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I. SPLOŠNI DEL
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., 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.
2.
3.
4.

sprejeti proračun (SPR2019),
veljavni proračun (s prerazporeditvami) letošnjega leta (VPR2019),
realizacija proračuna letošnjega leta (REAL6/19),
primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom letošnjega leta (indeks).

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:
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 2019 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. do 30.6.

Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju
in zadolževanju ter oceno realizacije do konca leta
V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 1.742.668 € prihodkov, Odhodki pa so bili
realizirani v višini 1.334.183 €. Prihodki torej presegajo odhodke za 408.485 €.
Sredstva, ki smo jih prenesli iz lanskega leta na dan 31. 12. 2018 so bila v višini 89.983 €.
Celotna realizacija prihodkov in odhodkov poteka v skladu s sprejetim proračunom in jo
ocenjujemo kot primerno in dobro ter pričakujemo temu primerno končno realizacijo proračuna
na dan 31.12.2019.
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Odstotek realizacije prihodkov in odhodkov glede na načrtovano je v okviru vseh dosedanjih
proračunov v prvem polletju.

Realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju 1.1.- 30.6. glede na plan v letih 2008 - 2019
PRIHODKI
ODHODKI

2008
40%
19%

2009
34%
31%

2010
40%
40%

2011
42%
34%

2012
40%
27%

2013
38%
37%

2014
35%
31%

2015
42%
45%

2016
44%
32%

2017
33%
25%

2018
43%
40%

2019
42%
33%
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

1 .3 3 4 .1 8 3 €

Odhodki proračuna so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini 33,4% letnega plana.
Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev tako zemljišč
kot nepremičnin oz. vlaganja v novogradnje, adaptacije, projektno dokumentacijo.. in se večinoma
realizirajo v drugi polovici proračunskega leta. K investicijskim transferom spadajo sredstva za
investicije, ki so namenjena javnim zavodom. Do 30.6. zavodi še niso izdali vseh zahtevkov o
izvedbi investicij, ki so jih načrtovali.
Ocenjujemo pa, da do konca leta ne bi smelo priti do večjega odstopanja glede na plan.

Realizacija
1.1.- 30.6.

struktura

Veljavni
proračun
2019

struktura

IND real /
veljavni
proračun

Tekoči odhodki

519.904 €

39%

1.334.805 €

33%

39%

Tekoči transferi
Investicijski
odhodki
Investicijski
transferi

629.216 €

47%

1.502.379 €

38%

42%

171.036 €

13%

1.110.153 €

28%

15%

14.027 €

1%

43.386 €

1%

32%

SKUPAJ

1.334.183

100%

3.990.723

100%

33%

Realizacija odhodkov v obdobju 1.1.- 30.6. glede na plan
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Investicijski
odhodki
13%

REALIZACIJA 1.1. - 30.6.
Investicijski
transferi
1%
Tekoči odhodki
39%

Tekoči transferi
47%

Realizacija odhodkov po področjih v obdobju 1.1.- 30.6. glede na plan

PPP
01
02
04
06
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22
23

PPP OPIS
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
SKUPAJ

VPR20191
118.531
4.820

REAL6
65.249
2.202

Real06/V
PR2019
55%
46%

86.949
647.360
141.952
1.600
54.450
15.000
306.097
136.951
112.003

45.207
298.613
72.127
0
9.302
5.147
115.674
12.198
8.371

52%
46%
51%
0%
17%
34%
38%
9%
7%

221.436
28.069
548.707
1.324.393
204.950
15.654
173.133
38.337
4.180.392

38.397
12.365
103.615
446.000
88.372
7.175
86.566
4.169
1.420.750

17%
44%
19%
34%
43%
46%
50%
11%
34%
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

1 .7 4 2 .6 6 8 €

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju prvih šest mesecev znaša 42% 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. Razlika pri transfernih prihodkov pa izhaja iz prihodkov, ki smo jih načrtovali s strani
investicijskega transferja države po 21. čl. ZFO-1, v višini 66.438 €, sredstev, ki jih pričakujemo
iz prijav na razpise Eko sklada in sicer za projekt Zdravstveni dom Renče (98.985,20 €), za
električne polnilnice (5.990 €) in za energetsko sanacijo Zadružnega doma Vogrsko (37.950 €) ter
sredstva za Energetsko sanacijo POŠ Bukovica in sicer 73.966 €. Realizacija bo šele v drugi
polovici leta.
Realizacijo skupnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija
različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih prihodkov.
Predvidevamo, da se bodo prihodki do konca leta približali načrtovanim. Z ocenitvijo vseh
predvidenih prihodkov in odhodkov bo v kolikor bo to potrebno, pripravljen predlog Rebalansa
Občine Renče – Vogrsko za leto 2019.
Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.

Davčni prihodki
Nedavčni
prihodki
Kapitalski
prihodki
Prejete donacije
Transferni
prihodki
SKUPAJ

Realizacija
1.1.- 30.6.

struktura

Veljavni
proračun
2019

struktura

IND real /
veljavni
proračun

1.416.034

81%

3.011.853

73%

47%

309.576

18%

615.749

15%

50%

222

0%

142.931

3%

0%

600

0%

9.900

0%

6%

16.236

1%

364.365

9%

4%

1.742.668

100%

4.144.798

100%

42%

Realizacija PRIHODKOV v obdobju 1.1.- 30.6. glede na plan
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Realizacija 1.1. - 30.6.2019

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Prejete donacije

Transferni prihodki

Kapitalski prihodki
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70 DAVČNI PRIHODKI
70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

1.416.034 €
1.416.034

3.011.853

1.227.512
1.227.512
1.227.512

2.455.022
2.455.022
2.455.022

144.462
121.990
4.192
22
4
84.833
32.330
608
976
976
0
2.755
2.753
0
2
18.741
326
18.463
-48

447.823
378.664
2.978
22
2
281.892
90.271
3.500
1.082
1.082
0
20.681
20.630
51
0
47.395
4.502
42.885
8

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Davek na dobitke od iger na srečo
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Turistična taksa
Občinske takse od pravnih oseb
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

46.953
46
46
0
46.907
30.880
14.901
95
1.031

106.846
1.478
1.478
0
105.368
64.510
38.500
95
2.262

DRUGI DAVKI
Drugi davki
Drugi davki

-2.893
-2.893
-2.893

2.162
2.162
2.162

700
7000
700020

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
Dohodnina - občinski vir

703
7030
703000
703001
703002
703003
703004
703005
7031
703100
703101
7032
703200
703201
703202
7033
703300
703301
703303

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Davki na premičnine
Davek na vodna plovila
Zamudne obresti od davkov na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila
Zamudne obresti davkov občanov
Zamudne obresti od davka na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704
7044
704403
704405
7047
704700
704704
704706
704708
706
7060
706099

Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek je edini predvideni prihodek glavarina oziroma dohodnina, ki je odstopljen
davek (v skladu z zakonom je prihodek državnega proračuna) s katerim se financirajo naloge
občin. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje
Zakon o financiranju občin.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih
cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 €.
Občini se odstopljeni delež dohodnine nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega
proračuna. Dohodnina je bila realizirana v skladu s planom.
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
9
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dedovanja, daril in drugih transakcij. Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo
stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.
Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec.
Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje
v najem.
Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:
• od kmetijskih gospodarskih poslopij;
• od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti;
• od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
• od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
• od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.
Davka od premoženja na posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš
oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija) so bili
realizirani v višini 84.833 €, s strani fizičnih oseb pa v višini 32.330 €. Ocenjujemo, da bi prihodki
do konca leta morali doseči planirano, saj se s pozno izdajo odločb s strani FURS-a plačilo le-teh
vedno zamakne v drugo polovico leta.
Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, v letošnjem
letu zapade v plačilo na sledeči način:
1. obrok: 2.9.2019
2. obrok: 4.11.2019
Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo
na sledeči način:
1.
2.
3.
4.

obrok: 2.9.2019
obrok: 2.10.2019
obrok: 4.11.2019
obrok: 2.12.2019

Davki na premičnine; to je Davek od vodnih plovil in dodatni davek od plovil se plačuje od:
✓ plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov,
ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
✓ plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti Republike
Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar
v njih niso vpisana ter
✓ plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo
tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v
tujini.
Višina tega prihodka je na letni ravni relativno nepomemben. Do 30.6. je bil ta znesek 976 €.
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. Zavezanec za davek na dediščino
in darila je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja
ali darovanja, in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Do konca junija je bila dosežena
realizacija 2.755 € oz. 13,4% od planiranega.
10
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Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v
višini 326 € od pravnih oseb in 18.463 € od fizičnih oseb, kar je skupaj 39,5% od
načrtovanega. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz
tega naslova težko planirati vnaprej. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa
nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne
pravice. Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
Domači davki na blago in storitve
Priliv iz naslova davka na dobitek od iger na srečo je bil realiziran v višini 46 €. Priliv je odvisen
od udeležbe naših občanov pri tovrstnih igrah, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati
vnaprej. Zavezanec za plačilo davka na dobitke je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre
na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek. Davek na dobitke se plača po stopnji 15%
od davčne osnove.
Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 14.901 € oz. 38,7% 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 3 zavezance, ki nam
to takso redno nakazujejo. Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v
turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v
nastavitvenem objektu. Hkrati s plačilom storitve za prenočevanje turisti plačajo še turistično
takso. Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma in sprejetega odloka o turistični taksi v
Občini Renče-Vogrsko, se v polnem znesku obračuna 2 € turistične takse. V znesek je všteta
turistična taksa v višini 1,6 €, ki predstavlja prihodek Občine Renče-Vogrsko ter promocijska taksa
v višini 0,4 €, ki predstavlja pristojbino namenjeno načrtovanju in izvajanju trženja ter promocijo
celovite turistične ponudbe Slovenije.
Drugi davki

Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih
vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Nerazporejena plačila
bodo s strani FURS-a razporejena v naslednjih poročevalnih obdobjih. Nekatera nakazila s strani
FURS-a so lahko tudi napačno nakazana, zato nam UJP izstavi zahtevek za vračilo preplačanega
zneska in v tem primeru se lahko pojavi tudi negativna vrednost tega prihodkovnega konta. Teh
prihodkov je bilo -2.893 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

309.576 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (participacija
zdravstvenih domov pri izgradnji ZD Renče) – 51.842 €.
Prihodki od obresti zajemajo prejete obresti od nočnih depozitov ter obresti od vezanih depozitov.
Razlog je v presežku likvidnostnih sredstev, ki jih občina ter krajevne skupnosti plasirajo v banke in
iz tega naslova prejmejo obresti. Skupni znesek je 9 €.
Prihodki od premoženja zajemajo;
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✓ Prihodke od najemnin za poslovne prostore (8.273 €) od tega je prihodek KS v skupni
višini 4.294,25 €.
✓ Prihodke od najemnin za stanovanja, v višini 3.067 €
✓ Prihodke od drugih najemnin, v višini 37.511 € (od najema infrastrukture – Vodovodi in
kanalizacije d.d. 32.890,35 €, razlika je prihodek KS-grobovi)
✓ Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, v višini 134.524 €.
✓ Prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico, v znesku 9.515 €.
Realizacija Prihodkov iz koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo v obdobju 1.1.- 30. 6. glede
na plan in realizacijo preteklih let

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
povprečno/mesec
plan

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
povprečno/mesec
plan

2019
26.048
23.458
17.457
24.000
26.878
16.682

134.523
22.421
290.000

2018
23.588
21.834
18.706
20.628
22.006
16.045
21.956
20.208
23.804
22.006
19.439
23.025
253.245
21.104
290.000

2017
22.858
23.818
17.791
20.275
24.479
19.152
19.181
16.962
20.270
22.144
16.070
19.135
242.135
20.178
300.000

2013
34.442
35.145
27.365
26.509
33.395
22.983
28.474
21.909
26.799
2.126
39.834
34.117
333.098
27.758
340.232

2012
43.368
43.546
38.468
37.738
46.919
38.330
29.739
30.518
30.908
33.713
19.553
32.489
425.289
35.441
462.939

2011
41.781
60.578
42.451
46.686
49.075
39.578
36.910
45.627
46.594
39.137
46.576
34.071
529.064
44.089
573.420

2016
31.316
21.795
19.467
21.343
25.188
20.420
16.391
16.630
18.762
15.413
16.205
17.017
239.948
19.996
252.902

2010
56.523
62.258
38.614
39.560
44.181
54.787
47.555
42.976
52.048
43.161
43.099
48.658
573.420
47.785
590.000

2015
23.874
27.854
22.540
20.950
24.732
21.045
20.208
17.670
20.191
16.344
19.756

17.734
252.898
21.075
333.000

2009
62.992
68.903
50.737
55.189
51.510
45.923
39.359
49.042
60.236
42.845
49.284
45.626
621.646
51.804
621.646

2008
61.221
50.651
52.152
59.845
53.780
60.870
33.808
65.186
62.383
56.134
48.512
63.108
667.650
55.638
667.650

2014
31.773
28.905
23.714
23.055
24.875
23.238
21.877
20.779
24.821
19.924
23.557
18.993
285.511
31.723
333.099

2007

80.190
67.179
276.050
60.963
59.446
49.594
56.217
50.245
699.883
58.324
699.883

Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so dosegle 62,6% plana, spadajo med prihodke, ki jih je težko
planirati, obenem pa predstavljajo skoraj zanemarljiv delež vseh prihodkov.
Globe in druge denarne kazni

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
12
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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. Do 30.6. smo iz tega naslova prejeli 2.390
€ in še 180 € kot globo za prekrške.
Ti prihodki predstavljajo zneskovno manj pomembne prihodke.
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
67,2% od planiranega oz. 36.257 €. V obdobju od januarja do junija je bilo izdanih 17 in plačanih
15 odločb zavezancev.
Drugi izredni nedavčni prihodki (23.323 €) so prihodki, ki nimajo narave stalnega priliva in se
ne dajo vsebinsko uvrstiti med druge postavke. Med drugim so tu nakazila ZPIZ-a za družinskega
pomočnika, nakazilo zavarovalnice za odpravo škode, služnostne pogodbe, prefakturiranje
stroškov JZ v ZD Renče in prihodki za razne storitve (fotokopiranje, uporabnina avtomata za
prigrizke, povrnitev stroškov dela v javno korist,…)

72 KAPITALSKI PRIHODKI

222 €

Gre za prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev, ki so se do konca junija realizirali v višini 222
€.

73 PREJETE DONACIJE

600 €

Realizacija je bila v višini 600 €, prihodki so od KS Bukovica-Volčja Draga.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

16.236 €

Predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru lokalna
skupnost) prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega proračuna ali iz državnih skladov.
Prejeli smo sredstva požarne takse v višini 2.123 €, in refundacijo stroškov delovanja Medobčinske
uprave občin Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Ajdovščina, Vipava in Miren – Kostanjevica,
letu 2018 (14.112 €).

B. RAČUN
NALOŽB

FINANČNIH

TERJATEV

IN

Odlivi so planirani v povečanje namenskega premoženja v javne sklade in sicer Javnemu skladu
malega gospodarstva Goriške kot namensko premoženje za javne razpise ugodnih posojil.
Realizacija bo v drugi polovici leta, ko bomo na podlagi zahtevkov JSMGG ta znesek tudi nakazali
javnemu skladu.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

-86.566 €

V decembru 2011 smo za obdobje 10 – tih let najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 390.000
€, v letu 2014 pa pri Sparkasse še dodatnih 870.000 €, konec lanskega leta pa pri Unicredit bank
d.d. še 240.000 €.
Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6. je bilo 99.917,40 €, stanje glavnice kredita Sparkasse
386.666,40 €, stanje lanskoletnega kredita pa 221.106 €.
Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1. do 30.6. plačali je 7.175 € kar je 45,8% od
načrtovanega.
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

0

500

0

0

86.566

173.133

86.566
86.566
86.566

173.133
173.133
173.133

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
5501
550101

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

Občina v tem obdobju ni dajala nikakršnih poroštev.
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.- 30.6.2019 ni bilo.
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 zmanjšanjem sredstev o katerih odloča župan.
V obdobju 1.1.- 30.6.2019 ni bilo nobenih sprememb neposrednih uporabnikov.
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.
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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.

PREGLED NAMENSKIH SREDSTEV do 30.6.2019
proračunska
postavka/konto
TURISTIČNA TAKSA
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE

V EUR
0
14.901
14.901

OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE

869.084
30.880
899.964

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA VODOVODI
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE

315.578
32.890
348.468

NAJEMNINA STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE
POŽARNA TAKSA
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE
KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE
PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
SKUPAJ STANJE
REZERVNI SKLAD
PRENOS IZ LETA 2018
PRIHODKI V LETU 2019
PRENOS V LETO 2019

0
11.340
11.340

0
0
0

0
2.123
2.123

0
134.524
134.524

0
1.031
1.031

54.390
4.169
58.559
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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., po sklepih župana.
Prerazporeditev (s)
PP
06003060
KONTO 402599

Materialni stroški
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Opravljanje funkcije podžupana
Sejnine udeležencem odborov
Stroški svetnikov
Sejnine udeležencem odborov
Stroški svetnikov
Sejnine udeležencem odborov
Plače občinske uprave
Osnovne plače
Dom za starejše občane
Regresiranje oskrbe v domovih
Udeležba na sejmih
Drugi splošni material in storitve
Nakup zemljišč
Nakup zemljišč

01003030
402905
01001010
402905
01001010
402905
06003010
400000
20003010
411909
14002014
402099
16009010
420600

PP
13001010
KONTO 402503

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
18002005
KONTO 402099

Glasbeni večeri - KD Bukovica
Drugi splošni material in storitve

PP
KONTO
PP
KONTO

19001021
413302
16009010
420600

Šola Vogrsko
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Nakup zemljišč
Nakup zemljišč

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

14002009
402099
06003060
402007
19002060
420500
OB201-10-0040
19002060
420500
OB201-10-0040
19001010
411921

Znamka Vipavska dolina
Drugi splošni material in storitve
Materialni stroški
Računalniške storitve
Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica
Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica
Vrtec Renče
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Prerazporeditev (na)
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

06004030
420202
OB201-09-0004
01002010
402206
01002010
402206
01002010
402099
06003030
402903
20003012
402008
14001021
402008
16009011
420300
OB201-18-0040
13002075
420500
OB201-18-0011
18003031
420500
OB201-18-0044
19002011
411999
16003061
420500
OB201-18-0016
14001021
402199
06004010
402511
19002061
420402
OB201-16-0008
19002062
420402
OB201-10-0040
19002062
420402
OB201-10-0040

Nakup opreme upravnih prostorov
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup opreme upravnih prostorov in SOU
Izvedba volitev
Poštnina in kurirske storitve
Izvedba volitev
Poštnina in kurirske storitve
Izvedba volitev
Drugi splošni material in storitve
Študentski servis
Plačila za delo preko študentskega servisa
Dnevni center za starejše
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Socialna stanovanja
Nakup drugih osnovnih sredstev
Socialna stanovanja
Parkirišče in krožišče Športni park
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Parkirišče in krožišče Športni park
Parkirišče pri KD Bukovica
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Parkirišče pri KD Bukovica
Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Ureditev trga v Martinučih
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Ureditev trga v Martinučih
Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne
Drugi posebni materiali in storitve
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Tekoče vzdrževanje druge opreme
*Energetska sanacija POŠ Bukovica
Rekonstrukcije in adaptacije
*Energetska sanacija POŠ Bukovica
Rekonstrukcija in dozidava POŠ in vrtca Bukovica-I.faza
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica
Rekonstrukcija in dozidava POŠ in vrtca Bukovica-I.faza
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica

Znesek
1.729,56

1.100,00
1.103,00
290,84
3.000,00
713,70
55,31
2.975,00

12.139,11

359,00

7,28
3.042,03

531,65
311,37
22.983,83

37.016,17

46.960,00

134.317,85
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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 2019 so zagotovljena sredstva rezerv v višini 8.337
€, prenos iz leta 2018 pa je znašal 54.390 €. Do konca junija letošnjega leta ni bilo realizacije
proračunske rezerve v smislu porabe sredstev. Sredstva so se izločila na rezervni sklad za prvo
polletje do 30.06. v višini 4.168,50 €. Tako je na dan 30.6.2019 znašal Rezervni sklad 58.558,50
€.
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
V proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2019, se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija. Planirani znesek je
znašal 30.000 € 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 niso bile opravljene nobene prerazporeditve.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1000 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

-

2 7 .3 5 3 €
27.353 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občinski svet je imel za delovanje planiranih 47.391 €, poraba do konca junija pa je znašala 27.353
€, oz. 57,7% od veljavnega plana.

0101 Politični sistem

27.353 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

24.249 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Stroški odborov in komisij, Pokroviteljstvo
občinskega sveta, Financiranje političnih strank in Stroški svetnikov.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 55,2%. V okviru podprograma so
bile izplačane sejnine za 5 sej občinskega sveta ter za 35 sej odborov oz. komisij.
Financiranje političnih strank je omogočeno na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki
so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta. Političnim strankam, katerim listam so
pripadli mandati za člane občinskega sveta, so do letošnjega sprejema proračuna za leto 2019
pripadala sredstva iz proračuna Občine Renče - Vogrsko, mesečno v višini 0,20 € za vsak dobljen
glas na volitvah za občinski svet. Na 3. redni seji je občinski svet sprejel Sklep o spremembi Sklepa
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko. Višina zneska se je
tako spremenila na 0,4% primerne porabe.

01001010 Stroški svetnikov

17.723 €

01001020 Stroški odborov in komisij

3.497 €

01001030 Financiranje političnih strank

3.029 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3.103 €

V letu 2018 je občinski svet sprejel Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2018. Organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane OS, imajo
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz finančnega
poročila posredovanega na AJPES. Organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati
so dosegli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo
pravico do povrnitve stroškov v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas. Postavka do 30.6. ni bila v
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celoti realizirana, saj Lista za Vas (260,70 €) in Lista za našo občino (70,29 €) niso dale zahtevka
za povračilo stroškov.
Stroški izvedbe volitev se nanašajo na lanske lokalne volitve, katerih računi (poštne storitve,
plačilo MNZ-ju..) so zapadli v plačilo v letošnjem letu.

01001031 Povračilo stroškov volilne kampanje
01002010 Izvedba volitev

2000 Nadzorni odbor
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

609 €
2.494 €

1 .3 7 5 €
1.375 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Nadzorni odbor je imel za delovanje planiranih 3.380 €, poraba v obdobju 1.1. – 30.6. je bila 40,7%
od veljavnega proračuna.

0203 Fiskalni nadzor

1.375 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.375 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Stroški sejnin.
Do konca junija smo izplačali 3 seje nadzornega odbora in eno izobraževanje za člane NO.

02002010 Stroški sejnin

3000 Župan
01 POLITIČNI SISTEM

1.375 €

3 7 .8 9 7 €
37.897 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Župan je imel za delovanje v letu 2019 planiranih 101.140 €, do konca junija pa jih je porabil
37.897 €, kar predstavlja 37,5% od načrtovanega oz. veljavnega proračuna.
Splošna proračunska rezervacija načrtovana v višini 30.000 € ni bila realizirana do konca junija.

0101 Politični sistem

37.897 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

37.897 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Plače poklicnih funkcionarjev-župan,
Pokroviteljstvo župana, Nadomestilo plače po prenehanju funkcije, Opravljanje funkcije
podžupana ter Reprezentanca.
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V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 53,3%.
Podprogram zajema izplačila plač poklicnemu županu in nadomestil za nepoklicno opravljanje
funkcije podžupana. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci je določena uvrstitev v 49. plačni
razred, podžupana pa v 34 - 41 plačni razred.
V letošnjem letu so bila sredstva namenjena tudi za nadomestilo plače po prenehanju funkcije
dosedanjega župana. Po Zakonu o funkcionarjih v državnih organih mu je pripadalo 80% plače za
obdobje treh mesecev.

01003011 Plače poklicnih funkcionarjev - župan
01003012 Nadomestilo plače po prenehanju funkcije
01003020 Pokroviteljstvo župana
01003030 Opravljanje funkcije podžupana
01003040 Reprezentanca (tudi pobratene občine)

4000 Občinska uprava
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

22.485 €
9.107 €
995 €
4.916 €
394 €

1 .1 9 5 .5 1 1 €
827 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občinska uprava je imela za delovanje v letu 2019 planiranih 3.649.447 €, do konca junija pa jih
je porabila 1.195.511 €, kar predstavlja 32,8% od načrtovanega.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

827 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

827 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko postavko; Stroški plačilnega prometa. Glede na veljavni
proračun je bil podprogram realiziran v višini 57,5%. Stroški zajemajo plačila Upravi za javna
plačila in NKBM.

02001010 Stroški plačilnega prometa

827 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
44.065 €
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0401 Kadrovska uprava

122 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

122 €

04001010 Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo

122 €

0403 Druge skupne administrativne službe

43.943 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.685 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Objava občinskih predpisov, oglaševanje,
Izdaja občinskega glasila in Spletna stran.
Postavko Objava občinskih predpisov, oglaševanje smo realizirali 66,4 °(tisk uradnih objav,
oglaševanje na radiu Robin, vabila, kuverte itd..)
V letu 2019 je bila načrtovano vzdrževanje spletnih strani s katerimi Občina Renče-Vogrsko
upravlja, za kar je bilo predvideno 1.000,00€ sredstev. Do 30.6. je bilo porabljenih 258,64 €
sredstev za vzdrževanje po pogodbi uradno stran občine Renče-Vogrsko ter za dodatne storitve, ki
so bile izvedene v sklopu nadgradnje strani. Sredstva v višini 153,63 € pa so bila namenjena
podaljšanju domene strani Konjeniskepoti.info.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 65,2%.
Pod proračunsko postavko Izdaja občinskega glasila je zajeta realizacija dveh številk Občinskega
lista.

04002010 Objava občinskih predpisov, oglaševanje

2.556 €

04002030 Izdaja občinskega glasila

9.717 €

04002040 Spletna stran
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

412 €
12.495 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in
Novoletne prireditve. Občina sofinancira različne prireditve v občini (Koncert mladih glasbenikov,
revije pevskih zborov, dvig zastave..) stroški postavke Novoletne prireditve pa se nanašajo na
lanskoletne okrasitve po občini (okrasitev smrek s svetlobnimi verigami).
Postavka Kolesarska dirka po Sloveniji do konca 30.6. še ni bila realizirana, saj nismo še prejeli
nobenega računa oz. zahtevka.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 37,4%.
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04003010 Občinski praznik

2.346 €

04003020 Prireditve, otvoritve

3.845 €

04003030 Novoletne prireditve

6.304 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

18.763 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje,
Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (zavarovanja) ter Upravljanje ZD Renče.
V letu 2012 smo začeli z združevanjem zavarovanj vseh proračunskih uporabnikov Občine Renče
- Vogrsko (KS-ji, OŠ Renče, Občina), s tem dosegamo ugodnejše pogoje.
Pod postavko Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje so realizirani stroški za
odvetniške storitve. Pod postavko Upravljanje ZD Renče so knjiženi stroški, ki se bodo
prefakturirali uporabnikom ZD Osnovno varstvo, Zobozdravstvu in Lekarni (elektrika, voda,
varovanje…) V dogovoru z ostalimi soinvestitorji je namreč občina prevzela upravljanje ZD
Renče. Stroški za upravljanje in vzdrževanje se delijo v skladu z razdelilnikom površin.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 63,4 %.

04004010 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje
04004020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov
04004021 Upravljanje ZD Renče

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.345 €
11.215 €
4.203 €

232.010 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
588 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

588 €

Opis podprograma

V okviru podprograma je vključena postavka Združenje občin Slovenije oziroma plačevanje
članarine. Ker je občina članica, se lahko udeležuje tudi seminarjev, ki jih združenje organizira za
simbolično ceno, kar je lahko znaten prihranek.

06001020 Združenje občin Slovenije

588 €
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
4.668 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.668 €

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za sofinanciranje opremljenosti prostora KS
Renče.

06004031 Oprema prostori KS Renče

4.668 €

0603 Dejavnost občinske uprave

226.755 €

06039001 Administracija občinske uprave

222.249 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Plače občinske uprave, Študentski servis,
Zunanji strokovni sodelavci, Sistem kakovosti ISO Standard, Materialni stroški ter Občinske
skupne službe. V kadrovskem načrtu smo predvideli eno novo zaposlitev v oddelku za Okolje in
prostor, razpis bomo objavili v drugi polovici leta, ravno tako pa tudi razpis za Vodjo glavne
pisarne.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 47,1%.

06003010 Plače občinske uprave

144.655 €

06003030 Študentski servis

5.851 €

06003040 Zunanji strokovni sodelavci

8.924 €

06003060 Materialni stroški

50.284 €

06003070 Občinske skupne službe (finančni in komercialni nadzor)

12.535 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
4.505 €
Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko; Nakup opreme.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 54,7%.

06004030 Nakup opreme upravnih prostorov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

4.505 €

72.127 €
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

72.127 €
6.455 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunski postavki; Stroški civilne zaščite in Tabor Preživetje v naravi.
Tabor v letošnjem letu zaradi slabega vremena, ni bil realiziran. Realizacija postavk glede na
veljavni proračun je bila 25,7% oziroma 6.455 €.

07001010 Stroški civilne zaščite
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

6.455 €
65.673 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Dejavnost poklicnih gasilskih enot, PGD
Renče-Vogrsko, Nabava kamiona GVC ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne
opreme (požarna taksa).
V celoti je bil podprogram izveden v višini 65.673 €, kar predstavlja 56,2% veljavnega proračuna.
Proračunska postavka Dejavnost poklicnih gasilskih enot vključuje transfer Javnemu zavodu za
gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica na podlagi Sporazuma o določitvi
deležev posameznih občin-soustanoviteljic. Indeks 2010/2009 znaša 1,0346.
Sredstva za PGD Renče-Vogrsko, so se realizirala v skladu s potrjenim finančnim načrtom PGD
Renče-Vogrsko. V juniju je občina v imenu in za račun PGD objavilo javno naročilo za nabavo
gasilskega vozila AC-25/60. Izbrani (in obenem edini) ponudnik je ponudil ceno 228.354,72 z
DDV-jem. Vozilo bo dostavljeno naslednje leto.

07002040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

33.638 €

07002043 PGD Renče-Vogrsko

20.284 €

07002050 Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme
(požarna taksa)
11.750 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

9.302 €

V sklopu Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2019 – Ukrep 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo)
je bilo razpisanih 6.000,00€ sredstev, ki so po zaključku javnega razpisa bila razdeljena sledeče:
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zap.št

ime in priimek

ukrep

vrednost
investicije

Dodeljeno

1

Samuel Jarc

1

2.831,96

588,60

2

Pavel
Fornazarič

1

13.921,75

2.893,51

3

Bric Ivan

1

9.014,49

1.873,58

4
skupaj

Nevo Pregelj

1

6.200,00
31.968,20

644,31
6.000,00

Realizacija izplačil bo v obdobju Julij - Avgust 2019.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

7.017 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7.017 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Izvedba projektov na podeželju (tisk
zgibanke z zemljevidom), Ureditev tržnice in parkirišča-Vogrsko (najem WC kabine),Sodelovanje
RRA (LAS) – realizacija pogodbe z RRA SP d.o.o. – vodenje LAS-a v letu 2019, Martinovanje,
Urejanje infrastrukture na podeželju - poljske poti, ter Oskrbovalni center. Poleg teh so na tem
področju še proračunske postavke participativnega proračuna, ki so bile izglasovane v lanskem
letu. Postavke se bodo realizirale v drugi polovici leta.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini 7.017 € oz. 22,6%.

11002009 Ureditev tržnice in parkirišča - Vogrsko

367 €

11002010 Izvedba projektov na podeželju

407 €

11002011 Sodelovanje RRA (LAS)
11002023 *Oskrbovalni center

6.090 €
153 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.285 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.285 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Azil za živali. Realizacija postavke glede na veljavni
proračun je bila 32,7%.
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. V juliju smo v Uradnem
listu objavili javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali za obdobje treh let.
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11003010 Azil za živali

2.285 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
5.147 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
5.147 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5.147 €

12001020 *Polnilnice za električne avtomobile

5.147 €

Izvedena in v uporabi je polnilnica pri KD Bukovica. Trenutno je polnjenje avtomobila
brezplačno. Dostop je omogočen preko sistema Petrol. Zahtevek za povračilo sredstev Ekosklada
je bil potrjen, izplačilo je predvideno v mesecu avgustu. V okviru RRA in projekta ENERMOB je
bilo objavljeno javno naročilo za zbiranje ponudb za izvedbo polnilnice na trgu v Renčah. V sklopu
izvedbe polnilnice, ki bo postavljena na trgu pri spomeniku NOB, bo postavljena ob otroškem
igrišču tudi nova elektro omarica za potrebe prireditev.

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

115.674 €

Proračunski postavki Cesta na Brje in Rekonstrukcija ceste Oševljek do 30.6. še nista bili
realizirani, ravno tako ne postavka Vzdrževanje vodovodnega omrežja, kjer smo rezervirali
sredstva v višini 35.000 €.
Cesta na Brje: V teku je zbiranje ponudb. Izvedba se načrtuje v jesenskem času.
Rekonstrukcija ceste Oševljek: Opravljen je bil ogled mostu v Oševljek s strokovnjakom za
mostne konstrukcije (Ipavec). V letošnjem letu se načrtuje izdelava idejnega projekta za
rekonstrukcijo mostu za pridobitev projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora, predvsem
upravljavca vodotokov. Zbiranje ponudb.
Vzdrževanje vodovodnega omrežja: Občina pripravlja dokumentacijo za prijavo na kohezijskih
projekt »Hidravlične izboljšave na vodovodnem sistemu Mrzlek«, ki je namenjen posodobitvi
vodovodnega omrežja. Za projekt je neposredno namenjena postavka 16002032. Ker je projekt
finančno zajeten zalogaj se sredstva na postavki vzdrževanje ni koristilo v primeru, da nastanejo
pri prijavi na projekt Hidravličnih izboljšav nepredvideni stroški. V kolikor bodo sredstva na
postavki neporabljena se v letošnjem letu načrtuje izvedba ene izmed najnujnejših sanacijskih del
na dotrajanih vodovodih v Občini (Hidrofor Mohorini, Obnova vodovoda Jerabišče, Vodovod
Ipavec-Šavor, ipd).
Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bilje Opravljeni so bili razgovori z direkcijo RS za
infrastrukturo in Elektro primorska in načrtuje se skupna investicija za izgradnjo fekalne
kanalizacije, vodovoda, elektro kablovoda, rekonstrukcijo državne ceste, koridorja za pešce in
kolesarje, ter ukrepov za umiritev prometa od priključka Bukovica-Britof do Bilj. V postavko je
vključeno tudi urejanje že predhodno predvidenega pločnika ob državni cesti od KD Bukovica v
smeri priključka Kotišče, kjer so se opravili razgovori z lastniki zemljišč. Sredstva so predvidena
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za morebitno dodatno projektno dokumentacijo za občinski del investicije. Stroški do 30.6. še niso
nastali.
Urejanje optičnega omrežja: Sredstva namenjena za pokrivanje belih lis, ki niso v načrtu
opremljanja s strani nacionalnih telekomunikacijskih operaterjev. Do 30.6. stroški še niso nastali.

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

115.674 €
41.608 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, Cesta na
Brje in Rekonstrukcija ceste Oševljek. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun
izveden 31% oz. v višini 41.608 €.
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).

13001010 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture
41.608 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

46.148 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Obvoznica Volčja Draga-Bazara ki je 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. Poleg tega podprogram vsebuje še Ureditev trga
Renče – izdelan in potrjen projekt revitalizacije vaškega jedra, Parkirišče in krožišče Športni park,
Krožišče Merljaki- Velika pot in dve postavki iz participativnega proračuna. Podprogram je do
30.6. bil realiziran 58,4%.
Obvoznica Volčja Draga-Bazara: Opravljenih več usklajevalnih sestankov med Občino RenčeVogrsko in DRSI glede projektiranja I. faze obvoznice. Pričakuje se, da bo projektiranje, ki bo
odpadlo na občino obsegala projekte za izgradnjo kolesarske steze vzporedno z obvoznico, ter
projekt navezave fekalne kanalizacije Volčje Drage in Vogrskega pod železniško progo in
obvoznico v smeri Bukovice oz. CČN. Opravlja se zbiranje ponudb za izdelavo IDZ za fekalno
kanalizacijo. Do 30.6. stroški še niso nastali.
Ureditev trga Renče: V sklopu postave se načrtuje dokončna ureditev območja-prehoda med
zdravstvenim domom, otroškim igriščem in kulturno dvorano. Sredstva do 30.6. niso bila
porabljena. Istočasna izvedba kot participativni proračun ureditev otroškega igrišča.
Parkirišče in krožišče: I. faza izvedena in predana v uporabo. V izdelavi projektna dokumentacija
za predelavo uvoza proti Arčonom.
Krožišče Merljaki – Velika pot: Izvajanje na postavki zadržano do dokončne rešitve koridorja VN
daljnovoda.
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13002075 Parkirišče in krožišče Športni park

46.148 €

13029004 Cestna razsvetljava

27.918 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.
Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 61,9%.
Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje.
Postavka iz participativnega proračuna Javne luči-Vinišče, se bo realizirala v drugi polovici leta.

13004010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

27.918 €

14 GOSPODARSTVO

12.198 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

8.332 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.332 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Stroški delovanja JSMGG, Delovanje
razvojnih agencij, Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne, Priprava razvojnih programov,
evropski skladi ter Primorski tehnološki park - PTP.
Namen Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, kot javnega finančnega sklada, je
spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva preko finančnih instrumentov.
Poglavitna dejavnost Javnega sklada je podeljevanje ugodnih posojil podjetnikom in kmetom na
podlagi javnih razpisov.
Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške, ki je začel veljati 2. 4. 2016, so občine soustanoviteljice sklada podpisale
pogodbo za financiranje delovanja sklada. Pogodba se je podpisala po zaposlitvi direktorja in
prehoda javnih uslužbenk iz Mestne občine Nova Gorica na Sklad. Z Odlokom je tudi določeno,
da so občine ustanoviteljice dolžne zagotavljati sorazmerni del stroškov in sicer glede na delež, ki
ga imajo v namenskem premoženju Sklada.
Stroški delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške se torej delijo med 6 občin po
ključu deleža namenskega premoženja. Nujno potrebno bo izvesti informacijsko posodobitev na
skladu, kar vključuje tudi nakup nove programske opreme. Občina Renče – Vogrsko je v letu 2012
na podlagi delitvene bilance z MONG postala nov družbenik primorskega tehnološkega parka.
Sredstva so namenjena PTP za izvedbo projektov. Postavka omogoča tudi sofinanciranje stroškov
priprave dokumentacije in izdelave prijave EU projektov za namene rasti in razvoja Primorskega
tehnološkega parka in podpore pri uveljavljanju malih in srednjih podjetij na evropskem trgu.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 20,7%.
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14001011 Stroški delovanja JSMGG

6.322 €

14001021 Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne

2.010 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.865 €

14039001 Promocija občine

2.428 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Znamka Vipavska dolina, Udeležba na sejmih in
Sofinanciranje programov turističnih društev.
Sofinanciranje turističnih društev: Sredstva so namenjena sofinanciranju programov občinskih
kulturnih društev, ki imajo v statutu registrirano tudi turistično dejavnost, in sicer na podlagi
razpisa. Letos so bila sredstva dodeljena trem društvom, sredstva pa bodo v celoti nakazana
skladno z določili posamičnih pogodb (30% ob podpisu pogodbe in 70% ob dostavi zahtevka,
najkasneje do 30.11.2019).
Za promocijsko udeležbo Občine Renče – Vogrsko na sejmih je bilo letos predvideno 3.500 €
sredstev. Od tega se je do dne 30.6. porabilo skupno 1.904,62 € za najem in postavitev razstavnega
prostora na sejmu Natur Alpe Adria (Ljubljana) ter sejmu ExpomeGo (Gorica) ter sodelovanju na
WorkShopu v Veroni in Padovi.
Za vključitev in promocijo občine Renče – Vogrsko v turistično destinacijo Vipavska dolina je
bilo načrtovanih 3.500 € sredstev. Od tega se je do 30.6.porabilo skupno 523,34€, ki so
bili namenjeni za prevode besedil, grafično oblikovanje plakatov za prireditve, fotografiranje
konjeniških poti za namen promocije, sofinanciranju enotne embalaže za sadje (Vipavska dolina)

14002009 Znamka Vipavska dolina

523 €

14002014 Udeležba na sejmih

1.905 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.437 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Regionalno omrežje kolesarskih povezav, Kavarna
Renče, Dedi center, JZ Nova Gorica in Vipavska dolina, Park v Volčji Dragi in Poti miru.
Projekt Regionalno omrežje kolesarskih povezav je intra – regijski. Cilji projekta so:
-

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

-

Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega
produkta

-

Izboljšana notranja prometna povezanost regije in dostopnosti regije (kolesarske poti).

Investitorji oz. partnerji v projektu so: 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 Šempeter- Vrtojba, Občina Tolmin,
Občina Vipava.
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Občino Renče-Vogrsko prečka varianta daljinske povezave D7 (ob Vipavski železnici) in
regionalna povezava R-P4 (Miren-Renče-Šempas). Občina Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba
načrtujeta sofinanciranje ureditve kolesarske poti med Volčjo Drago in Šempetrom, ki sovpada s
traso daljinske povezave. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje projektne
dokumentacije. Hkrati se v letošnjem letu načrtuje s strani DRSI označitev kolesarske povezave
Miren – Renče – Šempas. Razpis za izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko stezo med
Volčjo Drago in Bazaro vodi Šempeter-Vrtojba. Podpis pogodbe se pričakuje v jesenskem času.
Postavka: Poti miru:
-

Ureditev in označitev povezovalnih peš in kolesarskih poti na trasi med Cerjem, skozi Renče
in Bukovico, proti Sv. Otu v sklopu Poti Miru – spominskih poti na temo 1. Svetovne vojne.
Postavitev informacijskih tabel, ponatis zemljevidov, splošni stroški projekta ipd.

-

Ureditev muzeja na prostem Vinišče v okviru strateškega projekta Interreg program Slovenija
– predvidena poraba v jeseni.

-

Ureditev zbirke Zdravstva in sanitete v času 1. sv. vojne v sklopu projekta LAS projekti v
sodelovanju – izvedba v jeseni.

Postavka: Dedi center: projekt v sklopu programa LAS V objemu sonca, na območju RenčeVogrsko je v sklopu tega projekta načrtovana izvedba programa v okviru pohoda po Gregorčičevi
poti ter izvedba 2,5 urnega izobraževanja na temo trajnostnega turizma. Investicija bo izvedena v
mesecu oktobru.
Postavka: JZ Nova Gorica in Vipavska dolina: sredstva so namenjena osnovnemu delovanju
zavoda, ki trenutno še ni operativen.
Do konca junija je bil podprogram realiziran 2,2%.
Kavarna Renče - Realizirani stroški na postavki se nanašajo na redne stroške objekta (pavšal za
vodovodni priključek). Opravljenih je bilo več razgovorov s potencialnimi najemniki-investitorji.
Park v Volčji Dragi- Sredstva na postavki so se realizirala za redna vzdrževalna dela na območju
parka. Do konca l. 2019 se iz preostalih sredstev na postavki načrtuje postavitev ograje, ureditev
pešpoti na nasipu in ureditev območja ob iztoku iz jezera (na meji z območjem bivšega Mizarja.)

14002016 Kavarna Renče

58 €

14002020 Park v Volčji Dragi

1.380 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

8.371 €

Postavke, ki do 30.6. še niso bile realizirane so:
Projekti porečja reke Vipave – Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju ureditve leve
brežine reke Vipave v Renčah od mlina do novega mostu. Ker je investicija izpadla iz plana
investicij DRSV v l. 2019 se projekt v letošnjem letu predvidoma ne bo izvajal.
Projekt GREVISLIN – V pripravi je medsebojna pogodba za izvedbo investicij med MONG in
Re-Vo. V jesenskem času se pričakuje objava javnega naročila.
Projekt VIPAVA – Potekajo pripravljalne aktivnosti za izvedbo investicije povezovalne poti od
izvira do izliva Reke Vipave ter postavitve ptičje opazovalnice.
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Botanični park Vogrsko – Stroški do 30.6. še niso nastali.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

8.371 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

3.961 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Splošna komunalna dejavnost, Gradnja in
vzdrževanje ekoloških otokov ter Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire.
Realizacija postavke Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov, se nanaša na plačevanje najemnine
za zemljišče – namen postavitve ekološkega otoka (Slovenske železnice d.o.o in Goriške opekarne
d.d.).
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 34,9% glede na plan.

15001010 Splošna komunalna dejavnost

3.548 €

Porabljena sredstva so bila realizirana za plačilo odvoza azbestnih odpadkov iz gospodinjstev.

15001030 Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov

280 €

Realizirana sredstva predstavljajo najemnine za ekološke otoke, ki ležijo na nepremičninah, ki
niso last občine. Iz preostalih sredstev na postavki se do konca l. 2019 načrtuje ureditev enega
ekološkega otoka

15001060 Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire

133 €

Realizirana sredstva so bila porabljena za analizo vode v potoku Bazaršček ob poginu rib v jeseni
2018.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4.410 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in
kanalizacijskega omrežja, Pločnik in avtobusna postaja Dombrava, Subvencije za nakup MČN, in
dve postavki iz participativnega proračuna (realizacija bo v drugi polovici leta..

15002020 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja
4.184 €

Z realiziranimi sredstvi iz proračunske postavke je bila na podlagi dogovora med Občino MirenKostanjevica in Renče-Vogrsko krita izdelava projektne dokumentacije IDZ za zbirni fekalni
kanal Bilje-Orehovlje, ki bo služil navezavi Občine Renče-Vogrsko in naselja Bilje na centralno
čistilno napravo v Vrtojbi. Na podlagi idejne rešitve je bila v novo krožno krožišče na Križ-Cijani
tudi že vgrajena cev za potrebe skupne fekalne kanalizacije.

15002021 Pločnik in avtobusna postaja Dombrava

226 €
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Iz proračunske postavke so bili kriti stroški izdelave dopolnitve projektne naloge za potrditev na
DRSI. Na podlagi dogovora z DRSI je bil tudi naročen in izdelan idejni projekt za rekonstrukcijo
celotnega odseka ceste skozi naselje Dombrava, ki služi kot podlaga za vključitev projekta
rekonstrukcije ceste in ureditve komunalne infrastrukture v državni proračun. Stroški idejnega
projekta do 30.6. še niso bili realizirani.

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

34.093 €

10.428 €
7.829 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko; Redni stroški urejanja prostora.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 71,2%.
Nastali stroški so predvsem s področja geodetskih storitev, obnova parcelnih meja in parcelacije
ter stroški cenitev nepremičnin.

16001010 Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve)

7.829 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

2.599 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunski postavki; OPN in OPPN (sredstva na tej postavki so namenjena
izdelavi sprememb Občinskega prostorskega načrta) in Kategorizacija cest. V izdelavi so
strokovne podlage za pripravo sprememb OPN-ja.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 8,6%.

16002011 OPN in OPPN

2.599 €

Porabljena sredstva so bila realizirana za izdelavo strokovnih mnenj občinskega urbanista v
postopku izdaje gradbenih dovoljenj o skladnosti nameravanih gradenj z občinskim prostorskim
načrtom.

1603 Komunalna dejavnost

18.853 €

16039001 Oskrba z vodo

18.573 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi
(stroški odplačila obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu
infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009.), Hidravlične izboljšave na vodnem sistemu
Mrzlek in postavko iz participativnega proračuna.
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V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 35,2%.

16002031 Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi

13.373 €

Postavka zajema stroške odplačila obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti
po prenosu infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009.
Slovenski računovodski standard 35 (Računovodske rešitve v javnih podjetjih) ni bil usklajen z
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, zato je bil spremenjen. Od 01.01.2010 tako
ni bilo več možno izkazovanje sredstev v upravljanju pri izvajalcih gospodarskih javnih služb in
ni več možno računovodsko pokrivanje izgube z zmanjševanjem obveznosti do občin za prevzeto
infrastrukturo v upravljanje. Morebitno izgubo iz poslovanja morajo lastniki pokrivati iz drugih
virov, oziroma natančneje povedano iz občinskih proračunov. Skladno s spremembo SRS 35 je
bila vsa infrastruktura s 01.01.2010 izločena iz poslovnih knjig družbe ter prenesena v poslovne
knjig lastnikov, to je občin. V poslovnih knjigah upravljavca se je zmanjšala vrednost izkazanih
osnovnih sredstev ob hkratnem zmanjšanju obveznosti do lastnika iz naslova sredstev v
upravljanju. V poslovnih knjigah občine pa se je vzpostavila evidenca osnovnih sredstev v lasti
občine ob hkratnem zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje.
Po stanju na dan 1.1. 2010 so bila v podbilancah posameznih občin izkazana neusklajena stanja
prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, ki so posledica:
- vlaganj v infrastrukturo v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago,
- rezultatov posameznih dejavnosti, ki so bili obveznostim pripisani po posameznih dejavnostih in
ustreznih lastnikih sredstev.
Razlike ob prenosu so v poslovnih knjigah podjetja izkazane med dolgoročnimi terjatvami do
posameznih občin. Znesek 13.373 € je letni znesek oz. 1/10 pogodbenega zneska. Na dan
30.6.2019 je preostali dolg še 66.863,21 €.

16002032 Hidravlične izboljšave na vodnem sistemu Mrzlek

5.200 €

V okviru projekta je naročena in se izdeluje projektna dokumentacija za rekonstrukcijo naslednjih
odsekov: vodovodov Renče-Bilje (skozi Bukovico – Britof), Bazara, Žigoni – Velika pot, Renče
(trg) – Arčoni. Do 30.6. je bila izdelana in finančno pokrita projektna dokumentacija Britof-Bilje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

281 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga. Iz
postavke so se krili stroški popravila drsnih vrat.
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16003030 Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga

281 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.975 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.975 €

16009011 Socialna stanovanja

2.975 €

Realizirana sredstva so bila namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektu v katerem se nahajajo
socialna stanovanja v lasti občine na naslovu Trg 9, Renče in sicer zamenjava stavbnega pohištva,
zamenjava strešnega okna in popravilo spuščenega stropa zaradi zamakanja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
1.837 €
16069002 Nakup zemljišč

1.837 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Nakup zemljišč.
Proračunska postavka je bila do 30.6. realizirana v znesku 1.837 €. Sredstva se bodo porabljala
skladno z letnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

16009010 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.837 €
12.365 €

Proračunska postavka 17003010 – Akcije promocije zdravja do 30.6.2019 ni bila realizirana, ker
še nismo prejeli dopisa s prošnjo za sofinanciranje zaključne prireditve zobozdravstvene
preventive na Goriškem v osnovni šoli s strani Zobozdravstvene službe za varstvo otrok in
mladine.
Proračunska postavka 17003011 – Preventiva na področju zasvojenosti do 30.6.2019 ni bila
realizirana, ker še nismo prejeli v podpis pogodbe med občinami in Zdravstvenim domom o
sofinanciranju Centra za zdravljenje odvisnosti.
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1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

12.365 €
8.535 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne
osebe. Občina v skladu z zakonom plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS in
tujce s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in so upravičeni do
prejemanja denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ko se je
s 1. 1. 2012 uveljavil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je število upravičencev precej
naraslo (s povprečno 19 upravičencev na mesec, za katere je do takrat občina določala upravičenost
po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na povprečno do 60, za katere
Center za socialno delo izdaja odločbe po novem zakonu), so posledično narasle tudi obveznosti
občine. Odhodkov za plačilo prispevkov za brezposelne osebe se v bistvu ni dalo in ne bo dalo
jasno opredeljevati, saj so nova merila za določanje upravičenosti do plačila prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje popolnoma drugačna in v smislu, da več ljudi izpolnjuje pogoje
za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kot prej. Iz
navedenega razloga je pristojni občinski organ uveljavil pri CSD podajo predhodnega mnenja o
upravičenosti, ki se ga podaja na podlagi dodatnega preverjanja evidenc v Centralnem registru
prebivalstva. S tem ukrepom se je znižal delež oseb, ki jih CSD prijavi v obvezno zdravstveno
zavarovanje, saj iz naših preverb izhaja tudi, da nekatere osebe ne izpolnjujejo pogojev za
priznanje pravice plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega
proračuna, česar pa pristojni organ CSD predhodno ni ugotovil. Za maj smo tako plačali prispevek
za 47 oseb, za junij pa za 46 oseb. Podprogram je bil v prvi polovici leta realiziran v višini 44,9%.

17001010 Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe

8.535 €

17079002 Mrliško ogledna služba

3.829 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Mrliško ogledna služba.
Sredstva so na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti namenjena kritju stroškov mrliških
ogledov naših občanov ter brezdomcev in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine; na
tej postavki pa so zagotovljena sredstva tudi za stroške obdukcijskih pregledov in prevozov na
obdukcije, ki na 1 obdukcijo skupaj s prevozom lahko znašajo tudi okoli 1.800 EUR. Realizacija
postavke glede na plan proračuna je 51,1%. 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. V letu 2014 smo uveljavili, da zdravniki, ki izvajajo mrliške oglede, izdajo manj napotnic
za Sodno medicinski inštitut, kar posledično pomeni močno zmanjšano realizacijo. V letu 2016
smo pričele občine soustanoviteljice v smislu zniževanja stroškov z Zdravstvenim domom Nova
Gorica – Osnovno varstvo z dogovori o urejanju mrliško ogledne službe na področju vseh 6 občin
soustanoviteljic. Maja lani se je postopek urejanja navedenega področja zaključil s pogodbo, ki so
jo z javnim zavodom Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica podpisale vse občine –
soustanoviteljice tega zavoda, finančne rezultate pa bomo zaradi specifičnosti tega področja lahko
ocenjevali proti koncu leta.
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17002010 Mrliško ogledna služba

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

3.829 €
103.615 €

18.640 €

Prostorska ureditev Rimskega parka v Bukovici z izkopom in arheološkim pregledom se bo
izvedla predvidoma v mesecu septembru.
Sredstva iz postavke Kuj me še niso bila realizirana, saj smo partnerji projekta vložili vlogo za
spremembo aktivnosti, za katero še nismo prejeli odobritve. Izvedba aktivnosti je predvidena
jeseni.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

101.799 €
20.233 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunski postavki; Goriška knjižnica Franceta Bevka in Financiranje
knjižnice v Renčah.
Postavki se bosta v skladu s planom in s pogodbo realizirali do konca leta v celoti, zaenkrat je
realizacija postavk dosegla plan 32,8 %.

18002010 Goriška knjižnica Franceta Bevka
18002011 Financiranje knjižnice v Renčah
18039002 Umetniški programi

18.914 €
1.318 €
72.698 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pestrejšega kulturnega življenja občanom, zagotovitev primerne infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

18003026 Rekonstrukcija zadružnega doma Vogrsko

72.408 €

V teku je izvedba rekonstrukcije – energetske sanacije Zadružnega doma Vogrsko. Do 30.6. so
bila sredstva realizirana do 40% vrednosti podpisane pogodbe.
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18003028 Gledališki abonma za otroke

290 €

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

Postavka 18004010 – Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture: Sredstva se
realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija šele
koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena
naslednja razdelitev:

PRIJAVITELJ
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče
Kulturno turistično društvo Vogrsko
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga – Sekcija
pevski zbor
Kulturno, turistično in športno društvo Bukovica-Volčja
Draga
Društvo mladi Renče-Vogrsko
Skupaj
Kulturno turistično društvo Vogrsko - Glasbeno
izobraževanje v Godbeniški šoli - edini prijavitelj
Skupaj

SREDSTVA
EUR
4.935,00
9.033,81

V

2.135,26
447,96
447,96
16.999,99

4.000,00
4.000,00

Postavka 18004011 – Financiranje dejavnosti umetniških vodij: Sredstva so namenjena
financiranju naših kulturnih društev, realizirajo se na podlagi pogodbe z Javnim skladom za
kulturne dejavnosti, in zahtevka JSKD, ki ga le-ta izstavi občini zatem, ko dokončno izvede razpis.
Ta sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana.
Postavka 18004012 – Financiranje projektov po javnem pozivu: sredstva še niso bila realizirana,
ker bomo javni poziv izvedli v jeseni.
Postavka 18004020 – Javni sklad za kulturne dejavnosti Nova Gorica: sredstva se realizirajo na
podlagi pogodbe z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, in zahtevka JSKD, ki ga le-ta izstavi
občini zatem, ko dokončno izvede razpis. Ta sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.868 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Izboljšava odra v dvorani A. Mlečnika,
Zastor za oder v dvorani A. Mlečnika, Glasbeni večeri – KD Bukovica, Programi za otroke in
mladino, Goriški muzej in KUL-STIK.
Sofinanciranje Glasbenih večerov v Bukovici se je izvajalo na podlagi naročilnic; poraba je
skladna z načrtovanjem postavke.
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Postavka 18005010 – sofinanciranje programov Goriškega muzeja se izvajajo na podlagi pogodbe,
ki za leto 2019 z Goriškim muzejem še ni podpisana, zato sredstva še niso realizirana.
Programi za otroke in mladino: v postavki je zajeto plačilo za lanski program za učence naše šole,
ki je bilo realizirano šele januarja.
KUL- STIK – operacija KUL-STIK je v izvajanju. Finančni del in aktivnosti partnerja Občine
Renče-Vogrsko bo izveden predvidoma od novembra – marca.
Postavki iz participativnega proračuna se bosta realizirali v drugi polovici leta.
Na dan 30. 6. je bila realizacija 8,9 %.

18002005 Glasbeni večeri - KD Bukovica

7.968 €

18002009 Programi za otroke in mladino

900 €

1804 Podpora posebnim skupinam

0€

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij, duhovnikom in verskim
skupnostim ter programom drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18049004 Programi drugih posebnih skupin
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

Postavka 18006010 – Sofinanciranje delovanja org. veteranov, borcev, vojnih invalidov: Sredstva se
realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija šele koncem
julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena naslednja
razdelitev:

PRIJAVITELJ
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Veteran, sekcija Občina Renče-Vogrsko

Dodeljena
sredstva
629,83

Zaprošena
sredstva
515,77
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Območno združenje borcev za vrednote NOB
Nova Gorica, KO Bukovica - Volčja Draga

530,38

530,38

Območno združenje borcev za vrednote NOB
Nova Gorica, KO Renče

784,52

784,52

292,81
262,43
2.500,00

210,50
262,43
2.303,60

Območno združenje borcev za vrednote NOB
Nova Gorica, KO Vogrsko
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
SKUPAJ

Opomba:
Prijaviteljem, ki so v finančni kalkulaciji stroškov po posameznih programih izkazali nižji
pričakovani oz. potrebni znesek od zneska, dodeljenega na podlagi točkovanja posameznih
programov po predpisanih merilih, se na podlagi sklepa strokovne komisije nakaže sredstva samo
do višine zneska, ki so ga kot pričakovanega opredelili v posamični finančni kalkulaciji, torej do
višine zneska, navedenega v stolpcu »Zaprošena sredstva«.
Postavka 18007010 – Sofinanciranje upokojenskih društev: Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa.
Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija šele koncem julija dokončala ocenjevanje
prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena naslednja razdelitev:
DODELJENA
ZAPROŠENA
PRIJAVITELJ
SREDSTVA
SREDSTVA
Društvo upokojencev Bukovica - Volčja
1.363,96
1.
Draga
1.483,02
2.
Društvo upokojencev Renče
2.083,02
1.825,65
3.
Društvo upokojencev Vogrsko
633,96
600,76
SKUPAJ
4.200
3.790,37
Opomba:
Prijaviteljem, ki so v finančni kalkulaciji stroškov po posameznih programih izkazali nižji
pričakovani oz. potrebni znesek od zneska, dodeljenega na podlagi točkovanja posameznih
programov po predpisanih merilih, se na podlagi sklepa strokovne komisije nakaže sredstva samo
do višine zneska, ki so ga kot pričakovanega opredelili v posamični finančni kalkulaciji, torej do
višine zneska, navedenega v stolpcu »Zaprošena sredstva«.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.817 €

18059001 Programi športa

1.817 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Šport za vse, Sofinanciranje športnih
društev, Sofinanciranje večjih športnih prireditev, Sofinanciranje šport. društev s področja
tehnične kulture, Sofinanciranje prevozov na športne prireditve, Telovadnica na prostem (TREK),
Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah, Vzdrževanje športnih objektov, Sanacija balinišča v
Renčah, Razširitev telovadnice v Renčah.
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Postavka 18001044 – Šport za vse: Postavko bomo realizirali v jeseni.
Postavka 18009010 – Sofinanciranje športnih društev:
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Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija
šele koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena
naslednja razdelitev:

Programi LPŠ

PRIJAVITELJ

Programi LPŠ + prireditve
+ prevozi

Športno društvo Partizan

35.773,47

38.091,65

Športno balinarski klub Šampionka

1.440,49

2.204,13

Športno društvo Škulja

3.360,69

3.960,69

Kotalkarski klub Renče

27.623,08

29.941,26

Društvo upokojencev Renče

2.105,14

2.105,14

SKUPAJ:

70.302,87

76.302,87

Postavka 18009011 – Sofinanciranje večjih prireditev:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija
šele koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena
naslednja razdelitev:
PRIJAVITELJ

Sredstva

Športno društvo Partizan

818,18

Kotalkarski klub Renče

818,18

Športno društvo Škulja

600,00

Športni balinarski klub Renče

763,64

SKUPAJ:

3.000

Postavka 18009012 – Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične kulture:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker razpis ni bil še
zaključen, razpisna komisija pa sredstev ni razdelila, ker je bila oddana samo ena prepozna vloga.
Postavka 18009013 – Sofinanciranje prevozov na športne prireditve:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija
šele koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena
naslednja razdelitev:
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PRIJAVITELJ

Točke

Sredstva

Športno društvo Partizan

Do 50 %

Do 1.500

Kotalkarski klub Renče

Do 50 %

Do 1.500

SKUPAJ:

Do 100 %

Do 3.000,00

Postavka 18009030 – Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah: Sredstva bodo na podlagi sklepa
župana v jeseni nakazana OŠ in Vrtcu Renče in POŠ in Vrtcu Vogrsko, za namen izvajanja
športnih dejavnosti in programov, kot so plavalni tečaji, Martin Krpan, Zlati sonček, Sonček,…
Postavka 18009041 – Vzdrževanje športnih objektov: Sredstva so namenjena kritju stroškov
vzdrževanja objektov, ki jih za izvajanje LPŠ uporabljajo naša športna društva. Realizirajo se v
decembru na podlagi najave potrebnih sredstev s strani športnih društev in sklepa župana.
18001050 - Programi za mladino:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker še ni bila podpisana
pogodba. Pred podpisom pogodbe je bila pripravljena dodelitev sredstev za program
»Sofinanciranje mladinskih neprofitnih programov in projektov« v višini 6.000,00 EUR, in sicer
so se sredstva v celoti dodelila edinemu prijavitelju Društvo Mladi Renče-Vogrsko.

18009043 Razširitev telovadnice Renče

1.817 €

Iz sredstev je bila izdelana in plačana idejna zasnova za dozidavo telovadnice v Renčah ter
pridobljeni projektni pogoji soglasodajalcev. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Do konca l. 2019 se načrtuje dokončanje izdelave projekta in oddaja vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Postavka Sanacija balinišča - Sredstva na postavki so načrtovana za prijavo sanacije strehe
balinišča v Renčah na razpise Fundacije za šport RS. Razpis za l. 2020 do 30.6. še ni bil objavljen

19 IZOBRAŽEVANJE

446.000 €

Postavka 19002022 – Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama: Sredstva do 30. 6. še niso
bila realizirana, ker šoli nista izkazali potreb oz. nista izvedli nabav.
Postavka 19002040 – Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara: Sredstva do 30. 6. še niso bila
realizirana, ker šola še ni vložila zahtevka po pogodbi; sredstva se namreč realizirajo na podlagi
pogodbe s šolo.
19003020 – Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija
šele koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodbe je bila
pripravljena dodelitev sredstev v višini 4.000,00 EUR, in sicer so se sredstva v celoti dodelila
edinemu prijavitelju Godbeniška šola Kulturno turističnega društva Vogrsko.

43

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2019
19059002 – Nagrade za talente: Sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana, ker se razpis za dodelitev
nagrad izvede v oktobru.
19069003 – Sklad za štipendije: Sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana, ker se razpis za
dodelitev štipendij izvede v oktobru.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

340.715 €

19029001 Vrtci

340.715 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Vrtec Renče, Vrtec Vogrsko in Ostali vrtci.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 53,5%. Sredstva se javnim zavodom
zagotavljajo na podlagi zakonskih predpisov in zahtevkov zavodov.

19001010 Vrtec Renče

208.325 €

19001011 Vrtec Vogrsko

67.968 €

19001020 Ostali vrtci

64.422 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

71.696 €

19039001 Osnovno šolstvo

71.252 €

Opis podprograma

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 POŠ Bukovica, Energetska sanacija POŠ Bukovica,
Rekonstrukcija in dozidava POŠ in Vrtca Bukovica – I. faza, Investicijsko vzdrževanje
podružnične šole Vogrsko, in Sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja v šolah.
Sredstva za Osnovno šolstvo so bila namenjena kritju stroškov plač nadstandardno zaposlenih
delavcev šol, fiksnih materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, ki jih
predpisuje zakonodaja, zagotavljanju sredstev za izvajanje dodatnih programov (varstvo vozačev,
dodatni učitelji v prvih razredih…) v osnovnih šolah v naši občini, investicij ter investicijskih
vzdrževanj le-teh, stroškov na podlagi sklepov občinskega sveta.
Sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja v šolah se nanaša na vzpostavitev tega omrežja v
OŠ Renče, POŠ Vogrsko in OŠ Kozara, na podlagi razpisa Arnes. Proračunska sredstva, ki jih je
naša občina zagotovila glede na razpis, so šolam porazdeljena na 3 leta, in se nanašajo na obdobje
2018 do 2020.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 11,9%. Realizacija je nižja od
povprečne polovice, ker se bodo investicijski transferji realizirali v drugi polovici leta.
Rekonstrukcija in dozidava POŠ Bukovica - Z realiziranimi sredstvi so bili kriti stroški izdelave
projekta PZI za objekt Rekonstrukcija n dozidava POŠ Bukovica – I. faza, ki je bil potreben za
izvedbo javnega naročila. Izvedba je načrtovana v času poletnih počitnic.
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19001021 Šola Vogrsko

18.647 €

19002010 Osnovna šola Renče

42.812 €

19002011 Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev
19002020 Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče

7 €
183 €

19002030 Osnovna šola Kozara

3.299 €

19002062 Rekonstrukcija in dozidava POŠ in vrtca Bukovica-I. faza

4.026 €

19002075 *Sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja v šolah

2.277 €

19039002 Glasbeno šolstvo

444 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunski postavki: Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica, in
Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja.
Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica se izvaja na podlagi podpisane pogodbe med glasbeno
šolo in vsemi občinami soustanoviteljicami. Pogodba za leto 2019 še ni bila podpisana, porabljena
sredstva se nanašajo na plačilo za december.
Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja: Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa.
Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija šele koncem julija dokončala ocenjevanje
prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila pripravljena naslednja razdelitev:
Glasbeno izobraževanje v Godbeniški šoli KTD Vogrsko – edini
prijavitelj

19003010 Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica

4.000,00
444 €

1906 Pomoči šolajočim

33.588 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

32.850 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: Regresiranje prevozov v šolo. 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 za izvajanje rednih šolskih prevozov v OŠ Renče, POŠ Bukovica in OŠ Šempeter pri
Gorici, prevoz učencev s kombijem OŠ Renče, računov prevoznika Nomago d. d., ki prevaža
otroke na OŠ Kozara ter regresiranje prevoza učencem oz. staršem učencev, ki obiskujejo OŠ
Kozara oz. druge vzgojne izobraževalne zavode po odločbah.
Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden 64,4 %.
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19005010 Regresiranje prevozov v šolo

32.850 €

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

738 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Regresiranje prevozov dijakov.
Subvencioniranje dijaških prevozov se izvaja na podlagi sklepa Občinskega sveta, za obdobje
šolskega leta. Največji delež plačila se realizira v oktobru za plačila septembrskih vozovnic, saj
takrat dijaki nabavijo letne vozovnice. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 8,1
%.

19005030 Regresiranje prevozov dijakov

738 €

20 SOCIALNO VARSTVO

88.372 €

20002030 – Projekt »Občina po meri invalidov«: Sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana, ker se
realizacija načrtuje skladno Akcijskim načrtom za štiriletno obdobje, katerega sprejem bo
Občinski svet obravnaval na septembrski seji.
20003050 – RC – Zavetišče za brezdomce: Sredstva do 30. 6. še niso bila realizirana, ker pogodba
še ni bila podpisana.
20006010 – Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
Sredstva se realizirajo na podlagi razpisa. Do 30. 6. še niso bila realizirana, ker je razpisna komisija
šele koncem julija dokončala ocenjevanje prijav na razpis. Pred podpisom pogodb je bila
pripravljena naslednja razdelitev:

PRIJAVITELJ

DODELJENA
SREDSTVA

ZAPROŠENA
SREDSTVA

1.

Župnijska Karitas Renče

1.292,63

600,00

2.

Župnijska Karitas Vogrsko

1.867,14

1.349,008

3.

Društvo vojnih invalidov SPR

301,61

150,00

4.

Društvo paraplegikov Severne Primorske

64,63

64,63

5.

Društvo gluhih
Primorske

143,62

6.

Društvo
ledvičnih
Primorske
Skupaj

in

naglušnih
bolnikov

Severne

143,626

Severne

162,00
330,34
3.999,97

2.469,264

Opomba:
Prijaviteljem, ki so v finančni kalkulaciji stroškov po posameznih programih izkazali nižji
pričakovani oz. potrebni znesek od zneska, dodeljenega na podlagi točkovanja posameznih
programov po predpisanih merilih, se na podlagi sklepa strokovne komisije nakaže sredstva samo
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do višine zneska, ki so ga kot pričakovanega opredelili v posamični finančni kalkulaciji, torej do
višine zneska, navedenega v stolpcu »Zaprošena sredstva«.

2002 Varstvo otrok in družine

6.000 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Obdaritve ob rojstvu otroka.
Na postavki so predvidena sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki se dodeljujejo na
podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko.
V letošnjem letu je bilo zagotovljenih 19.000 € sredstev za te enkratne denarne pomoči. Sredstva
pod to postavko so bila do 30. 6. porabljena v višini 31,6 % oz. 6.000 €. Števila novorojenih otrok
ni mogoče natančno predvideti vnaprej, zato lahko dejanska realizacija odstopa od plana sredstev.
V letošnji prvi polovici leta se je rodilo manj otrok kot v enakem lanskem obdobju.

20001010 Obdaritve ob rojstvu otroka

6.000 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

82.372 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

32.784 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: Sredstva za varstvo duševno in telesno
prizadetih, Financiranje družinskega pomočnika in Projekt »Občina po meri invalidov«.
Sredstva s postavke za varstvo duševno in telesno prizadetih so namenjena plačilom oskrbnih
stroškov naših občanov, ki so vključeni v institucionalno varstvo (v posebnih socialnih zavodih ali
v drugih ustreznih nastanitvenih enotah - varstveno delovni centri, centri za usposabljanje,
stanovanjske skupnosti ….). Obveznost plačila iz občinskega proračuna izhaja iz odločb Centra za
socialno delo Nova Gorica ali pogodb.
Iz postavke Financiranje družinskega pomočnika se zagotavljajo 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
dva družinska pomočnika.
Sredstva na proračunski postavki Projekt Občina po meri invalidov so namenjena uresničevanju
Akcijskega načrta, opredeljenega v projektu »Listina Občina po meri invalidov«.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 46,5 %.
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20002010 Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih

22.533 €

20002020 Financiranje družinskega pomočnika

10.251 €

20049003 Socialno varstvo starih

49.321 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; Dom za starejše občane, Dnevni center za
starejše, Pomoč na domu.
Sredstva so namenjena kritju stroškov, kot predpisuje zakonodaja. Na proračunski postavki Dom
za starejše občane so sredstva namenjena kritju deleža oskrbnin in žepnin našim občanom, ki
bivajo v domovih upokojencev. Delež se na podlagi odločb Centra za socialno delo krije občanom,
katerim njihovi prihodki, oziroma delež njihovih najbližjih, ki bi bili dolžni kriti del oskrbnih
stroškov, ne zadostuje za kritje oskrbnih stroškov.
Realizacija postavke je odvisna od števila oskrbovancev, nameščenih po posameznih domovih, in
jo je težko predvideti, saj število temelji na odločbah CSD.
Na tem podprogramu imamo tudi sofinanciranje pomoči na domu - storitev osebne pomoči družini
na domu, ki pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. V celoti je bil ta
podprogram glede na veljavni proračun izveden 49,3 %.

20003010 Dom za starejše občane
20003012 Dnevni center za starejše

13.665 €
714 €

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za inženirsko vodenje pri pripravi projekta v
l. 2018. Do 30.6. je bila izdelana projektna dokumentacija IZP z arhitekturno zasnovo, ki upošteva
mnenje deležnikov pridobljena v fazi priprave projekta in pridobljeni projektni pogoji vseh
soglasodajalcev. Finančna realizacija bo v drugi polovi l.2019. Projekt je na dan 30.6. v fazi
mirovanja.

20003030 Pomoč na domu
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

34.942 €
266 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunske postavke; RC – Zavetišče za brezdomce, Denarne pomočiprogrami Rdečega križa in Subvencioniranje najemnin.
Sredstva na postavki Denarne pomoči-programi Rdečega križa so namenjena izvajanju denarnih
pomoči socialno ogroženim upravičencem s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko.
Izvajajo se preko Rdečega križa Nova Gorica na podlagi pogodbe.
Subvencioniranje najemnin se izvajaj na podlagi odločb CSD.
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 2,3%.
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20004020 Subvencioniranje stanarin

266 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

7.175 €

2201 Servisiranje javnega dolga

7.175 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
7.175 €
Opis podprograma

V decembru 2011 smo za obdobje 10 – tih let najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 390.000
€, v letu 2014 pa pri Sparkasse še dodatnih 870.000 €.
Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6. je bilo 177.273 €, stanje glavnice kredita Sparkasse pa
580.000 €. Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1. do 30.6. plačali NLB in Sparkasse d.d. pa
9.558,75 € kar je 39,9% od načrtovanega.

22001010 Obveznosti iz naslova kreditov

7.175 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

4.169 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
4.169 €
23029001 Rezerva občine

4.169 €

Opis podprograma

Poraba podprograma je prikazana v točki Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V rezervni sklad se mesečno nakazuje 1/12 predvidenih sredstev po sprejetem proračunu. Do
konca junija smo odvedli v sklad 4.169 € sredstev.

23001010 Proračunska rezerva

5000 Režijski obrat

4.169 €
2 3 .7 6 9 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

23.769 €

0603 Dejavnost občinske uprave

23.769 €

06039001 Administracija občinske uprave

23.769 €

Opis podprograma

Režijski obrat je imel za delovanje planiranih 48.534 €, ta znesek je bil glede na plan do konca
junija, realiziran 49 %.
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V režijskem obratu sta redno zaposlena dva delavca. Občasno, v obdobju sezone in povečanega
obsega dela, v režijskem obratu dodatno pomagajo osebe, ki so bile kaznovane za prekršek in jim
je bila s strani sodišča dovoljena nadomestitev plačila globe z opravo določene naloge v splošno
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti ali študentje preko študentske napotnice.
Stroški plač so bili v tem prvem polletju 19.317 €, materialni stroški pa 4.452 €.

06006010 Plače zaposlenih
06009010 Materialni stroški režijskega obrata

19.317 €
4.452 €
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5001 Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga

1 2 .8 3 4 €
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5002 Krajevna skupnost Renče

2 4 .5 7 6 €

ZADEVA: POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA KS RENČE 2019
Na osnovi odloka o Občinskem proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2019 vam dostavljamo poročilo
o polletni realizaciji proračuna KS Renče za obdobje januar – junij 2019.
Krajevna skupnost Renče je neposredni proračunski porabnik proračuna Občine Renče-Vogrsko in deluje
kot samostojna pravna oseba. KS je pripravila polletno poročilo skladno s področno zakonodajo za lokalne
skupnosti, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevne skupnosti.
PRIHODKI
Prihodki proračuna KS Renče predstavljajo del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru
planiranih sredstev in tudi realizacije za obdobje januar – junij 2019 po ekonomski klasifikaciji.
KS Renče je imela prihodke oz. prejemke:
Znesek €

Opis prihodka
1.

Prejeta sredstva iz ob. proračuna za tekočo porabo

7.381,00

2.

Prejeta sredstva iz ob. proračuna za elektriko

9.652,00

3.

Prejeta od uporabnin poslovnih prostorov

4.

Prihodki od najemnin grobov

872,00
4.536,00

SKUPAJ PRIHODKI

22.441,00

ODHODKI
1. Poraba sredstev za delovanje KS
1.1.Porabljena sredstva za delovanje KS v prvem polletju tega leta so znašala
22.293,00 €, oz. 46,32 % planiranih letnih sredstev.
2. Poraba sredstev iz naslova komunalne dejavnosti
2.1. Porabljena sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča v Renčah v prvem
poletju 2019 znašajo 2.363,00 €, oz.23,63 % planiranih letnih sredstev.
2.2. Porabljena sredstva za druge komunalne dejavnosti v KS, v prvem poletju
znašajo 377,00 €, oz. 18,85 % planiranih sredstev.
ZAKLJUČEK
V prvem poletju 2019 je za svoje delovanje KS Renče porabila 25.033,00 € oziroma , 26,94 % planiranih
sredstev.
Zneski in procenti v poročilu so zaokroženi.
Renče: 24.07.2019

Predsednica Sveta KS Renče
Florida Petelin

Pripravil: Zdenko Zorn
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5003 Krajevna skupnost Vogrsko

1 0 .8 7 0 €

POLLETNO POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2019-30.6.2019
1. UVOD
Krajevna skupnost Vogrsko je ustanovljena na območju Občine Renče – Vogrsko in zajema naselji Vogrsko
in Dombrava. Ustanovljena je bila s Statutom Občine Renče – Vogrsko na seji dne 27.12.2006. Ta statut
določa delovanje Občine Renče - Vogrsko in delovanje krajevne skupnosti. Svet KS Vogrsko deluje v
sestavi 7 svetnikov, vodi pa ga predsednik Nejc Gorjan.
Krajevna skupnost Vogrsko je v prvem polletju leta 2019 s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in
uspešno, kot je tudi razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje krajevne skupnosti
Delovanje krajevne skupnosti Vogrsko določajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko
ter Statut Krajevne skupnosti Vogrsko.
2. Dolgoročni cilji KS
Dolgoročni cilji krajevne skupnosti so razvoj in napredek kraja, kot je zastavljeno v razvojni strategiji naše
krajevne skupnosti in občine.
3. Polletni cilji KS
a) Predstava ob 8. marcu
KS Vogrsko v sodelovanju KTD Vogrsko je na nedeljo 10. marca organizirala predstavo Gušto gre na
romanje. Predstava je bila odlično obiskana. Strošek predstave predstavlja avtorski honorar za izvedbo,
najem dvorane (OŠ Vogrsko) ter skromno pogostitev.
b) Dvigovanje mlaja
Tudi letos je KS Vogrsko skupaj z KTD Vogrsko uspešno izpeljala prireditev dvigovanje mlaja. V
prireditev je vključila skoraj celo vas- od pevcev, godbenikov in otrok.
c) Krajevni praznik Vogrsko 15.6 in 16.6.2019
Na dogodku 15. Junija smo organizirali v sodelovanju z društvom Škulja, ki se je pričela v jutranjih urah
več kilometrski pohod in tekmovanje v škuljanju. V večernih urah pa so nastopili domači pevski zbor
Vokalna skupina Lijak 1883 in Klapa Lumin. Za zaključek dogodka nam je vrtel glasbo DJ Nikki .
Naslednji dan 16. junija se nam je na prazniku pridružil Rudi Bučar, kjer so ga z njegovo glasbo spremljali
Pihalni orkester Vogrsko, otroci osnovne šole Vogrsko in Vokalna skupina Vogrinke. Za zaključek
prireditve, so nam igrali Mali bend.
KS je poravnala stroške glasbene skupine, stroške prijave prireditve (SAZAS) ter administrativne stroške
(fotokopiranje in raznos letakov). Člani sveta KS Vogrsko so pri pripravi prireditve tudi fizično pomagali
ter aktivno sodelovali (priprava prireditvenega prostora, mize, napeljava dodatne električne napeljave,
telefonski klici, šank, itd.).
d) Razno
V mesecu aprilu se je začela sanacija Zadružnega doma Vogrsko. Razdeljena je na tri faze, prva faza
(zamenjava oken, obnova fasade in obnova strehe) je skoraj končana. Sledita ji še dve fazi, ureditev
notranjih prostorov in zgraditev večnamenske dvorane.
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4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva realizirani.
5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila
Krajevna skupnost Vogrsko že vseskozi teži k čim boljši izrabi razpoložljivih proračunskih sredstev in tudi
v prvem polletju leta 2019 je KS razpoložljiva proračunska sredstva izrabila gospodarno in učinkovito.
6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
/
7. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
/
8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Krajevna skupnosti ima samo posredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora.

Vogrsko, 8.8.2019

Predsednik KS Vogrsko
Nejc Gorjan
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