalnem obsegu dosegel
okoli 15.000 €. Na taboru je bilo 100 osnovnošolcev, 15 učiteljev, predavatelji in pripadniki CZ v
celotni sestavi (50 ljudi),
Do konca leta 2010 bo večji izdatek le še v nabavi in montaži videonadzornega sistema v
Renčah ter vodostaja in v stroških po podjemnih pogodbah.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Dejavnost poklicnih gasilskih enot,
Prostovoljna gasilska društva ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme.
V celoti je bil podprogram izveden v višini 51.046 €, kar predstavlja 47,8% veljavnega proračuna.
Do konca junija smo PGD Šempeter nakazali 2 obroka v višini 11.191,47 € za nabavo gasilske
cisterne.

- 17 ___________________________________________________________________________

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Pripravljenost sistema za zaščito,
reševanje in pomoč

Delovanje sistema za
zaščito,reševanje in pomoč

Področje 08 -NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Za to področje je bilo načrtovano 2.000 €, realizacija je bila 25,9%.

08029001 Prometna varnost
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Preventiva v cestnem prometu. Realizacija
postavke je bila v višini 600 € in sicer za nakup programov šolam Voznik bom.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Prometna varnost

Področje 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Za to področje je bilo načrtovano 70.634 €, realizacija pa je znašala 5.488 € oz. 7,8% veljavnega
proračuna za leto 2010.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podprogram vsebuje proračunski postavki; Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje ter Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.
Podprogram še ni bil realiziran.
Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in sicer za tri področja: osnovna kmetijska
proizvodnja, pomoči »de minimis« in sofinanciranje delovanja in programov društev. Prvi del je
že bil realiziran, druga dva pa se bosta zaključila 15. septembra.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Izvedba projektov na podeželju,
Sodelovanje RRA (LAS), Urejanje infrastrukture na podeželju - poljske poti in Urejanje
infrastrukture na podeželju - konjeniške poti.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini 3.624 € oz. 14%.
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Projekt KONJENIŠKE POTI je v fazi realizacije. Delno bo financiran s sredstvi Leader, zato
mora biti prilagojen časovnemu načrtu opredeljenemu v LIN-u. Predvidoma bo projekt realiziran
do konca leta 2010.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Azil za živali. Realizacija postavke glede na veljavni
proračun je bila 21,6%.
Iz te postavke so se izplačevala sredstva za oskrbo zapuščenih živali, višina porabe finančnih
sredstev pa je odvisna od prijavljenih primerov in potrebne oskrbe le-teh. Občine s področja
bivše občine Nova Gorica smo skupno objavile Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Vzdrževanje gozdnih cest.
Dela se bodo izvajala v skladu s pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki krije stroške vzdrževanja cest v državnih gozdovih in Občino Renče-Vogrsko.
Dela se bodo izvajala v mesecu septembru zato postavka še ni bila realizirana.

11059001 Program razvoja ribištva
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Program razvoja ribištva.
Postavka še ni bila realizirana.
Postavka še ni bila realizirana. Predvidoma bo realizirana istočasno kot postavka razvoj in
prilagajanje podeželskih območij.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Strukturni ukrepi

Razvoj in
Zdravstveno Vzdržev.in gradnja Program razvoja
prilagajanje
varstvo rastlin in gozdnih cest
ribištva
podežel.območij
živali

Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Za to področje je bilo načrtovano 2.000 €, realizacija pa še ni bilo

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Podprogram vsebuje proračunsko postavko: Izdelava energetskega koncepta občine.
V prvem polletju se postavka ni realizirala, ker je predviden začetek izdelave energetskega
koncepta šele konec leta 2010.

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Za to področje je bilo načrtovano 1.473.059 €, realizacija pa je znašala 575.927 € oz. 39,1%
veljavnega proračuna za leto 2010.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. V celoti
je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 79,3% oz. v višini 69.930€.
Pod postavko Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture, je zajeto redno
vzdrževanje občinskih lokalnih cest: košnja trave, krpanje asfalta, obnavljanje horizontalne in
vertikalne prometne signalizacije in zimska služba, ki je bila zaradi snega in poledice v večjem
obsegu, kot prejšnja leta ter vzdrževanje občinskih javnih poti: košnja trave, krpanje asfalta in
sanacija makadamskih poti zaradi neugodnih vremenskih razmer (nalivi, sneg, poledica).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Obvoznica Renče, Vzdrževanje
vodovodnega omrežja, Vodovod - ODSEK 9; Gradišče-Renški Podkraj, Vodovod - ODSEK10;
Martinuči - Merljaki (pododsek A), Vodovod-ODSEK 10; Martinuči - Merljaki (pododsek B),
Vodovod-ODSK 10; Martinuči-Merljaki (pododsek C), Vodovod ODSEK 6; Vogrsko-Volčja
Draga, Vodovod-ODSEK; Dornberk-Vogrsko, Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga ter
Ureditev ceste Ultrapac-Martex, Ureditev ceste Velika pot-Martinuči, Ureditev ceste Goriške
opekarne-Merljaki, Ureditev ceste (odsek) Zmajna, Ureditev ceste Špinjolišče, Ureditev ceste
Mohorini-Renški Podkraj-Merljaki, Ureditev pločnika in javne razsvetljave Vogrsko, Ureditev
ceste v Bukovici (Britof),Investicijski nadzor in Sofinanciranje projekta Kolesarsko rekreacijska
povezave.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 36,4%.
Dela na obvoznici Renče so zaključena in plačana. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.
Vse predvidene ureditve občinskih cest se bodo izvajale v drugi polovici leta 2010, razen ceste
Špinjolišče in pločnik na Vogrskem, kjer so dela zaključena.
Vodovod Gradišče-Merljaki z odseki in pododseki ter vodovod Dornberk-Vogrsko-Volčja Draga
se izvaja čez celo leto v skladu s terminskim planom.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Upravljanje in tek.vzdrževanje
občin.cest

Invest.vzdrževanje in gradnja občin.cest

13029003 Urejanje cestnega prometa
Podprogram vsebuje proračunske postavke; Obvoznica Volčja Draga-Bazara, ki ja državna
regionalna cesta. Predvidena sredstva v proračunu so namenjena, kot prispevek občine pri
izdelavi projektne dokumentacije.
Program še ni bil izveden, ker je občina odvisna od dinamike izdelave projektne dokumentacije
Direkcije RS za Ceste.

13029004 Cestna razsvetljava
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne
razsvetljave. Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje.
Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 49,6 % oz. 30.000 €.
Vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi pogodbe z izvajalcem vzdrževanja, ki
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zajema menjavo svetilk, dušilk in vžigalnih tuljav za 420 svetilk javne razsvetljave.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Podprogram vsebuje proračunski postavko; Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bukovica
(Poligalant-kulturni dom), ki je državna regionalna cesta. Predvidena sredstva v proračunu so
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik in kanalizacijo.
Program še ni bil izveden, ker je občina odvisna od dinamike izdelave projektne dokumentacije
Direkcije RS za Ceste.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Urejanje cestnega
prometa

Cestna razsvetljava

Investicijsko vzdrževanje
in gradnja državnih cest

Področje 14 - GOSPODARSTVO
Za to področje je bilo načrtovano 86.106€, realizacija pa je znašala 11.455 € oz. 13,3%
veljavnega proračuna za leto 2010.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Sklad za razvoj malega gospodarstva
Goriške, Delovanje razvojnih agencij, Priprava razvojnih programov, evropski skladi ter Izgradnja
MIC.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 16,9%.

14039001 Promocija občine
Podprogram vsebuje proračunski postavki; Označevalne table naselij in ulic ter Zastave,grbi,
promocijski material.
Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Spodbuj.razvoja malega gospodarstva

Promocija občine
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Področje 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Za to področje je bilo načrtovano 83.132 €, realizacija pa je znašala 10.019 € oz. 12,1%
veljavnega proračuna za leto 2010.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Splošna komunalna dejavnost, Sanacija
črnih odlagališč, Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov ter Odlagališče Stara Gora.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini 4.979 € oz. 9,7% glede na
plan.
Sredstva so bila porabljena za odvoz cementno azbestnih odpadkov iz Zbirnega centra
odpadkov v Renčah ter za izvedbo akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.
Predvidena sredstva v višini 35.000 € za odlagališče Stara Gora, so namenska sredstva, ki jih
občina posreduje Mestni občini Nova Gorica za urejanje Centralnega odlagališča odpadkov v
Stari Gori, ponavadi konec leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in
kanalizacije in Priprava investicijske dokumentacije.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 15,8%, za stroške izdelave
dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za realizacijo projekta »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Vipave-Varovanje porečja reke Vipave«.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadno vodo

Področje 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Za to področje je bilo načrtovano 349.012 €, realizacija pa je znašala 45.966 € oz. 13,2%
veljavnega proračuna za leto 2010.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; Redni stroški urejanja prostora ter
Geodetska izmera - kataster javne komunalne infrastrukture.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 22 %.
Nastali stroški so predvsem s področja geodetskih storitev. obnova parcelnih meja in parcelacije
ter stroški cenitev nepremičnin.
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16029003 Prostorsko načrtovanje
Podprogram vsebuje proračunske postavke; OPN, Kategorizacija cest, Program opremljanja
stavbnih zemljišč.
Kategorizacija občinskih cest in poti je izdelana in sprejet odlok, vendar se je plačilo storitve
zamaknilo v drugo polovico leta 2010.
Izdelava Programa opremljanja stavbnih zemljišč za Obrtno cono v Renčah je predvidena v
drugi polovici leta 2010.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Podprogram vsebuje proračunske postavke; Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga,
Ureditev pokopališča Renče ter Ureditev pokopališča Vogrsko.
Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila 8,2%.
Dela na mrliški vežici Vogrsko so zaključena, v letu 2010 ni bilo izvajanih nikakršnih del.
Zunanja dela ob mrliški vežici Bukovica so končana. V letu 2010 so bila izvedena zaključna dela
na parkirišču in plačani stroški v višini 15.301 €.
Izgradnja mrliške vežice v Renčah je predvidena v drugi polovici leta 2010, vrednost investicije
znaša 165.000 €.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Urejanje in nadzor
podr.geodet.evidenc

Prostorsko načrtovanje

Urejanje pokop.in
pogreb.dejavn.

16039004 Praznično urejanje naselij
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Novoletna okrasitev. Realizacija postavk glede na
veljavni proračun je bila 100%.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Podprogram vsebuje proračunski postavki; Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov
ter Komunalna opremljenost zemljišč (poslovne cone).
Podprogram je bil konca junija realiziran 36,6%. Izdelan in plačan je bil elaborat variant in
optimizacije primarne komunalne infrastrukture v Obrtni coni Renče v znesku 12.612 €.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Izdelava elaborata za usmerjevalne table.
Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

16069002 Nakup zemljišč
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Nakup zemljišč.
Proračunska postavka je bila realizirana v 47,3%. Sredstva so bila porabljena skladno z letnim
programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine.
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Praznično urejanje naselij

Spodbuj.stanov.gradnje

Urejanje občin.zemljišč

Nakup zemljišč

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za to področje je bilo načrtovano 16.417 €, realizacija pa je znašala 8.471 € oz. 51,6%
veljavnega proračuna za leto 2010.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Podprogram vsebuje proračunski postavki; Akcije promocije zdravja in Cepljenje deklic proti
okužbi z virusom HPV.
Podprogram Akcije promocije zdravja je v prvi polovici leta 2010 že v celoti realiziran (za akcijo
Zdravstvenega doma v Renčah za naše osnovnošolce), Cepljenje deklic proti okužbi z virusom
HPV pa je bilo realizirano v višini 140 € oz. 8,8 % glede na planirano postavko.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Prispevki za zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe. Občina v skladu z zakonom plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za
državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in so brez
dohodkov in premoženja. Število upravičencev se mesečno spreminja, povprečno je na mesec
prijavljenih okrog 21 oseb. Podprogram je v prvi polovici leta 2010 realiziran v višini 50,7 %.

17079002 Mrliško ogledna služba
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Mrliško ogledna služba.
Sredstva so na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti namenjena kritju stroškov
mrliških ogledov naših občanov in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine. Realizacija
postavke glede na plan proračuna je 60 %. Te stroške je težko točno načrtovati, še posebno
težko je načrtovati, ali bo šlo za običajne mrliške oglede ali pa sodno medicinske obdukcije, ki so
veliko dražje.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Spremljanje zdrav.stanja

Nujno zdrav.varstvo

Mrliško ogledna služba
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Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Za to področje je bilo načrtovano 961.785 €, realizacija pa je znašala 520.818 € oz. 54,2%
veljavnega proračuna za leto 2010.

18029001 Nepremična kulturna dediščina
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij.
Postavka še ni bila realizirana.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Goriška knjižnica Franceta Bevka.
Postavka se bo v skladu s planom in s pogodbo realizirala do konca leta v celoti, zaenkrat je
realizacija postavke dosegla plan v višini 49 %.

18039002 Umetniški programi
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Kulturni dom Nova Gorica, Obnova
kulturnega doma Renče, ter Obnova Kulturnega doma v Bukovici – II. faza.
Postavka Kulturni dom Nova Gorica v prvi polovici leta 2010 še ni bila realizirana, realizacija
postavke Obnova kulturnega doma Renče je dosegla plan v višini 97,8 %, realizacija postavke
Obnova Kulturnega doma v Bukovici – II. faza pa 66,6 %.

18039003 Ljubiteljska kultura
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Financiranje programov in projektov
ljubiteljske kulture, Financiranje dejavnosti umetniških vodij ter Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti NG.
Postavka Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture na dan 30. 6. sicer ni bila še
realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen z nakazili proračunskih sredstev na TRR
prijaviteljev. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila odobrena, kot
sledi iz naslednjih tabel:

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V KULTURI:

PREJEMNIK
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renč
Kulturno turistično društvo Vogrsko
Društvo Mladi-Renče Vogrsko
Kulturno društvo Provox
Kulturni dom Nova Gorica
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Skupaj

SREDSTVA V EUR
4.792,32
7.833,60
614,40
4.300,80
768,00
1.689,60
19.998,72

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA:

PREJEMNIK

SREDSTVA V EUR

Kulturno turistično društvo Vogrsko

5.000,00

Skupaj

5.000,00
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DODATNO SOFINANCIRANJE
PRORAČUNSKIH POSTAVK:

PROGRAMOV

IZVEN

RAZPISA

Z

NAMENSKIH

SREDSTVA V EUR

PREJEMNIK
Kulturni dom Nova Gorica

1.000,00

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

1.050,00

Skupaj

2.050,00

Postavki Financiranje dejavnosti umetniških vodij in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova
Gorica na dan 30. 6. sicer nista še bili realizirani, saj se bodo proračunska sredstva nakazala
skladno s podpisano pogodbo.

18039005 Drugi programi v kulturi
Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; Akcije v kulturi in Goriški muzej.
Na dan 30. 6. 2010 še ni bila realizirana nobena postavka. Realizacija postavke Akcije v kulturi
je bila vključena v razpisni postopek za sofinanciranje programov na področju družbenih
dejavnosti, proračunska sredstva pa so bila po 30. 6. skladno z odločbo o razdelitvi proračunskih
sredstev na področju kulture in podpisano pogodbo nakazana na Slovenskemu narodnemu
gledališču Nova Gorica za izvajanje programa Gledališki abonma Mali polžek za naše otroke.
Proračunska sredstva s postavke Goriški muzej so bila Goriškemu muzeju nakazana skladno s
podpisano pogodbo po 30. 6. 2010.

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Nepremična
kultur.dediščina

Knjižničarstvo in
založništvo

Umetn.programi

Ljubiteljska
kultura

Drugi programi v
kulturi

18049001 Programi veteranskih organizacij
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Sofinanciranje delovanja org. veteranov, borcev,
vojnih invalidov.
Na dan 30. 6. 2010 postavka še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen z
nakazili proračunskih sredstev na TRR prijaviteljev. Proračunska sredstva za sofinanciranje
izbranih programov pa so bila odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

PREJEMNIKI
1. Območno združenje borcev za vrednote NOB, KO Bukovica - Volčja Draga
2. Območno združenje borcev za vrednote NOB, KO Renče

SREDSTVA
525,00
1.050,00
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3. Območno združenje borcev za vrednote NOB, KO Vogrsko
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran, sekcija Občina
4. Renče-Vogrsko
SKUPAJ

525,00
2.100,00
4.200,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Sofinanciranje upokojenskih društev.
Na dan 30. 6. 2010 postavka še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen z
nakazili proračunskih sredstev na TRR prijaviteljev. Proračunska sredstva za sofinanciranje
izbranih programov pa so bila odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

PREJEMNIKI
1. Društvo upokojencev Bukovica - Volčja Draga
2. Društvo upokojencev Renče
3. Društvo upokojencev Vogrsko
SKUPAJ

SREDSTVA
1.646,96
2.034,48
1.041,46
4.722,90

18059001 Programi športa
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Sofinanciranje športnih društev,
Sofinanciranje večjih športnih prireditev, Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične
kulture, Sofinanciranje profesionalnih trenerjev, Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah ter
Vzdrževanje športnih objektov.
V prvem polletju 2010 smo na podlagi razpisa in Letnega programa športa razdelili sredstva
prijavljenim izvajalcem, vendar so bila izplačila realizirana šele po 30.6.
Razpisana so bila sredstva:

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in sofinanciranje
športnih šol – programi pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij,
sofinanciranje profesionalnih trenerjev
Večje športne prireditve
Vzdrževanje športnih objektov

ZNESEK
72.667,62

SKUPAJ

3.671,96
11.000,02
87.339,60

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA TEHNIČNO KULTURO

18.892,86

SKUPAJ

106.232,46

Razdelilnik sredstev za financiranje prijaviteljev v letu 2010 – skupno vsi prijavljeni programi
I. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

PRIJAVITELJ
Športno društvo Partizan Renče

ZNESEK
14.789,35
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Športno balinarski klub Šampionka

2.063,40

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

3.909,40

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici – podružnica Vogrsko

1.777,00

Športno društvo Škulja

2.003,01

Nogometno društvo Renče

12.800,90

Kotalkarski klub Renče
Košarkarsko društvo Renc

33.736,45

Skupaj

1.588,11
72.667,62

II. SOFINANCIRANJE VEČJIH ŠPORTNIH PRIREDITEV

PRIJAVITELJ
Športno društvo Partizan
Kotalkarski klub Renče
Športno društvo Škulja
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Nogometno društvo Renče
Košarkaško društvo Renc
Športno balinarski klub Šampionka Renče
SKUPAJ:

ZNESEK
789,67
908,12
473,80
434,32
355,35
236,90
473,80
3.671,96

III. SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

PRIJAVITELJ
Kotalkarski klub Renče
Nogometno društvo Renče
Športno balinarski klub Šampionka Renče
Skupaj nakazilo Krajevni skupnosti Renče
Športno društvo Škulja
Skupaj nakazilo Športno društvo Škulja
SKUPAJ:

ZNESEK
2.869,56
3.826,08
3.347,82
10.043,47
956,55
956,52
11.000,02

LETNI PROGRAM ZA TEHNIČNO KULTURO:

Prijavitelj
Moto klub motocompany
Društvo ljubiteljev hitrostnih motociklov Rrooaaarrr
ABC šport avto-moto klub
Društvo ljubiteljev terenskih vozil off road extreme team
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Društvo ljubiteljev ekstremnih športov x sports
Radio klub Burja

ZNESEK
811,20
2.028,00
10.813,30
2.109,12
632,74
2.174,02
324,48
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SKUPAJ

18.892,86

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Programi veteranskih
organizacij

Podpora
duhovn.inverskim skupn.

Programi dr.posebnih
skupin

Programi športa

Področje 19 - IZOBRAŽEVANJE
Za to področje je bilo načrtovano 1.124.866 €, realizacija pa je znašala 409.491 € oz. 36,4%
veljavnega proračuna za leto 2010.

19029001 Vrtci
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Vrtec Renče, Vrtec Vogrsko in Ostali
vrtci. Postavka Vrtec Vogrsko je v letu 2010 nova.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 55,9 %.

19039001 Osnovno šolstvo
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Šola Vogrsko, Osnovna šola Renče,
Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev, Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, Notranja
oprema vrtcev in šole s podružnicama, OŠ Kozara, Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara,
Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica, Investicijsko vzdrževanje podružnične šole
Vogrsko, Prizidek k OŠ in Vrtcu Vogrsko ter Obnova kotlovnice s pripadajočimi prostori in
povezovalnim trakom med OŠ Renče in Vrtcem pri OŠ Renče, enota Renče.
Sredstva so bila namenjena kritju fiksnih materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje
osnovnošolske dejavnosti, ki jih predpisuje zakonodaja, zagotavljanju sredstev za izvajanje
dodatnih programov (jutranje varstvo, varstvo vozačev,…) osnovnih šol v naši občini ter
investicijskemu vzdrževanju le-teh, izvrševali sklepe občinskega sveta,…. Prizidek k OŠ in vrtcu
ogrsko še ni bil realiziran, ker kljub uspešni prijavi na razpis in prejetem sklepu s strani SVLR o
odobritvi sredstev, še nismo prejeli pogodbe, zato tudi ne smemo še začeti z deli.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 17,1 %.

19039002 Glasbeno šolstvo
Podprogram vsebuje proračunske postavke: Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica,
Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja ter Financiranje nakupa instrumentov in
glasbene opreme.
Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 15,3 %. Proračunska postavka
Sofinanciranje glasbene šole NG je bila skladno s pogodbo realizirana v višini v višini 2.358 €
oz. 43,4 %, ostali dve postavki pa do 30. 6. 2010 nista bili realizirani.

- 29 ___________________________________________________________________________

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Vrtci

Osnovno šolstvo

Glasbeno šolstvo

19059001 Izobraževanje odraslih
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Sofinanciranje programov Ljudske univerze.
Postavka je bila skladno s pogodbo realizirana v višini 58,8 %.

19059002 Druge oblike izobraževanja
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Nagrade za talente.
Realizacija te postavke bo šele v drugi polovici leta, saj razpis še ni bil objavljen.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki: Regresiranje prevozov v šolo ter
Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.
Sredstva na postavki Regresiranje prevozov v šolo so namenjena izvajanju zakonsko
opredeljene obveznosti lokalne skupnosti - zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok. Pod to
postavko so vključena plačila računov prevoznika Avrigo d.d., prevoz učencev s kombijem OŠ
Renče, računov prevoznika Novotel d.o.o., ki prevaža otroke na OŠ Kozara ter regresiranje
prevoza staršem učencev, ki obiskujejo OŠ Kozara.
Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden 58,9 %.
Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi zajema subvencioniranje šolske malice v
višini 30 % na OŠ Renče (povprečno 3.300 malic na mesec) in na OŠ Ivana Roba Šempeter (za
učence v in iz OŠ Vogrsko).
Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden 74,9 %.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Regresiranje prevozov dijakov.
Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 60,3 %.

19069003 Štipendije
Podprogram vsebuje proračunski postavki; Sklad za štipendije in Štipendijska shema RRA.
Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 2,6 %. Realizacija postavke Sklad
za štipendije bo šele v drugi polovici leta, saj razpis še ni bil objavljen.
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Izobražev.odraslih

Druge oblike
izobraž.

Pomoči v
osn.šolstvu

Pomoči v
srednj.šolstvu

Štipendije

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO
Za to področje je bilo načrtovano 144.844 €, realizacija pa je znašala 77.078 € oz. 53,2%
veljavnega proračuna za leto 2010.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Obdaritve ob rojstvu otroka.
Na postavki so predvidena sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki se dodeljujejo
upoštevajoč Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko.
V letošnjem letu je bilo zagotovljenih 18.500 € sredstev za te enkratne denarne pomoči.
Sredstva pod to postavko so porabljena v višini 67,6 %, kar pomeni, da je realizacija nad
planom. Števila novorojenih otrok ni mogoče natančno predvideti vnaprej, do 30.6.2010 smo jih
obdarili 25.

20049002 Socialno varstvo invalidov
Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki: Sredstva za varstvo duševno in telesno
prizadetih in Financiranje družinskega pomočnika.
Sredstva s postavke za varstvo duševno in telesno prizadetih so namenjena plačilom oskrbnih
stroškov naših občanov, ki so vključeni v institucionalno varstvo (varstveno delovni centri, centri
za usposabljanje, ….). Obveznost plačila iz občinskega proračuna izhaja iz odločb Centra za
socialno delo Nova Gorica ali pogodb.
Iz postavke Financiranje družinskega pomočnika so se zagotavljala sredstva za uveljavljanje
pravice do družinskega pomočnika v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in odločbe
Centra za socialno delo Nova Gorica. 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. Družinski
pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma
sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od
polnega. Poleg tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja.
V letošnjem letu se s te postavke zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek
za enega družinskega pomočnika. Do konca junija 2010 smo podprogram realizirali v višini
3.912 € oz. 52 %.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 51,7 %.

20049003 Socialno varstvo starih
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Dom za starejše občane, Pomoč na
domu, Javna dela (CSD Klas) in Javna dela (Generacijski center).
Sredstva so namenjena kritju stroškov, kot predpisuje zakonodaja.
Na proračunski postavki Dom za starejše občane so sredstva namenjena kritju deleža oskrbnin
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in žepnin našim občanom, ki bivajo v domovih upokojencev, v posebnih socialnih zavodih ali v
drugih ustreznih nastanitvenih enotah. Delež je bil krit občanom, katerim njihovi prihodki,
oziroma delež njihovih najbližjih, ne zadostuje za kritje oskrbnih stroškov.
Realizacija postavke je odvisna od števila oskrbovancev, nameščenih po posameznih domovih.
Na tem podprogramu imamo tudi sofinanciranje pomoči na domu - storitev osebne pomoči
družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo.
Postavki Javna dela (CSD Klas) in Javna dela (Generacijski center) sta novi. S postavke Javna
dela (CSD Klas) se Centru za pomoč na domu Klas krijejo stroški zaposlitve v okviru javnih del
skladno s pogodbo s CSD in Zavodom za zaposlovanje, s postavke Javna dela (Generacijski
center) pa se skladno s pogodbo z Društvom upokojencev Renče in Zavodom za zaposlovanje
krijejo stroški nadomestila za letni regres za zaposlitev v okviru javnih del v programu
Medgeneracijski center – Hiša pravih srečanj v Renčah.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 54,1 %.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Podprogram vsebuje naslednji proračunske postavke; Denarne pomoči-programi Rdečega križa
in Pogrebni stroški.
Sredstva na postavki Denarne pomoči-programi Rdečega križa so namenjena izvajanju denarnih
pomoči socialno ogroženim ter kritju pogrebnih stroškov v skladu z zakonodajo.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 47,6 %.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Sofinanciranje društev s področja socialnega
varstva.
Postavka do 30. 6. 2010 še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen z nakazili
proračunskih sredstev na TRR prijaviteljev. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih
programov pa so bila odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREJEMNIKI
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Društvo upokojencev Renče
Društvo vojnih invalidov Severne Primorske
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Območna Karitas - Župnijska Karitas Bukovica-Volčja Draga
Območna Karitas - Župnijska Karitas Renče
Območna Karitas - Župnijska Karitas Vogrsko
SKUPAJ

SREDSTVA
230,75
230,75
184,60
138,45
839,93
1.116,83
655,33
3.396,64
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Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Drugi programi v
pomoč družini

Social.varstvo
invalidov

Social.varstvo starih

Social.varstvo
mater.ogroženih

Social.varstvo drugih
ranljiv.skupin

Področje 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI TER OBVEZNOSTI
23029001 Rezerva občine
Poraba podprograma je podrobno prikazana v točki 9. Poročilo o porabi sredstev proračunske
rezerve

Veljavni proračun
Realizacija 1.1.-30.6.10
Realizacija 2009

Rezerva občine

V rezervni sklad se mesečno nakazuje 1/12 predvidenih sredstev po sprejetem proračunu. Do
konca junija smo odvedli v sklad 7.169 € sredstev.

REŽIJSKI OBRAT
je imel za delovanje v letu 2010 planiranih 53.101 €, ta znesek je bil glede na plan do konca
junija 2010, realiziran v višini 20.534 € oz. 38,7 %.
Zaposlenega smo imeli enega režijskega delavca, v septembru pa bomo zaposlili še enega.
Stroški plač so bili v tem prvem polletju 6.780 €, materialni stroški pa 13.754 €.

OŽJI DELI OBČIN
so imeli za delovanje v letu 2010 planiranih 275.726 € in so ta znesek glede na plan do konca
junija porabili 29,7 %.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Poraba sredstev po krajevnih skupnostih v obdobju 1.1.- 30.6.10

- 33 ___________________________________________________________________________

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

8.000

KS Bukovica-Volčja Draga
38.838

KS Renče
KS Vogrsko

35.226

Pregled načrtovanih sredstev po KS-jih v letu 2010
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PRORAČUN ZA LETO 2010

El.energija *

Investicijski
transfer

+ prenos iz
lanskega
proračuna

skupaj iz
občinskega
proračuna

Izvirni
prihodki

8.490,00

2.000,00

14.375,00

0,00

24.865,00

26.811,00

RENČE

14.762,00

20.000,00

25.000,00

1.646,00

61.408,00

VOGRSKO

6.165,00

3.000,00

10.438,00

0,00

19.603,00

Krajevna skupnost

Tekoči
transfer

BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

+ nakup KD

stanje na
TRR
31.12.2009

skupaj

16.500,00

27.073,33

95.249,33

18.500,00

66.192,35

146.100,35

12.380,00

2.394,22

34.377,22

Primerjava 2009 - 2010 - tekoči transfer

prebivalci
1.198

%
28,86

proračun
2009
8.490,00

proračun
2010
8.490,00

RENČE

2.083

50,18

14.762,00

14.762,00

VOGRSKO

870
4.151

20,96
100,00

6.165,00
29.417,00

6.165,00
29.417,00

Krajevna skupnost
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

Primerjava 2009 - 2010 - investicijski transfer
proračun
2009
14.375,00

proračun
2010
14.375,00

prebivalci
1.198

€ na preb.
12 €

RENČE

2.083

12 €

25.000,00

26.646,00

VOGRSKO

870
4.151

12 €

10.438,00
49.813,00

10.438,00
51.459,00

Krajevna skupnost
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

Realizacija ožjih delov občin od 1.1. – 30.6.2010
5001 KS Bukovica-Volčja Draga
KS Bukovica-Volčja Draga je imela za tekoče delovanje, v proračunu Občine Renče-Vogrsko,
namenjenih 10.490 €, kot investicijski transfer pa 14.375 €, dodatno pa še 16.500 € za nakup
kletne etaže KD v Bukovici. Lastna planirana sredstva so znašala 26.811 €. Skupaj so do
30.6.2010 porabili 35.226 €, oz. 37 % planiranih sredstev.

5002 KS Renče
KS Renče je imela za tekoče delovanje, v proračunu Občine Renče-Vogrsko, namenjenih
34.762 €, kot investicijski transfer pa 26.646 €. Lastna planirana sredstva so znašala 18.500 €.
Skupaj so do 30.6.2010 porabili 38.838 €, oz. 26,6 % planiranih sredstev.

5003 KS Vogrsko
KS Vogrsko je imela za tekoče delovanje, v proračunu Občine Renče-Vogrsko, namenjenih
9.165 €, kot investicijski transfer pa 10.438 €. Lastna planirana sredstva so znašala 12.380 €.
Skupaj so do 30.6.2010 porabili 8.000 €, oz. 23,3 % planiranih sredstev.

Opravljene prerazporeditve po sklepih predsednikov krajevnih skupnosti
Do 30.6.2010, nam predsedniki KS niso dostavili nobenih prerazporeditev.
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