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UVOD
V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine, je župan dolžan predlagati
občinskemu svetu v sprejem proračun občine za leto 2010 skupaj z načrtom razvojnih programov in
finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna (krajevnih skupnosti).
Pri pripravi proračuna za leto 2010 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance (v
nadaljevanju MF). MF je z dopisom in z noveliranimi izhodišči, posredovalo občinam osnovne
makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri
pripravi občinskega proračuna za leto 2010.
Za lažjo pripravo proračunov je MF posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo
proračunov občin za leto 2010.
Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine, odstopa dohodnina. Ta se
občini odstopa enkrat tedensko po enakih deležih. V letu 2010 bo občina Renče-Vogrsko iz tega
naslova prejela 2.260.076 EUR.
Ostali davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni, upoštevajoč realizacijo v letu 2009.
Na podlagi veljavnih predpisov je proračun za leto 2010 oblikovan po naslednjih
klasifikacijah:
 institucionalni klasifikaciji, ki nam pove kdo porablja proračunska sredstva (razdelitev na
proračunske uporabnike-občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, krajevne
skupnosti in režijski obrat)
 ekonomski klasifikaciji, ki nam pove kaj se plačuje iz javnih sredstev (določa jo pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava)
 programski klasifikaciji, ki nam daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva
(določa jo pravilnik o programski klasifikaciji, ki opredeljuje 21 področij proračunske porabe,
61 glavnih programov in 122 podprogramov)
 funkcionalni klasifikaciji, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov
po posameznih funkcijah občine. Skladna je z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča
mednarodne primerjave. Proračunu se v programu avtomatično določi še ta klasifikacija, ki
zajema podatke, ki so potrebni MF.
Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v
občinski proračun
Zakon o javnih financah (ZJF) v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki
pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa
izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli občine,
ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh
neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki
neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19. c in 19. č členu Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS) morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti
v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli občin,
ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo
neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in
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izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo
financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.
Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi prejemki
in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem delu
proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem načrtu krajevne
skupnosti. Ker pa iz tabelarnega dela proračuna ni razvidno, koliko sredstev bo posamezna
krajevna skupnost prejela iz transakcijskega računa občine, vam posebej podajamo tabelo
transfernih prihodkov krajevnih skupnosti iz občine ter ocenjene izvirne prihodke posamezne
krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost

Tekoči transfer

Investicijski transfer

Izvirni
prihodki

BUKOVICA-VOLČJA DRAGA

10.490 €

30.875 €

26.811 €

RENČE

34.762 €

26.646 €

18.500 €

VOGRSKO

9.165 €

10.438 €

12.380 €

54.417 €

67.959 €

57.691 €

skupaj

Proračun občine je občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:
1. Odlok
2. Splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji:
• Bilanca prihodkov in odhodkov
• Račun finančnih terjatev in naložb
• Račun financiranja
3. Posebni del proračuna
4. Obrazložitve splošnega in posebnega dela
5. NRP z obrazložitvami
6. Kadrovski načrt
7. Ravnanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
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1. SPLOŠNI DEL
Splošni del proračuna zajema prikaz plana bilance prihodkov in odhodkov za leto 2010, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Prihodki in odhodki so prikazani po
ekonomski klasifikaciji na nivoju šestmestnih kontov.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prvi del proračuna bilanca prihodkov in odhodkov prikazuje celotne prihodke in odhodke na
ravni proračunskega obdobja. Tako se v bilanci prihodkov in odhodkov izkazujejo tekoči
prihodki, ki jih predstavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije
ter transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij. Na strani odhodkov pa so v tej bilanci
izkazani vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter
investicijske transfere.

Prihodki proračuna
Prihodki proračuna so namenski in ostali - nenamenski prihodki. Namenski prihodki so določeni
v ZJF (donacije, prihodki od lastne dejavnosti, namenski prejemki proračunskega sklada,
prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova
zavarovanj) in v drugih predpisih (turistična taksa, požarna taksa, okoljska dajatev za odpadne
vode in odpadke, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo,
komunalni prispevek, prihodki KS). Namenski so tudi transferni prihodki iz državnega
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in proračuna EU. Večina teh prihodkov je namenskih
za investicijske odhodke in investicijske transfere.

70 - DAVČNI PRIHODKI
70 Tekoči - davčni prihodki niso prosto predvidljivi, saj so točno določeni, in sicer z državnimi
in občinskimi predpisi. Tako kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem,
ko določa izvirne davčne prihodke občin. Poleg tega pa zakonodaja na določenih mestih
občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki. Takšna oblika je
npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer občina sama določa vrednost točke kot
osnovo za ugotovitev višine nadomestila. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih,
nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.
Davčne prihodke načrtujemo v višini 2.787.878 EUR, kar predstavlja 52,81% vseh načrtovanih
prihodkov občine.

700 - 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. Občini se bo odstopljeni delež dohodnine nakazoval tedensko po enakih deležih iz
državnega proračuna. Davkov na dohodek in dobiček je za 2.260.076 EUR, kar predstavlja
42,81% .
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703 - Davki na premoženje
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi
dedovanja, daril ali drugih transakcij. Davkov na premoženje je za 336.718 EUR.
Od tega znašajo:
Davki na nepremičnine (7030) 278.185 EUR
Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih
bomo v letu 2010 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov
občin, ki ga občina lahko predpisuje samostojno. Znesek smo načrtovali v višini leta 2009.
Davki na premičnine (7031) 269 EUR
Ti prihodki predstavljajo davek na posest plovnih objektov. Gre za zanemarljiv znesek, ki smo
ga predvideli glede na realizacijo v letu 2009.
Davki na dediščine in darila (7032) v višini 20.000 EUR
Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za
plačilo je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja
ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe
o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Osnova za davek
je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po
odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.
Načrtovali smo glede na realizacijo leta 2009.
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) 38.264 EUR
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet
nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Ocena je
narejena na podlagi realizacije v preteklih letih.

704 - Domači davki na blago in storitve
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (posebni prometni davek od
iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter
drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to
skupino se razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, turistične
takse, idr). Domače davke na blago in storitve smo načrtovali v višini 191.084 EUR.
Od tega znašajo:
Davki na posebne storitve (7044) 6.484 EUR
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) 184.600 EUR
od tega so najvišja sredstva okoljske dajatve za odpadne vode v višini 132.000 EUR, okoljske
dajatve zaradi odlaganja odpadkov v višini 36.118 EUR in turistične takse v višini 15.582 EUR.
Ta sredstva so namenska sredstva proračuna. Načrtujemo, da bomo od Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) za tekoče vzdrževanje gozdnih cest prejeli enako višino
sredstev kot v letu 2009. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov po
odločbi o katastrskem dohodku, sredstva pa se razporejajo v proračune občin po ključu, ki ga
določi MKGP.
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Kategorijo 71 tekočih - nedavčnih prihodkov obsegajo nepovratne in tekoče prihodke občine,
ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
To kategorijo predstavljajo predvsem prihodki iz naslova udeležbe na dobičku (pri tistih
podjetjih, kjer ima občina svoje finančne naložbe), prihodki od obresti in prihodki od upravljanja
z občinskim premoženjem. Poleg tega se med nedavčne prihodke uvrščajo tudi upravne takse, ki
predstavljajo določene storitve občinske uprave občanom in drugim osebam ter denarne kazni,
določene predvsem za kršitve občinskih odlokov.
Nedavčni prihodki skupaj znašajo 795.564 EUR, kar predstavlja 15,07% vseh načrtovanih
prihodkov proračuna.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih
institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov
spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti
od danih posojil). Planirana so sredstva obresti od nočnega depozita na enotnem zakladniškem
računu občine in KS-jev ter vezanih kratkoročnih likvidnostnih sredstev pri bankah.
Dohodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja načrtujemo v višini 663.581 EUR.
Od tega znašajo:
Prihodki od obresti (7102) 5.201 EUR,
vključeni so tudi načrtovani prihodki od KS-jev v višini 1.311 EUR.
Prihodki od premoženja (7103) 728.380 EUR,
vključeni so tudi načrtovani prihodki od KS-jev in sicer kot prihodki od najemnin za poslovne
prostore (KS Vogrsko - 6.780 EUR, KS Renče - 5.500 EUR in KS Bukovica-Volčja Draga 21.100 EUR) ter najemnin za grobove (KS Vogrsko - 5.500 EUR, KS Renče - 12.000 EUR in
KS Bukovica-Volčja Draga - 5.500 EUR). Poleg tega načrtujemo tudi prihodke od najemnine za
infrastrukturo v predvideni višini 70.000 EUR. Najvišji med temi prihodki so prihodki iz
naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Načrtovali smo jih v višini 590.000
EUR, kar je za približno 5% manj od realizacije v letu 2009, predvsem zaradi pričakovanih
učinkov recesije.

711 - Takse in pristojbine
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve
javne uprave. Na tej postavki se zbirajo Upravne takse in pristojbine (7111), planirajo pa se v
višini 1.032 EUR, kar je v višini realizacije leta 2009.

712 - Globe in druge denarne kazni
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po
različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
prostora in sicer se planirajo v višini 1.000 EUR. Graditelji, ki so gradili brez gradbenega
dovoljenja, ob legalizaciji gradnje plačajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Planirajo se v višini realizacije leta 2009.
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713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Načrtovali smo jih v višini 3.646 EUR in sicer za prihodke oglaševanja v Občinskem listu.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Te prihodke smo načrtovali v višini 56.305 EUR.
Sem spadajo Prihodki od komunalnih prispevkov, ki se planirajo na ravni realizacije leta 2009.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Tretja skupina prihodkov so 72 kapitalski prihodki in predstavljajo realizacijo prihodkov iz
naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja. Kapitalske prihodke
smo načrtovali v skupni višini 136.500 EUR, kar predstavlja 2,59% vseh načrtovanih prihodkov
proračuna.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Tu smo načrtovali prihodke od prodaje poslovnih objektov (kulturni dom Bukovica), ki bodo v
primeru nakupa nakazana KS Bukovica-Volčja Draga. Prihodki 16.500 EUR so enaki odhodkom
na proračunski postavki 04004040 Odkup kletnih prostorov kulturnega doma v Bukovici. To bo
dejansko transfer krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga pri morebitnem odkupu.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Načrtujemo prihodke od prodaje zemljišč v višini 120.000 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
V četrto kategorijo prihodkov pa spadajo 73 prejete donacije, ki so tisti tekoči in kapitalski
prihodki, ki so nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev bodisi iz domačih ali
mednarodnih virov. Načrtujemo jih v višini 215.000 EUR, kar predstavlja 4,07% vseh
načrtovanih prihodkov proračuna.
V letu 2010 bo občina prejela 215.000 EUR od podjetja Goriške opekarne za namen obvoznice
Renče.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V peto, zadnjo kategorijo pa spadajo 74 transferni prihodki, ki zajemajo vse prihodke iz drugih
javnih blagajn, predvsem iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije.
Višina transfernih prihodkov se planira na 1.344.352 EUR, kar predstavlja 25,46 % vseh
načrtovanih prihodkov proračuna.
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, nakazuje občinam sredstva
požarnega sklada kot prispevek iz polic požarnih zavarovanj za izvajanje nalog požarnega
varstva v občini. Znesek požarne takse načrtujemo v enaki višini kot v letu 2009 (4.522 EUR),
poleg tega pa še investicijski transfer države po 23. čl. ZFO-1 (71.199 EUR) ter prejeto
odškodnino od Ministrstva za okolje in prostor zaradi povečanega prometa skozi Renče za čas
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rekonstrukcije plazu na Gradišču nad Prvačino v višini 50.000 EUR. Skupaj vsi transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 126.209 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Načrtujemo sredstva v višini 1.218.143 EUR od tega za 440.000 EUR kohezijskih sredstev za
projekt Varovanje vodnega vira Mrzlek, sredstva za projekt Obnova kulturnega doma ter
spominskega parka Zorana Mušiča v Bukovici 532.136 EUR, sredstva 5. javnega razpisa
( prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko - 20.000 EUR in vezni trakt med OŠ in telovadnico Renče 150.000 EUR) ter sredstva za projekt Kolesarsko rekreacijske povezave v višini 76.000 EUR.
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Odhodki proračuna
MF je pripravilo pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, na podlagi
katerega se je programska klasifikacija izdatkov začela uporabljati pri pripravi občinskih
proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Izdatki v občinskih proračunih in
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s prej omenjenim
pravilnikom razvrščajo v:
 področja proračunske porabe: so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve
 glavne programe: glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v
katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske in na katerega se nanašajo
kazalci učinkovitosti in uspešnosti.
 podprograme: so del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu
praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in
kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov:
 proračunska postavka: je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika.
 proračunska postavka – podskupina kontov: je del proračunske postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske
postavke.
 proračunska postavka – konto: je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna
enota za razvrščanje proračuna
 proračunska postavka – podkonto: je del proračunska postavke, ki v skladu s predpisanim
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za
pripravo proračuna.
Vsaki proračunski postavki so določeni ekonomski nameni porabe (proračunska postavka –
podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa je vsaka proračunska postavka uvrščena v
ustrezen podprogram.
Odhodki proračuna so obrazloženi v okviru posebnega dela proračuna po vseh klasifikacijah in ne
samo po ekonomski klasifikaciji, ki jo zajema splošni del proračuna.

40 - TEKOČI ODHODKI
40 Tekoči odhodki v skupnem znesku 1.308.452 EUR predstavljajo plačila za namene tekoče
porabe, ki se nanaša na neposredne proračunske porabnike in plačila računov ter odredb vsem
uporabnikom proračuna za ne investicijske namene, ki nimajo značaja transferov. V celotni
strukturi odhodkov predstavljajo 23,82%.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge
izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2010 skupaj 236.293 EUR, kar je 4,30% vseh odhodkov.
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401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje,
prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2010 skupaj 35.144 EUR oziroma 0,64% vseh
odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve
Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni
material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in
storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in
zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2010 skupaj 1.002.251 EUR, kar
predstavlja 18,25% vseh odhodkov.

409 - Rezerve
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Planiramo 35.000 EUR splošne proračunske rezervacije. Poleg tega pa pod rezerve
spada še Proračunska rezerva v višini 14.337 EUR, s katero se zagotavljajo sredstva za v primeru
naravnih nesreč. Skupaj rezerve 49.337 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Tekoči transferi, ki so planirani v znesku 1.341.753 EUR; namenjeni pa so pokrivanju tekočih
odhodkov posrednih proračunskih porabnikov - predvsem javnih zavodov in neprofitnih
organizacij in ustanov, plačilom posameznikom in gospodinjstvom, ki so v skladu z zakonodajo
oz. občinsko politiko upravičeni do sredstev (družinski pomočniki, štipendije, nagrade ob rojstvu
otroka, regresiranje prevozov, prehrane, oskrbe šoloobveznih otrok, subvencije stanarin in cen v
vrtcih). V celotni strukturi odhodkov predstavljajo 24,43%.

410 - Subvencije
V deležu odhodkov proračuna pomenijo planirane subvencije za leto 2010 le 0,53% kar
je 29.000 EUR. Vse subvencije se razdelijo na podlagi razpisa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne
varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2010 skupaj 646.047 EUR, kar
predstavlja 11,76% vseh odhodkov proračuna.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2010 skupaj
214.814 EUR, kar predstavlja 3,91% vseh odhodkov proračuna.
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413 - Drugi tekoči domači transferi
Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja,
tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2010
skupaj 451.892 EUR, kar predstavlja 8,23% vseh odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki, ki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev tako
zemljišč kot nepremičnin oz. vlaganja v novogradnje, adaptacije, projektno dokumentacijo. V
letu 2010 je predvidenih 2.637.645 EUR. V celotni strukturi odhodkov predstavljajo 48,03%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 2.637.645 EUR, od tega za nakup
zgradb in prostorov 33.000 EUR, za nakup opreme 43.507 EUR, za nakup drugih osnovnih
sredstev 740 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.640.180 EUR, za investicijsko
vzdrževanje in izboljšave 791.742 EUR, ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring skupaj 99.133 EUR ter nakup prevoznih sredstev 6.500 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi, so planirani v letu 2010 v znesku 189.768 EUR. Večina teh sredstev je
namenjena javnim podjetjem in javnim zavodom, ki so nosilci posameznih investicij. V celotni
strukturi odhodkov predstavljajo 3,46%.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Za
investicijske transfere
neprofitnim
organizacijam
32.174 EUR, kar predstavlja 0,59% vseh odhodkov proračuna.

in

ustanovam namenjamo

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom namenjamo v letu 2010 skupaj
157.594 EUR , kar predstavlja 2,87% celotnih odhodkov proračuna.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
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POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Ta pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih
porabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in
podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter
proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
Po navodilih, ki opredeljuje razporeditev neposrednih proračunskih uporabnikov občine, morajo biti
obvezno določeni naslednji neposredni uporabniki občinskega proračuna:
Občinski svet (1000);
Nadzorni odbor (2000);
Župan (3000);
Občinska uprava (4000).
V občini Renče – Vogrsko so ob navedenih neposrednih uporabnikih kot dodaten neposredni
uporabnik določeni tudi ožji deli občin, to so krajevne skupnosti in režijski obrat.
Režijski obrat (5000)
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga (5001)
Krajevna skupnost Renče (5002)
Krajevna skupnost Vogrsko (5003)
Ta razporeditev nam da nazoren prikaz, kdo je dejanski porabnik proračunskih sredstev.
Institucionalne enote so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in
so neposredni uporabniki, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskega proračuna.
Programska klasifikacija zajema naslednja področja proračunske porabe:
01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan).
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA se po vsebini nanaša na aktivnosti
v zvezi z urejanjem fiskalne politike in izvajanjem fiskalnega nadzora, ki ga v lokalnih
skupnostih v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi opravljajo nadzorni odbori.
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ kamor sodijo na lokalni ravni po
vsebini vse tiste aktivnosti, ki jih izvajajo občine na mednarodnem področju, ko gre za
navezovanje in vzdrževanje stikov s subjekti izven državnih meja.
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
zajemajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jo običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti.
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, obsega sredstva za znanost in razvojno –
raziskovalno dejavnost.
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali
zvez občin in drugih oblik povezovanja občin.
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07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zadevajo na lokalni ravni skrb za
civilno zaščito in protipožarno varnost. Gre za dve pomembni področji, ki sta izjemno vitalnega
značaja ob nastanku izrednih dogodkov, povezanih s pripravami na izvajanje ukrepov v primeru
nastanka raznolikih dogodkov.
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST - v navedeno proračunsko področje sodi na nivoju
lokalne skupnosti izvajanje aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti, predvsem v
delu, ki se nanaša na delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov
področju kmetijstva, podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

na

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema sredstva
za redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – ceste in druge javne površine,
vzdrževanje meteorne kanalizacije, novogradnje infrastrukturnih objektov, vzdrževanje cestne
razsvetljave, plačilo električne energije za javno razsvetljavo, plačila drugih storitev in
dokumentacije.
14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov,
pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in
gostinstva.
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega
zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in
druge programe na področju zdravstva.
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe na
področju kulture, kot so ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi,
sofinanciranje nevladnih organizacij in programe športa.
19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega,
poklicnega srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega ter visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva
ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na
občinski ravni.
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajemajo sredstva rezerv,
namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok
sneg, močan veter, toča, množični pojavi nalezljivih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče. Sem spada tudi proračunska rezervacija, katera se uporabi za
namene, ki niso bili predvideni v proračunu.
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01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in
izvršilne veje oblasti v občini. Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu
2010 skupaj 96.365 EUR, kar je 1,75% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in
odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Proračun občine Renče-Vogrsko z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje
Prostorski plani
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in
Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega
sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu in županu ter podžupanu nalagajo
zakonski predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo
zagotavljanje delovanja volilnih odborov in komisije ter s tem zagotavljanje volilne pravice
občanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih
izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti
političnega sistema v občini Renče - Vogrsko. Občinska volilna komisija znotraj svojih
pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do
sodelovanja občanov pri odločanju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru
dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je
izvedba volitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta; proračunski uporabnik je Občinski svet.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov; proračunski uporabnik je Občinski svet.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov; proračunski uporabnik je župan.
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine
Renče-Vogrsko.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah,
Zakon o volilni kampanji, Poslovnik občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki, Statut
občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, sofinanciranje strank za njihovo delovanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in
strokovnih služb v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Aktivno sodelovanje
posameznih občinskih svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in
delovanja občine. Obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine,
odlokov, občinskega proračuna in zaključnega računa. Nemoteno delovanje političnih strank.

1000 - Občinski svet
01001010 - Stroški svetnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki smo planirali izdatke za sejnine članom občinskega sveta, ki se
izplačujejo glede na število sej in prisotnost članov na sejah. Višina sredstev se določi na podlagi
dinamike v preteklih letih in obsega planiranih sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Za leto 2010 smo planirali sredstva v višini 14.970 EUR.

01001020 - Stroški odborov in komisij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek vključuje odhodke iz naslova sejnin za delovanje v odborih in komisijah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo za leto 2010 načrtovali v višini 5.000 EUR.
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01001030 - Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje političnih strank je omogočeno na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah.
Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo
sredstva iz proračuna Občine Renče - Vogrsko, mesečno v višini 0,20 za vsak dobljen glas na
volitvah za občinski svet.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Politična
stranka

Število doseženih
glasov na lokalnih
volitvah 2006

%

Višina
financiranja na
letni ravni

SLS

109

8,42

261,6

SD

387

29,88

928,8

LDS

253

19,54

607,2

SDS

205

15,83

492,0

N.SI

145

11,20

348,0

DESUS

196

15,14

470,4

100

3.108 €

skupaj

01001040 - Pokroviteljstvo občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev, ki so predvidena za namene pokroviteljstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 9.625 EUR.

01001050 - Delovanje občinskega sveta-splošni materialni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške snemanja, fotokopiranja, objav, novoletne pogostitve in drugih
materialnih stroškov delovanja občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.805 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi lokalnih volitev in lokalnih
referendumov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine RenčeVogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri
upravljanju
javnih zadev se izvršuje v skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe
občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
V letu 2010 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve za člane občinskega
sveta in za člane svetov krajevnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

1000 - Občinski svet
01002010 - Izvedba volitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Leto 2010 je volilno leto, zato se bodo v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana,
člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi
zagotavlja sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije. Poleg teh sredstev občina
zagotavlja tudi sredstva za nadomestilo članom volilnih odborov, in druge materialne stroške
povezane z volitvami. Glavnino stroškov predstavljajo nadomestila za člane volilnih odborov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 15.000 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Ta
podprogram
zajema
dejavnost
župana
in
podžupana
in
sicer
nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški
reprezentance. Župan (ob pomoči podžupana, katerega imenuje župan, potrdi pa občinski svet) v
okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje
sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih
financah, Zakon o lokalni samoupravi.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in
podžupana.

3000 - Župan
01003010 - Plače nepoklicnih funkcionarjev-župan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek vključuje povračila in nadomestila ki jih ima župan na podlagi Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci
je določena uvrstitev v 49. plačni razred, podžupana pa v 34 - 41 plačni razred. Župan in
podžupan glede na nepoklicno opravljanje funkcije prejmeta polovico osnovne plače, predvidene
za poklicno opravljanje funkcije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 20.357 EUR.

01003020 - Pokroviteljstvo župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za pokroviteljstva so namenjena pokroviteljstvu prireditev in dogodkov na različnih
področjih. Sredstva bo na podlagi prispelih vlog razdelil župan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Za pokroviteljstvo župana se predvidevajo odhodki (protokoli, sprejemi), v višini 10.000 EUR.

01003030 - Opravljanje funkcije podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta strošek vključuje povračila in nadomestila podžupana, ki jih ima le-ta na podlagi Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 14.500 EUR.
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01003040 - Reprezentanca (tudi pobratene občine)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom
pri predstavljanju občine Renče-Vogrsko. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za
različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost
posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.000 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 8.608 EUR kar je
0,16% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Usmerjenost v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje
odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja
upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev,
upravljanje z javnimi sredstvi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike; proračunski uporabnik je Občinska uprava.
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02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Zagotovljena so sredstva za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov,
plačilnega prometa in drugih bančnih storitev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev potrebnih sredstev za nemoteno poslovanje.
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.

4000 - Občinska uprava
02001010 - Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu, Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna
plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov, se od vrednosti opravljenih praznitev obračuna 0,05%. V proračunsko postavko so
vključeni stroški plačilnega prometa, provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
provizije bank.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Postavka je planirana glede na predvideno porabo v primerjavi z letom 2009.
Sredstva smo načrtovali v višini 3.500 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini Renče-Vogrsko.
Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in
smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno
poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu ter z izvedbo nadzorov
prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. Sodelovanje z
organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu
delovanju.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim Letnim programom dela.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora; proračunski uporabnik je Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznani občinski svet in župana.
Zakonske in druge pravne podlage
Statut občine Renče-Vogrsko, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine RenčeVogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo
kazalec za dosego cilja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi.
Z izdelanim poročilom, v katerem navaja priporočila, predloge in svoje ugotovitve čimbolj
kvalitetno svetovati proračunskim uporabnikom glede ravnanja s proračunskimi sredstvi, saj so
občinski svet in župan dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova
priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

2000 - Nadzorni odbor
02002010 - Stroški sejnin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek vključuje povračila in nadomestila stroškov članom nadzornega odbora povezanih z
opravljanjem funkcije. Vključuje tudi povrnitev stroškov za udeležbo na seminarjih, ki se
nanašajo na njihovo strokovno delo. Višina sejnin za udeležbo na sejah je določena na podlagi
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.108 EUR.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno
področje
je
široko
področje
in
se
nanaša
na področje
vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja
domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z
občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo občina Renče-Vogrsko namenila
v letu 2010 skupaj 195.071 EUR , kar je 3,55% celotnih odhodkov proračuna. Navedeno
področje zajema dejavnosti protokola, prireditve in praznike občine Renče-Vogrsko, izdajo
občinskega glasila.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega
razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na
nižjih nivojih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava
Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih
nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim
večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.
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
04019001 Vodenje kadrovskih zadev; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Opis podprograma
Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad
- priznanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsakoletno obeležiti občinski praznik in podeliti priznanja zaslužnim občanom.
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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.

4000 - Občinska uprava
04001010 - Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunsko postavko so vključena sredstva, ki so namenjena za podelitev občinskih priznanj
in nagrad. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev,
predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.290 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske uprave ter
zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in občinskih prireditev ter praznikov
občine Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih
prireditev in občinskih praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih
prioritet. Glavni izvedbeni cilji:





Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih,
Doseči redno izdajanje občinskega glasila,
Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini,
Izvajanje protokolarnih dogodkov.
Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki, občinske prireditve, obeležitev občinskih in
državnih praznikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Proračunski uporabnik je Občinska uprava.
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04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma
V okviru podprograma se izvajajo storitve informiranja in obveščanja občanov in drugih o
sprejetih aktih in drugih aktivnosti v občini preko različnih oblik medijev (časopis, internet,
radio, televizija). Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (s krajevnimi skupnostmi,
državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne
prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo naše občine Zato je pomembno, da v primerni obliki
obeležimo krajevne praznike in tudi občinski praznik 26. aprila. Preko Občinskega glasila pa
želimo sprotno in celovito obveščati občane in občanke o dogajanju v naši občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o
javnem naročanju, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila občine Renče - Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je informirana javnost oz. zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o
aktualnosti v naši občini ter s splošnimi in posamičnimi akti občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini, ter o delu župana, podžupana in
občinske uprave
- Ažurno izvajanje informiranja.

4000 - Občinska uprava
04002010 - Objava občinskih predpisov,oglaševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena predvsem uradnim objavam sprejetih občinskih aktov v uradnem glasilu
občine. Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški drugih objav in oglasov ter javnih razpisov;
pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine, predstavitvam občine v medijih na osnovi
sklenjenih pogodb, plačilu objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 11.545 EUR kar je enako realizaciji leta 2009.

04002030 - Izdaja občinskega glasila
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek te postavke se pokriva tudi s sponzorskimi sredstvi podjetij, ki so prikazani na
prihodkovni strani in jih načrtujemo v enaki višini kot v letu 2009. Pod to postavko smo
načrtovali tudi stroške sej uredniškega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 17.103 EUR kar je enako realizaciji leta 2009.
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04002040 - Spletna stran
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške letnega zakupa spletnega prostora in domene Renče-Vogrsko.si ter vzdrževanje
poštnih predalov in CMS sistema načrtujemo 917 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali na podlagi realizacije leta 2009.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za izvedbo občinskih in drugih prireditev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem prazniku.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Obeležitev občinskega in krajevnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete naše
novoustanovljene občine in ohranjanju spomina na dogodke, ki so pomembni za njen nastanek.
 organizirati prireditve ob državnih praznikih
 sofinancirati prireditve občinskega pomena
 uspešno izvesti prireditve v decembru in poživiti utrip v občini s kulturnimi in športnimi
prireditvami.
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.

4000 - Občinska uprava
04003010 - Občinski praznik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.389 EUR kar je enako realizaciji leta 2009.

04003020 - Prireditve, otvoritve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam,
obveščanju, stroškom vabil, daril in drugim stroškom. Navezava na projekte v okviru
proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 13.491 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.
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04003030 - Novoletne prireditve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov novoletnih prireditev v prazničnem decembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 8.523 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
04015001 - Organizacija krajevnega praznika v KS Bukovica-Volčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 5.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
V okviru podprograma se izvajajo naloge s področja gospodarjenja z občinskimi nepremičninami
in tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem. Redno in racionalno vzdrževanje objektov.
Uspešno vodenje sodnih postopkov. Plačevanje notarskih, odvetniških in drugih svetovalnih
storitev, ki jih občina naroča zaradi pravne zaščite svojih koristi. Zagotavljanje pravne zaščite
koristi občine, plačila storitev obveznih postopkov drugih državnih organov.
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.
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4000 - Občinska uprava
04004010 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške v zvezi s sodnimi zadevami, plačilu stroškov izvršb, storitvami
odvetnikov, notarjev in ostalih pravnih storitev. Sredstva v letu 2010 so namenjena tudi
financiranju storitev, ki jih za občino Renče-Vogrsko opravlja pooblaščeni odvetnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 15.896 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.
.

04004020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške, ki nastajajo v povezavi z razpolaganjem in upravljanjem ter tekočim
vzdrževanjem objektov v lasti občine. Načrtovana so tudi sredstva za zavarovanje stvarnega
občinskega premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 7.125 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

04004040 - Odkup kletnih prostorov kulturnega doma v Bukovici
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi nedokončanih sodnih postopkov se odkup predvideva v letu 2010. V proračunu za leto
2010 so rezervirana sredstva za 10% udeležbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Rezervirali smo sredstva v višini 16.500 EUR.

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
04015002 - Otvoritev kulturnega doma v Bukovici
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 3.000 EUR.
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04025001 - Nakup kletne etaže kulturnega doma
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 16.500 EUR.

04035001 - Obnova prostorov v kulturnem domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 3.600 EUR.

5002 - Krajevna skupnost Renče
04035002 - Obnova zgradbe KS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 71.192 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega
premoženja in drugih skupnih zadev. Spremljanje delovanja ožjih delov občine (krajevne
skupnosti) in izvajanje njihovih nalog, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za njih,
spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov občine.Za to
področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 565.675 EUR, kar je
10,30% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega
razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na
nižjih nivojih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter koordinacije vladne in lokalne
ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da
občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi
v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.
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
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Združenje občin in Skupnost občin Slovenije, sta nevladni instituciji lokalne samouprave, ki
zastopata interese lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za
članarine v združenja na nacionalnem nivoju. Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v
različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju državaobčine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Aktivno vključevanje v izobraževalne programe, uspešno zastopanje interesov občin, priprava
skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

4000 - Občinska uprava
06001020 - Združenje občin Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunsko postavko je vključena članarina Združenju občin Slovenije (ZOS), ki je zastopnik
interesov občin v razmerju do države. Ker je občina članica se lahko udeležuje tudi seminarjev,
ki jih združenje organizira za simbolično ceno, kar je velik prihranek.
Občina se bo predvidoma, zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov vključila tudi v
Skupnost občin Slovenije (SOS), ki pa v prvem letu ne predvideva plačilo članarine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 986 EUR.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njihove prebivalce,
in ki so jim prenesene v izvajanje s statutom občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno
vsakodnevno delo.
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
06029001 Delovanje ožjih delov občin; proračunski uporabniki so:
•
•
•

KS Bukovica-Volčja Draga
KS Renče
KS Vogrsko

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev krajevnim skupnostim za pokrivanje stroškov vzdrževanja stavb,
prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-administrativnega dela, materialnih
stroškov, za izplačilo sejnin ter za izvajanje njihove redne dejavnosti. Sredstva za redno
delovanje krajevnih skupnosti ostajajo enaka kot v preteklem letu. Posamezni krajevni skupnosti
pripadajo sredstva glede na število prebivalstva v krajevni skupnost.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko, Odlok o proračunu občine RenčeVogrsko, Zakon o javnih financah, statuti krajevnih skupnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri
izboljšanju prostora in okolja, v katerem živijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Za delovanje KS Bukovica - Volčja Draga je predviden tekoči transfer v višini 8.490 EUR in
ostaja na enaki ravni kot leto poprej. Za stroške elektriko smo namenili 2.000 EUR namenskih
sredstev. Za investicije pa je oblikovan investicijski transfer v višini 14.375 EUR. Poleg teh
sredstev načrtujemo še investicijski transfer v višini 16.500 EUR za nakup kletne etaže
kulturnega doma v Bukovici.
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Upoštevano je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2009 (27.073 EUR) in njihovi načrtovani lastni
prihodki v višini 26.811 EUR.
Za delovanje KS Renče je predviden tekoči transfer v višini 14.762 EUR in ostaja na enaki ravni
kot leto poprej.Za stroške elektriko smo namenili 20.000 EUR namenskih sredstev. Za
investicije je oblikovan investicijski transfer v višini 25.000 EUR. V tem znesku so še
neporabljena sredstva iz leta 2009 v višini 1.646 EUR.
Upoštevano je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2009 (66.192 EUR) in njihovi načrtovani lastni
prihodki v višini 18.500 EUR.
Za delovanje KS Vogrsko je predviden tekoči transfer v višini 6.165 EUR in ostaja na enaki
ravni kot leto poprej. Za stroške elektriko smo namenili 3.000 EUR namenskih sredstev Za
investicije pa je namenjen investicijski transfer v višini 10.438 EUR .
Upoštevano je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2009 ( 2.394 EUR) in njihovi načrtovani lastni
prihodki v višini 12.380 EUR.
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
06002001 - KS Bukovica-Volčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 44.854 EUR.

5002 - Krajevna skupnost Renče
06002002 - KS Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 34.762 EUR.

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko
06002003 - KS Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Vogrsko v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 18.777 EUR.
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0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave Občine
Renče - Vogrsko in skupne občinske uprave . Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za
opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi
proračunskimi
sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je
osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja
zaposlenih, varnosti pri delu in materialnih pogojev za delo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave;
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva
za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.
Zakonske in druge pravne podlage
Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin MF, Kolektivna
pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju
proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnem naročanju, Uredba o upravnem
poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine.
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To bomo
zagotovili z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol in sistema ISO Standard.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, torej uspešna
realizacija proračuna in zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje
občinske uprave, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za
prijazno javno upravo.
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4000 - Občinska uprava
06003010 - Plače občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in projekcije bruto plač za 12
mesecev ter pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov ter stroškov do katerih
so zaposleni upravičeni. Skladno z veljavnim sistemom se zagotavljajo sredstva za osnovne
plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza
na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost, prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter druge prispevke. Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost se
upoštevajo prispevne stopnje in sicer prispevke delodajalca v skupni višini 16,10%. Na postavki
je načrtovan tudi znesek premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki so bile s 1.8.2003
uvedene v javnem sektorju in se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih
uslužbencev pri Kapitalski družbi. V letu 2010 nismo predvideli novih zaposlitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 242.336 EUR.

06003030 - Študentski servis
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavke zajemajo konte drugih operativnih odhodkov, ki so potrebi za nujno delovanje občinske
uprave. Zajema sredstva za izplačevanje na podlagi študentskih napotnic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali na ravni lanskega načrta v višini 4.725 EUR.

06003040 - Zunanji strokovni sodelavci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavke zajemajo stroške dela zunanjih strokovnih sodelavcev, ki so potrebi za nujno delovanje
občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 9.597 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

06003050 - Sistem kakovosti ISO standard
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko je k projektu uvedbe ISO standarda, pristopila konec leta 2008, ko je
sklenila pogodba z zunanjim svetovalnim podjetjem. Predvideva se, da se bo projekt pridobitve
ISO standarda zaključil konec leta 2010, z zunanjo certifikacijo. Menimo, da je uvedba sistema
kakovosti v naši občinski upravi nujna, saj se zakonitost, namenskost, gospodarnost in
učinkovitost porabe proračunskih sredstev lahko zagotavlja samo z vzpostavitvijo sistema
notranjih kontrol in sistema kakovosti.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 8.000 EUR.

06003060 - Materialni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske
uprave in uporabe upravne stavbe. V proračunsko postavko so vključeni stroški za pisarniški
material, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozni stroški, stroški čiščenja občinske stavbe in
prostorov KS, stroški tekočega vzdrževanja, izdatki za službena potovanja, izobraževanja in
drugi operativni odhodki. Povračila stroškov uslužbencev občinske uprave, ki jih imajo pri delu
in v zvezi z njim se bodo izplačevala skladno z veljavno zakonodajo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Stroške smo ocenjevali na podlagi porabe v letu 2008 in 2009 ter sklenjenih pogodb za leto
2010, v višini 74.651 EUR.

06003070 - Občinske skupne službe (finančni in komercialni nadzor)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje izdatke za skupno medobčinsko revizijsko službo, redarsko in ostale skupne
službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 40.600 EUR.

5000 - Režijski obrat
06006010 - Plače zaposlenih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki smo načrtovali sredstva za plači dveh vzdrževalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Načrtovana sredstva so v višini 29.101 EUR.

06009010 - Materialni stroški režijskega obrata
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za opravljanje nalog v režijskem obratu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 24.000 EUR.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja občinski upravi,
županu in podžupanu, občinskemu svetu ter drugim delovnim telesom primerni vozni park ter
primerno opremljenost delovnih mest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju in Navodilo
o oddaji javnih naročil.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Znižati obseg uporabe lastnih vozil v službene namene in s tem znižati stroške
kilometrin,
 Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo.
 Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se
zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Nakup vozila, nakup pisarniške opreme in pohištva, ki bo potrebno, predvideva se selitev na
skupno lokacijo oziroma služb v zgornjem nadstropju stavbe v skupno spodnje nadstropje.
Zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo stanje in vrednost objektov v občinski lasti. Zagotavljanje
ustrezne opreme za delo organov občine.

4000 - Občinska uprava
06004010 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva vključujejo stroške, ki nastajajo v zvezi s tekočim vzdrževanjem poslovnih
prostorov, v katerih deluje občinska uprava ter upravljanje le-teh.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 938 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

06004020 - Najemnine poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje plačilo stroškov najema poslovnih prostorov, ki so potrebni za delovanje
občinske uprave. Najemnina se plačuje lastniku KS Bukovica-Volčja Draga.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 18.367 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.

06004030 - Nakup opreme upravnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške, ki nastajajo v zvezi s postopnim urejanjem in potrebnim
opremljanjem prostorov. Izdatki obsegajo tudi stroške nabave opreme potrebne za pripravo
delovnega mesta, predvidenega pri novih zaposlitvah. Postavka se oblikuje na podlagi potrebnih
nabav in zamenjav osnovnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 7.481 EUR, kar je enako realizaciji leta 2009.
06004062 - Nakup avtomobila za redarsko službo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za nakup vozila za potrebe skupne občinske uprave oz. redarske
službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 6.500 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.Za to področje
proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 185.238 EUR, kar je
3,37% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim
vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Pripravljenost in usposobljenost gasilcev ter članov štaba civilne zaščite za ukrepanje ob požarih
in drugih nesrečah.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov
in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistem
zaščite in reševanja v naši občini.
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
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za
posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih
sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami Zakon o
varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne
zaščite, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Nacionalni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečevati oziroma ublažiti
posledice naravnih in drugih nesreč. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti,
odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite,
reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno
dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Kazalci za
doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite ter izpopolnitev
opreme. Uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite
so prav tako kazalec uspeha. S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s
področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.
Kazalci: število posredovanj
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko so preprečevanje oziroma ublažitev posledic
naravnih in drugih nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev, so naloge za
vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih

Stran 46 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so tudi na letni ravni uspešno opravljene vaje s
področja zaščite in reševanja.

4000 - Občinska uprava
07001010 - Stroški civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za usposabljanje članov enote CZ, opremljanje (nabava osebne zaščitne
opreme in opreme CZ). Del sredstev je predvidenih za izvedbo vaj, kilometrine, dnevnice,
morebitne intervencije ter nadomestila plač delodajalcem za čas vpoklica med delovnim časom.
Sredstva so namenjena za izobraževanje in nabavo najnujnejše opreme za področje; prve
pomoči, logistike in intervencije ter ostalo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 78.355 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
tako, da organizira reševalno pomoč v požarih. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno
gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, občina sklene pogodbo o opravljanju javne
gasilske službe. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje
pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je
usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu, Uredba o požarni taksi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči. Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za
požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z
opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za
posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je,
skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev
tudi čim manjša materialna škoda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov. Spremljanje
realizacije finančnega načrta, nakup opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče
vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje.
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4000 - Občinska uprava
07002040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vključuje transfer Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost,
Gasilska enota Nova Gorica na podlagi Sporazuma o določitvi deležev posameznih občinsoustanoviteljic. Indeks 2010/2009 znaša 1,0346.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 45.251 EUR.

07002041 - Prostovoljna gasilska društva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi pogodbe med Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Prostovoljnim
gasilskim društvom Šempeter so predvidena sredstva za delovanje društva nespremenjena glede
na leto 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 34.458 EUR.

07002050 - Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme
(požarna taksa)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje stroškov nabave (v višini 40%) gasilske cisterne volumna 12 kubičnih metrov, za
potrebe PGD Šempeter. Znesek 27.174 EUR predstavlja letno anuiteto kredita na 6 let.
Občina prejema požarno takso, ki jo vplačujejo zavarovalnice v odstotkih od požarnih premij,
višino takse oz merila za razdelitev določi Vlada. Sredstva, ki jih prejema občina kot požarno
takso se namenjajo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in
reševalne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 27.174 EUR, kar predstavlja lansko realizacijo.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za
prometno varnost, na katero lahko občina deloma vpliva s svojimi aktivnostmi.
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 2.000 EUR, kar je
0,04% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja
Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev v obdobju 2006-2013 opredeljeno
izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje,
izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše
občine glede obnašanje v prometu.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v
interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.
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
08029001 Prometna varnost; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

08029001 - Prometna varnost
Opis podprograma
V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem
prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
08001010 - Preventiva v cestnem prometu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in
predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti
občanov, izvajanju akcij v sodelovanju z nacionalnim svetom, policijsko postajo
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za razvoj in prilagajanje podeželja, za razne zemljiške operacije, za delovanje služb in
javnih zavodov s področja kmetijstva, za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali in
sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 70.634 EUR, kar je
1,29% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne
sposobnosti
kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih
gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1105 Ribištvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje
podeželskih območji.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se
nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijskih območjih.
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
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
proračunski uporabnik je Občinska uprava
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini
Renče - Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno s strategijo razvoja občine in Pravilnikom o dodeljevanju finančnih pomoči za programe
in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko občina podeljuje kompleksne subvencije
predvsem za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v
kmetijstvu, za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot, povečanje kakovosti
pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije, zagotovitev ustrezne dodatne izobrazbe in stalnega
strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije,
pridobivanje certifikatov in licenc,), celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij
z omejenimi dejavniki pridelave, varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter
naravne in kulturne dediščine na podeželju, druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci se natančneje določijo v besedilu razpisa in se skladno s
prioritetami določijo glede na dolgoročne cilje. Doseganje zastavljenih ciljev se posredno meri
tudi s poročili o dodeljenih državnih pomočeh.

4000 - Občinska uprava
11001010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi razpisa. Pomoči za kmetijske
programe in investicije so namenjena za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje
razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih
enot, za povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije, za zagotovitev ustrezne
dodatne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji,
predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc,), za celovit razvoj
kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij z omejenimi dejavniki pridelave, za varovanju
okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju in za
druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Renče-Vogrsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali na ravni lanskoletne realizacije v višini 29.000 EUR.
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11001020 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sofinanciranje priprave projektov na podeželju, sofinanciranje izvedbe
projektov na podeželju in sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali na ravni lanskega načrta, to je 3.000 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju
dopolnilnih dejavnosti. Želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju
ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o nadzoru državnih pomoči, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj na področju kmetijstva in delovanja LAS-a je izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju in ohranjanje okolja. S projekti LAS pa je cilj doseči večjo konkurenčnost našega
podeželja in promocije Občine Renče-Vogrsko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji so predvsem s subvencijami občine oz. državno pomočjo povečevati konkurenčnost
kmetijskih gospodarstev na našem področju. Z razpisanimi finančnimi sredstvi želimo omogočiti
razvojno naravnanim kmetom hitrejše doseganje njihovih ciljev in modernizacijo kmetijskih
gospodarstev.

4000 - Občinska uprava
11002010 - Izvedba projektov na podeželju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavko so vključeni izdatki za subvencije, ki so namenjene za razne manjše projekte. Sem
spadajo tudi predavanja, okrogle mize, delavnice, sejmi, martinovanje in podobno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.
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11002011 - Sodelovanje RRA (LAS)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko je član Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne
Primorske. LAS je organizirana kot partnersko sodelovanje za namene izvajanja 4. osi iz
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013 - izvajanje pristopa Leader.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so namenjena izvajanju programa na podlagi pogodbe, v višini 3.624 EUR.

11002020 - Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena obnovi in večjim vzdrževalnim delom na poljskih poteh v javni rabi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 15.000 EUR.

11002021 - Urejanje infrastrukture na podeželju-konjeniške poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko je partner v projektu "Konjeniške poti". Nosilec projekta je Konjeniško
društvo Soča, drugi partner pa Občina Miren-Kostanjevica. Projekt je bil izbran na javnem
razpisu LAS in vključen v letni izvedbeni načrt LAS. Sredstva so namenjena ureditvi poti v
dolžini 56 km, označbi le-teh in izdajo zemljevida.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 6.360 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se
predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na varstvo in vzgojo živali.
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
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali; proračunski uporabnik je Občinska uprava.
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
Občina je na podlagi Zakona o zaščiti živali, dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za
zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali, Odlok o ureditvi javne
službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo
predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično
kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec
uspeha, da bo v naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo
odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov.

4000 - Občinska uprava
11003010 - Azil za živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o
zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za
oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Na podlagi določil zakona je zagotovitev zavetišča za
zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna
financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v
zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa. Znesek postavke smo
izračunali po ceniku, ki je sestavni del pogodbe z Zavetiščem Oskar, Hari Arčon s.p., Vitovlje
za zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvidena proračunska sredstva so v vrednosti 4.650 EUR, je pa ta znesek odvisen tudi od
števila intervencij v občini, katerega število se ne da natančno predvideti.

1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih. Potrebno je tudi ohranjati in
vzdrževati gozdne površine oz. gozdne poti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa,
hoja) po gozdnih cestah.
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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
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v
Sloveniji. Za ohranjanje in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno
spravilo lesa po gozdnih cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo
gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je ohranitev
in trajnostni razvoj gozdov. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in
kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda
za gozdove, to potrebno.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Sredstva so
določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije, ki opredeli najnižjo raven
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v javnem in zasebnem sektorju.

4000 - Občinska uprava
11004010 - Vzdrževanje gozdnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti. Občina Renče-Vogrsko
sklene vsako leto pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano za gozdne ceste v zasebnih gozdovih. Ta sredstva so sestavljena iz sredstev
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila, iz
proračunske postavke 4178 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz sredstev
občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 3.000 EUR.
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1105 - Ribištvo
Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11059001 Program razvoja ribištva,; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

11059001 - Program razvoja ribištva
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

4000 - Občinska uprava
11005010 - Program razvoja ribištva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sofinanciranje urejanja vodotoka reke Vipave. Sredstva smo načrtovali v
višini 1.000 .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina
osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov
energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani
opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja
nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite
rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja,
koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti
na tem področju.
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 2.000 EUR, kar je
0,04% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju
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2003. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 2023, sprejeta na seji Vlade
Republike Slovenije
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program,
po katerem je v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe
energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem
sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je načrtovan dvig deleža
obnovljivih virov v primarni energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se
bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri
proizvodnji toplote na 25%. Navedeni cilji naj bi bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi
strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Opis glavnega programa
Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih voziš, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave.
Dolgoročni cilji 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
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije; proračunski uporabnik je Občinska
uprava

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
12001010 - Izdelava energetskega koncepta občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/07) nalaga občinam obvezno izdelavo in sprejem lokalnega
energetskega koncepta. Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 57/04)
opredeljuje lokalni energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki mora v skladu z
energetskim nacionalnim programom oblikovati dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni
skupnosti. Koncept poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito
rabo energije, toplote in električne energije ter uporabo virov energije. Sprejet koncept je
podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov s tega področja.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za
upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo.Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj
1.524.518 EUR, kar je 27,76% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije 2007-2013,
Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Resolucija o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji občine Renče - Vogrsko na tem področju so povečanje prometne varnosti in
varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega
prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih voziš, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. V
okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne
infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v
izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje
prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne
infrastrukture. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih
sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti,
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje,..).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo zagotavljalo
varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu.
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.

4000 - Občinska uprava
13001010 - Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so predvidena sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih
občinskih lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti. Upravljanje občinskih
cest in poti zajema:
 redno pregledniško službo, izdajanje strokovnih mnenj za gradbene in druge posege v
varovalnem pasu občinskih cest in poti ter vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke
cestnih podatkov.
Med redno vzdrževanje občinskih cest in poti spada:
 vzdrževanje prometnih površin in bankin, odvodnjavanje prometnih površin, vzdrževanje
vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje
prometnih površin, intervencijski ukrepi ter zimska služba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 88.179 EUR.

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
13015001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS BukovicaVolčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 14.375 EUR.

5002 - Krajevna skupnost Renče
13015002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 12.000 EUR.

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko
13015003 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Vogrsko v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 5.438 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti,
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih
cestah, veljavnimi prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja.
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.
4000 - Občinska uprava
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13002020 - Obvoznica Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi zahtev, ki so jih podali izvedenci na tehničnem pregledu objekta je potrebno predvideti še
dodatna sredstva za dokončanje vseh del na obvoznici Renče. V danem primeru gre za
postavitev odbojnih ograj, postavitev dodatnih robnikov in zasaditev žive meje ter za izdelavo
izvedbenega načrta za začasne propuste na območju trase obvoznice in za izvedbo
projektantskega nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 175.107 EUR.

13002031 - Vzdrževanje vodovodnega omrežja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo posameznih odsekov vodovodnega omrežja predvsem tam,
kjer se bodo obnavljale občinske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 23.500 EUR.

13002032 - *Vodovod-ODSEK 9; Gradišče-Renški Podkraj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 100.000 EUR.

13002033 - * Vodovod-ODSEK 10; Martinuči- Merljaki (pododsek A)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
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državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 190.331 EUR.

13002034 - * Vodovod-ODSEK 10; Martinuči-Merljaki (pododsek B)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 32.811 EUR.

13002035 - * Vodovod-ODSEK 10; Martinuči-Merljaki (pododsek C)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 103.744 EUR.

13002036 - * Vodovod ODSEK 6; Vogrsko - Volčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
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politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 20.887 EUR.

13002037 - * Vodovod ODSEK Dornberk - Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline" je razdeljen v Projekt št. 1 in Projekt št. 2. Projekt
št. 1 vključuje med drugim tudi celovito oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine
Renče- Vogrsko. Na podlagi odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. KS OP ROPI/5/2Mrzlek/0 z dne 20.3.2008 o delitvi sredstev izhaja, da se projekt
financira v višini 36,52 % iz sredstev evropskih kohezijskih skladov, 48,95% iz sredstev
državnega proračuna ter 14,53% sredstev iz občinskih proračunov. Iz pogodbe med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko izhaja, da sta občini sofinancerki in kasnejši
lastnici komunalne infrastrukture na njunem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 140.000 EUR

13002041 - Ureditev ceste Velika pot - Martinuči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ureditvi ceste s pripadajočim pločnikom v dolžini cca. 400 m ter za
izgradnjo odvodnjavanja ceste in fekalno kanalizacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 90.000 EUR.

13002042 - Ureditev ceste Goriške opekarne - Merljaki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vdanem primeru gre za ureditev (asfaltiranje) ceste v dolžini cca. 450 m ter ureditev
odvodnjavanja ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 70.000 EUR.
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13002043 - Ureditev ceste (odsek) Zmajna
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev odseka ceste v dolžini cca. 180 m ter za izgradnjo meteorne
in fekalne kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 38.000 EUR.

13002044 - Ureditev ceste Špinjolišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za sanacijo dela ceste na Špinjolišče v dolžini cca. 110 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 8.000 EUR.

13002045 - Ureditev cest Mohorini-Renški Podkraj-Merljaki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ureditvi posameznih odsekov cest (širitev, odvodnjavanje, podaljšanje
propustov, optična kanalizacija) na trasi, kjer se je zgradil vodovod.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 65.000 EUR.

13002046 - Ureditev pločnika in Javne razsvetljave Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki, se bodo uporabila za gradnjo pločnika in javne razsvetljave na
Vogrskem od cerkve do križišča s cesto Dombrava-Vogrsko v dolžini cca. 180 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 52.000 EUR.

13002047 - Ureditev ceste v Bukovici (Britof)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjamo širitvi in ureditvi (asfaltiranje) ceste od pokopališča v Bukovici do mostu
preko potoka.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 27.000 EUR.

13002060 - Izgradnja pločnika Bazara - Volčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena za izdelavo projekta, za izvedbo ter za izgradnjo pločnika in
javne razsvetljave v dolžini 540 m od nivojskega železniškega prehoda v Volčji Dragi do meje z
Občino Šempeter-Vrtojba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 80.000 .

13002070 - Ureditev ceste Ultrapac-Martex
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delno razširitev in novo asfaltno prevleko cestišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 8.000 EUR.

13002080 - Investicijski nadzor
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so namenjena sredstva za plačilo storitev nadzora nad investicijskimi vzdrževalnimi
deli na objektih cestne in komunalne infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

13002090 - Sofinanciranje projekta Kolesarsko rekreacijske povezave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt CroCTaL (Crossborder cycling tracks and landscape) si kot cilj zastavlja izboljšavo
čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in
onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju.
Območje izvajanja projekta obsega občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda, Komen. Ostali partnerji so Kolesarska zveza Slovenije ter
pokrajine Gorica, Videm, Padova in Ferrara in Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 80.000 EUR, od tega je znesek, ki ga financira občina RenčeVogrsko 4.000 EUR.

5002 - Krajevna skupnost Renče
13025002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 14.646 EUR.

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko
13025003 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Vogrsko v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 5.000 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo,
investicijsko vzdrževanje postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v
prometu.
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.
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4000 - Občinska uprava
13003050 - Obvoznica Volčja Draga-Bazara
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave.

4000 - Občinska uprava
13004010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki, so namenjena plačilu porabljene električne energije za javno
razsvetljavo, za redno vzdrževanje (menjava žarnic, dušilk) javne razsvetljave in za izgradnjo
nove javne razsvetljave od Velike poti do križišča Tureli v dolžini cca. 800 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 60.500 EUR.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranj investicij in investicijskega
vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev vseh državnih cest, ki potekajo skozi strjena naselja v občini z gradnjo pločnikov in
javne razsvetljave z namenom zagotovitve varne in zanesljive uporabe vsem uporabnikov. Cilji
se realizirajo s sistemom sofinanciranja med upravljavcem državnih cest in Občino.
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.

4000 - Občinska uprava
13002011 - Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bukovica (Poligalant-kulturni
dom)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik in
kolesarsko pot ter kanalizacijo od križišča pri Ultrapacu do Kulturnega doma v Bukovici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za razvoj gospodarstva v občini in sicer spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter
spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.Za to področje proračunske porabe bo občina
namenila v letu 2010 skupaj 86.106 EUR, kar je 1,57% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za
nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti oz. razvoju in
spodbujanju malega gospodarstva. Ključna naloga programa je sofinanciranje programov, ki so
pomembni za občino. Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v smislu ohranitve
zdravih delov obstoječe proizvodnje; povečanja števila malih gospodarskih subjektov ter
istočasno povečanje obsega zaposlenosti.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na
zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini z ukrepi, ki so v pristojnosti
občine.
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
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva; proračunski uporabnik je Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, sofinanciranje projektov, subvencioniranje enot
malega gospodarstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva , Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti financiranje nastajanja in razvoja malih podjetij z
lastnimi viri, zagotoviti nova delovna mesta, povečana konkurenčnost in poslovna uspešnost
podjetij, ki jim je bila dodeljena pomoč.
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.

4000 - Občinska uprava
14001010 - Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena skladu za sofinanciranje znižane obrestne mere in pripravo razvojnih
programov, v skladu z letnim programom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Načrtovali smo v višini lanskoletne realizacije, to je 15.140 EUR kar je na ravni lanskoletne
realizacije.

14001020 - Delovanje razvojnih agencij RRA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva, ki se bodo namenila različnim razvojnim agencijam, ki bodo
izvajale projekte, kjer bo občina sodelovala kot nosilec projekta ali kot pogodbena stranka.
Znesek je na podlagi razdelilnika financiranja RRA severne Primorske (pogodba med MONG,
Brda, Kanal ob Soči, Miren Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko) po prioritetnih
lokalnih regijskih projektih s strani občin za leto 2010.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 26.727 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.

14001030 - Priprava razvojnih programov, evropski skladi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za pripravo projektov, ki jih bo občina potrebovala za razne razpise.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.729 EUR.

14001040 - Izgradnja Medpodjetniškega Izobraževalnega Centra
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v
medpodjetniške izobraževalne centre MIC. Namen javnega razpisa je izgradnja ali posodobitev
medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki bodo izboljšali kakovost in učinkovitost izvajanja
izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane in
drugo zainteresirano javnost. Ti centri ustvarjajo tudi pogoje za zaposlitve strokovnjakov
različnih profilov v podjetjih lokalnega okolja in omogočajo izvajanje skupnih razvojnih
projektov, pri katerih sodelujejo podjetja in izobraževalna sfera. Tehniški šolski center iz Nove
Gorice se je prijavil na razpis za izgradnjo MIC-a v Novi Gorici. Razliko do celotne vrednosti
investicije pa mora zagotoviti TŠC iz lastnih sredstev in lokalnih virov občin ter gospodarstva.
Občina Renče - Vogrsko bo sofinancirala izgradnjo MIC-a v višini 70.000 EUR, ki ga bo
izplačala v treh enakih letnih obrokih. V letu 2010 planiramo plačilo prvega obroka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 23.333 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine in v spodbujanje razvoja
turizma.
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
14039001 Promocija občine
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proračunski uporabnik je Občinska uprava.

14039001 - Promocija občine
Opis podprograma
Promocija občine s prireditvami, predstavitvijo kulturne in naravne dediščine, druge promocijske
aktivnosti - razne zloženke, karte.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
večja prepoznavnost občine v širšem prostoru;
povečano število obiskovalcev;
poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
14002011 - Označevalne table naselij in ulic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nabavo označevalnih tabel občine in ulic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Načrtovali smo v višini 14.000 EUR.

14002012 - Zastave,grbi,promocijski material
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so načrtovani stroški za oblikovanje in izdelavo celostne podobe
občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.177 EUR.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v občini Renče-Vogrsko z namenom
zagotavljati visoko kakovost bivanja. To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in
zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo,
izboljšanje stanja okolja. Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010
skupaj 83.132 EUR, kar je 1,51% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik
ravnanja z odpadki.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in
izboljšanje stanja okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z
načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi
odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z
načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi
odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske
projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s
kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za
predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je usmerjen k zagotavljanju kakovostnega, zanesljivega in ekonomsko smotrnega
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Renče-Vogrsko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Kakovostno izvajanje storitev zbiranja in ravnanja z odpadki občanov. S sanacijo okoljskih
bremen se bo izboljšala kakovost bivanja in varovalo okolje predvsem v smislu ohranjanja čiste
narave.

4000 - Občinska uprava
15001010 - Splošna komunalna dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške odvoza kosovnih in drugih odpadkov nakup posod za odpadke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 6.300 EUR.

15001020 - Sanacija črnih odlagališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so sredstva namenjena za odvoz azbestnih odpadkov in gum na uničenje ter za
sanacijo neurejenih odlagališč odpadkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.000 EUR.

15001030 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške za ureditev ekoloških otokov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 8.000 EUR.

15001040 - Odlagališče Stara Gora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za izgradnjo odlagališča odpadkov v Stari Gori. To so
namenska sredstva, ki so pridobljena na podlagi zbiranja takse za obremenjevanje okolja. V isti
višini so predvidena sredstva na prihodkovni strani proračuna.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
V letu 2010 je predvideno, da se bo zbralo 35.000 EUR takse.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa
tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in
padavinskih voda.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in
zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj za leto 2010 je izgradnja načrtovane komunalne infrastrukture in s tem povečati število
prebivalstva, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem (zmanjšanje emisij v okolje).

4000 - Občinska uprava
15002020 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega
omrežja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške za izgradnjo čistilne naprave v Renčah 6000 PE in primarne ter
povezovalne kanale po Renčah, povezovalni kanalizacijski sistem Renče-čistilna naprava in
Volčja Draga-Bilje. Neposredni cilji so zagotoviti čistost okolja v povodju reke Vipave,
zagotoviti racionalno izvedbo investicij z združevanjem finančnih virov večjega števila
investitorjev (druge občine ob reki Vipavi) in optimiziranjem tehničnih rešitev ter zagotoviti
možnosti razvoja turizma, kmetijstva, gospodarstva in vzporednih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva v letu 2010 smo zagotovili v višini 31.460 EUR.

15002030 - Priprava investicijske dokumentacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključeni so stroški za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije za primarno komunalno
infrastrukturo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 372 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev
za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za praznično urejanje naselij, za
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju ter za urejanje občinskih
zemljišč. Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 375.594
EUR, kar je 6,84% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Regionalni razvojni program
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je
doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi
povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju
prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v
prostoru.
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
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje;
proračunski uporabnik je Občinska uprava.
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16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za urejanje geodetskih evidenc.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občin.
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.

4000 - Občinska uprava
16001010 - Redni stroški urejanja prostora (parcelacije,cenitve)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške geodetskih storitev (urejanje in označevanje ter izravnavanje meja,
parcelacije) in stroške cenitev zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 25.065 EUR.

16001020 - Geodetska izmera-kataster javne komunalne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajeti so stroški izdelave in vzdrževanje katastrov javne komunalne infrastrukture (vodovod in
kanalizacija, javna razsvetljava, ceste).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.745 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju
urejanja prostora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Stran 76 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek je plačilo dela
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini.
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.

4000 - Občinska uprava
16002011 - OPN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena dokončanju izdelave Občinskega prostorskega načrta
(OPN) in za izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, ki je sestavni del OPN-ja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva na tej postavki smo načrtovali v višini 61.000 EUR.

16002012 - Kategorizacija cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 92/05-ZJC-B in 45/08ZJC-C) je občina dolžna izdelati in sprejeti odlok o kategorizaciji občinskih cest.
Postavka zajema stroške izdelave Odloka o kategorizaciji občinskih cest vključno z grafičnimi
prilogami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 3.494 EUR, kar je v višini lanskoletne realizacije.

16002013 - Program opremljanja stavbnih zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) sprejme program
opremljanja stavnih zemljišč občinski svet z odlokom. Program opremljanja se pripravi na
osnovi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu z
Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07).
S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja
nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture,
podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi ter s tem določijo podlage za
odmero komunalnega prispevka. S programom opremljanja se za obstoječo komunalno opremo
določijo obračunska območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Sredstva na tej postavki so namenjena
izdelavi programa opremljanja za obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo
mestnega,
pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter
praznično urejanje naselij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine t.j. zagotoviti neoporečno pitno
vodo v zadostnih količinah na območju cele občine zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti
skladno s potrebami lokalne skupnosti hranjenje nivoja vzdrževanja pokopališč, urejenost
zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času.
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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij;
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi,
Statut občine Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen urejanja pokopališč je izboljšanje kakovosti pri izvajanju pogrebnih svečanosti ter
vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je izgradnja mrliških vežic v krajevnih skupnostih.
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4000 - Občinska uprava
16003030 - Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu končne situacije za izvedena dela na parkirišču pri
pokopališču Bukovica-Volčja Draga v višini 15.500 EUR ter za izdelavo projektne
dokumentacije za gradnjo poslovilnega objekta v višini 6.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v skupni višini 21.500 EUR.

16003040 - Ureditev pokopališča Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so vključena sredstva za izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Renčah ob
upoštevanju morebitnih dodatnih in več del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v skupni višini 165.000 EUR.

16003050 - Ureditev pokopališča Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ureditev mrliške vežice v letu 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 2.000 EUR.

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
16015001 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Bukovici
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Bukovica - Volčja Draga v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 7.920 EUR.

5002 - Krajevna skupnost Renče
16015002 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Renčah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 12.000 EUR.

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko
16015003 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Vogrskem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Vogrsko v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 5.162 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za praznično osvetlitev in okrasitev naselij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času, ter s tem vzpostaviti praznično vzdušje občanov in
obiskovalcev.
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.

4000 - Občinska uprava
16006010 - Novoletna okrasitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za izvedbo prednovoletne praznične okrasitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.200 EUR.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen izvajanja nalog v okviru te postavke je doseči primeren standard urbanega okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

5002 - Krajevna skupnost Renče
16025002 - Urejanje javnih površin v KS Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je načrtovala KS Renče v svojem finančnem načrtu za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 1.500 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu po materialnih pogojih za spodbujanje
stanovanjske gradnje
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
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje;
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis podprograma
Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v
okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in
investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007),
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in
55/2009), Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/2004)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
16007020 - Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN in 57/08-SZ-1A) v 92.
členu nalaga obveznost lastniku stanovanja, da vzdržuje stanovanje in skupne dele v
stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo
stanovanja ter skupnih prostorov ves čas trajanja najema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Proračunska postavka v višini 5.000 EUR zajema stroške vzdrževanja občinskih neprofitnih
stanovanj.

16007040 - Komunalna
Renče,Vogrsko,Volčja Draga)

opremljenost

zemljišč

(poslovne

cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški komunalne opremljenosti zemljišč v poslovnih conah Renče, Vogrsko, Volčja Draga in
občinski center.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 34.508 EUR.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju
občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina v svoji lasti, je strategija
ravnanja z zemljišči vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje
zaokroženih
območij
znotraj
poselitve
in
priprava
prostorskih
aktov,
za
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namene novogradenj in prenove posameznih območij , evidentiranje in odprodaja oziroma
prenos.
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
16069001 Urejanje občinskih zemljišč; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine in drugi
stroški urejanja zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, )
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zemljiško knjižna ureditev občinskih zemljišč.
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.

4000 - Občinska uprava
16002014 - Izdelava elaborata za usmerjevalne table
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 4.500 je namenjena kritju stroškov za izdelavo elaborata za usmerjevalne table
na območju celotne občine. Z usmerjevalnimi tablami se usmerja promet do javnih objektov
(šola, pošta, občinska upravna stavba), turističnih objektov in poslovnih objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.500 EUR.
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16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

4000 - Občinska uprava
16009010 - Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nakup zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnih stanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za dejavnost zdravstvenih domov, za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, za
nujno zdravstveno varstvo in za mrliško pregledno službo. Za to področje proračunske porabe
bo občina namenila v letu 2010 skupaj 16.417 EUR, kar je 0,30% vseh načrtovanih odhodkov v
bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja
zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v
občini in regiji
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in
uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega
programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju
cepljenja deklic.
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
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma
Opis podprograma je enak opisu glavnega programa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocija zdravja, spodbujanje zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni.
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.

4000 - Občinska uprava
17003010 - Akcije promocije zdravja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena preventivni akciji Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo
"Ohranimo čiste zobe" za učence OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 200 EUR.

17004010 - Cepljenje deklic proti okužbi z virusom HPV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko bo v letu 2010 sofinancirala cepljenje deklic 7., 8. in 9. razreda proti
okužbi s HPV. Organizator letošnje akcije Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
sodelujejo pa še občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal ob Soči in MirenKostanjevica. Višina predvidenih sredstev izhaja iz ocene Zdravstvenega doma Osnovno varstvo
Nova Gorica.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.083 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno
sistemsko urejena in se ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Sem spada obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško
pregledne službe. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov,
eden od teh je tudi obveznost občine, da zavaruje občane, s stalnim bivališčem v občini in niso
zavarovani iz drugega naslova ter za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje izpolnjujejo
pogoje Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe so občine dolžne plačevati stroške
mrliško-ogledne službe in obdukcij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja
občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov
mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih
nepotrebnih stroškov na tem področju.
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
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Občina je po zakonu dolžna plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki jih
skladno z izpolnjevanjem pogojev Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje v obvezno zdravstveno
zavarovanje prijavi občina.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje
dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zakonskih obveznosti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotovitev obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, skladno z izpolnjevanjem pogojev
Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v
obvezno zdravstveno zavarovanje v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina Vodi se
evidenca zavarovancev.

4000 - Občinska uprava
17001010 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka vključuje odhodke za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe oz. osebe, ki niso zavarovani iz drugega naslova in ki izpolnjujejo pogoje
Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v
obvezno zdravstveno zavarovanje. Zaradi spremembe zakonodaje v letu 2009 se je bistveno
zmanjšalo število zavarovanih oseb, saj nove zakonsko predpisane pogoje izpolnjuje veliko
manj občanov kot prej. Zaradi velikih težav občin pri vodenju postopkov ugotavljanja pogojev in
zaradi dejstva, ker je veliko občanov zaradi neizpolnjevanja zelo strogih pogojev ostalo brez
obveznega zdravstvenega zavarovanja, pripravljajo na Ministrstvu za zdravje ponovno
spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na podlagi katerih bo
verjetno več ljudi izpolnjevalo pogoje. Mesečni prispevek za 1 upravičenca znaša v letu 2010
28,96 EUR (2 % od povprečne mesečne bruto plače za oktober preteklega leta). Trenutno je v
obvezno zdravstveno zavarovanje prijavljenih 20 občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 7.000 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Zagotovitev mrliško ogledne službe je zakonska obveza občine. Kritje stroškov obsega stroške
mrliško ogledne službe, obdukcij na Inštitutu za sodno medicino ter stroške prevozov umrlih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zakonskih obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glede na to, da je nemogoče vplivati kakorkoli na obseg in stroške teh storitev, je naš cilj
zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje tega podprograma, če je potrebno tudi s
prerazporeditvami oziroma rebalansom.
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4000 - Občinska uprava
17002010 - Mrliško ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka se oblikuje glede na stroške plačevanja mrliških ogledov. Prispevek smo
dolžni poravnati po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Proračunska postavka se oblikuje glede na stroške plačevanja mrliških ogledov. Višina potrebnih
sredstev za te namene pa je odvisna od obsega mrliških pregledov oz. zahtevanih obdukcij in jo
je nemogoče točno določiti. Znesek smo oblikovali na podlagi realizacije leta 2009 in že znanega
zneska za kritje stroškov obdukcije na Sodnomedicinskem inštitutu iz 2009, plačljivega v letu
2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.134 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za dejavnosti s področja kulture, športa in nevladnih organizacij v občini RenčeVogrsko. Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 961.785
EUR, kar je 17,51% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji
ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino, to pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti
zanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na
skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v
turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.
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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
18029001 Nepremična kulturna dediščina; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma
Občina v okviru podprograma izvaja programe in projekte varovanja in razvoja ohranjanja
kulturne dediščine z namenom čim večje dostopnosti čim širšemu krogu ljudi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za kulturno
identiteto občine .
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.

4000 - Občinska uprava
18001010 - Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.050 EUR.

1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za delovanje zavodov na področju kulture. Glavni
program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov,
ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu
tekočih
in
investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih
prireditev
različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki
bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.
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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
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura;
18039005 Drugi programi v kulturi
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva
 zagotoviti letni prirast gradiva v skladu z zakonskimi predpisi
 spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice
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.

4000 - Občinska uprava
18002010 - Goriška knjižnica Franceta Bevka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občine so na podlagi 53. člena Zakona o knjižničarstvu dolžne kriti stroške delovanja
regionalnih knjižnic. Občina Renče-Vogrsko krije stroške delovanja Goriške knjižnice Franceta
Bevka po deležu (7,03 %) glede na število prebivalcev (plače, nakup knjig, materialni stroški
potujoče knjižnice, akcije knjižnice in drugi skupni stroški) skladno s finančnim načrtom
knjižnice za posamezno leto in na podlagi pogodbe s knjižnico in z občinami Nova Gorica,
Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda in Kanal.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 56.425 EUR.

18039002 - Umetniški programi
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov.
Stran 90 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

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.
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.

4000 - Občinska uprava
18003010 - Kulturni dom Nova Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v letu 2010 so namenjena sofinanciranju glasbenega izobraževanja za učence OŠ Renče
v okviru programa "Glasbena mladina".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 1.000 EUR.

18003020 - Obnova kulturnega doma Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 6.000 EUR.

18003021 - * Obnova kulturnega doma v Bukovici -I.faza (in spominski park
Zorana Mušiča)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicija se izvaja v letih 2009 in 2010. Zunanja ureditev pa predvsem v letih 2011 in 2012.
Obnova kulturnega doma se nanaša na preureditev velike in male dvorane (v zaodrju), ureditev
prostorov za krajevna društva. V zunanjo ureditev spada obnova parka od kulturnega doma do
spomenika NOB in izgradnja pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 732.014 EUR, od tega bomo prejeli 532.136 EUR evropskih
sredstev.
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18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Ljubiteljska kultura ima tudi v občini Renče-Vogrsko pomembno vlogo pri ohranjanju identitete.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programov kulturno
turističnih društev v občini Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 ustvarjanje spodbudnih razmer za kulturno ustvarjalnost v občini,
 omogočiti dostopnost kulturnih dobrin
 tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine in izven nje.
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.

4000 - Občinska uprava
18004010 - Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v letu 2010 so namenjena za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture
po razpisu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 20.000 EUR.

18004011 - Financiranje dejavnosti umetniških vodij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v letu 2010 so namenjena sofinanciranju dejavnosti umetniških vodij na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti (zborovodje, dirigenti). Financiranje bo potekalo na podlagi
pogodbe z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 13.000 EUR.

18004020 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje JSKD bo v skladu s pogodbo. Sredstva so namenjena za organizacijo različnih
kulturnih projektov za naša kulturna društva (revije pevskih zborov, revije pihalnega orkestra,
druge kulturne akcije v občini Renče-Vogrsko.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.650 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Goriški muzej in sofinanciranje različnih
akcij v kulturi.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito
delovanje. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter
vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši
občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
18002003 - Akcije v kulturi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena kritju stroškov nepredvidenih akcij in prireditev na področju kulture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.050 EUR.

18005010 - Goriški muzej
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izvedbo programa "Pričevanja o kulturni dediščini v Občini Renče-Vogrsko po
najavi in prijavi na letni razpis oz. letni pogodbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 1.050 EUR.
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1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na
omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine.
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.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot
programi veteranskih organizacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini RenčeVogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje
ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.
Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
18006010 - Sofinanciranje delovanja org. veteranov, borcev, vojnih invalidov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov na področju veteranskih in drugih
stanovskih organizacij po razpisu na področju družbenih dejavnosti. Znesek ostaja enak
porabljenim sredstvom v letu 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.200 EUR.
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma
Glavni program zajema podporo programom upokojenskih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini RenčeVogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na
omogočanje delovanja upokojenskih društev na območju naše občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
18008010 - Sofinanciranje upokojenskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov na področju upokojenskih društev po
razpisu na področju družbenih dejavnosti. Znesek ostaja enak porabljenim sredstvom v letu
2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.725 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo
na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo
programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi
preko občasnih tekmovanj in prireditev.
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
18059001 Program športa
18059002 Programi za mladino
proračunski uporabnik je Občinska uprava.
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18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Razvoj športa in rekreacije, upravljanje športnih površin in skrb za urejenost športnih objektov v
občinski lasti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Letni program
športa, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih programov, zagotovitev primernih športnih
površin.
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.

4000 - Občinska uprava
18009010 - Sofinanciranje športnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov društev na področju športa po razpisu na
področju družbenih dejavnosti. V znesek so vključena tudi sredstva za sofinanciranje trenerjev za
razvoj vrhunskega športa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 72.118 EUR.

18009011 - Sofinanciranje večjih športnih prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje prireditev državnega ali mednarodnega značaja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 3.672 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.

18009012 - Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov društev na področju tehnične kulture po
razpisu na področju družbenih dejavnosti. Znesek ostaja enak porabljenim sredstvom v letu
2009.

Stran 96 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 18.895 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.

18009030 - Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za sofinanciranje programov na področju športa v vrtcih in šolah na podlagi javnega razpisa
na področju družbenih dejavnosti. Na javni razpis se lahko prijavijo šole na področju Občine
renče-Vogrsko in društva, ki izvajajo programe športa za vrtce in šole za učence OŠ Renče in OŠ
Vogrsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 3.000 EUR.

18009041 - Vzdrževanje športnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzdrževanje športnih objektov v športnem parku v Renčah in Bukovici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 18.936 EUR, kar je na ravni lanskoletne realizacije.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter vseh oblik
pomoči šolajočim.
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 1.124.866 EUR, kar
je 20,48% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje
predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči
šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne
izobrazbe in življenjskega standarda.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
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1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim
proračunski uporabnik je Občinska uprava

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki
so vključeni v vrtce.
Dolgoročni cilji glavnega programa
 zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje z
namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi
v programe predšolske vzgoje.
 zagotavljanje sredstev za kritje plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev
otrok, ki obiskujejo vrtec v Občini Renče-Vogrsko,
 zagotavljanje sredstev za druge tekoče transferje v javne zavode po zakonskih podlagah.
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
19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci
Opis podprograma
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje
otrok.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklepi o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k
plačilom programov vrtca v občini Renče-Vogrsko, mnenja in navodila Ministrstva za šolstvo in
šport.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne
pristojnosti lokalnih skupnosti. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v
vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje prostih mest za otroke.
Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi.
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.
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4000 - Občinska uprava
19001010 - Vrtec Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje:
 sredstva za kritje plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev otrok, ki
obiskujejo vrtec v Renčah in Bukovici. Postavka je oblikovana na podlagi Zakona o
vrtcih, Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in sklepov občinskega sveta o
cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v občini
Renče-Vogrsko. Predvidena je višja postavka kot v letu 2009, ker je v vrtcu Renče od
septembra 2009 dalje:
 zaradi povečanega vpisa otrok oblikovan 1 oddelek več v prvem starostnem obdobju,
 višja cena za vrtec,
 na podlagi sklepa občinskega sveta staršem zagotovljeno kritje med novo in staro ceno za
november in december 2009,
 druge tekoče transfere v javne zavode, ki predstavljajo predvsem kritje stroškov, ki ga
mora občina zagotavljati vrtcu na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (investicijska in druga vzdrževanja, oprema,)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 269.337 EUR.

19001011 - Vrtec Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je oblikovana na novo zaradi večje transparentnosti sredstev, ki jih Občina RenčeVogrsko namenja za vrtce v Občini Renče-Vogrsko. Sredstva so oblikovana na podlagi
realizacije v letu 2009 in najave potrebnih sredstev za Vrtec Vogrsko, kot jo je oblikovala in
načrtovala
OŠ
Ivana
Robe
Šempeter
pri
Gorici.
Postavka
vključuje:
 sredstva za kritje plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev otrok, ki
obiskujejo vrtec na Vogrskem, na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih in sklepov občinskega sveta o dodatnih subvencijah k plačilom
programov vrtca v občini Renče-Vogrsko. Predvidena je višja postavka kot v letu 2009,
ker je v vrtcu Vogrsko od septembra 2009 dalje:
 zaradi povečanega vpisa otrok oblikovan 1 oddelek več v prvem starostnem obdobju,
 višja cena za vrtec,
 druge tekoče transfere v javne zavode, ki predstavljajo predvsem kritje stroškov, ki ga
mora občina zagotavljati vrtcu na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (investicijska in druga vzdrževanja, oprema,)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 149.475 EUR.
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19001020 - Ostali vrtci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je oblikovana na novo zaradi večje transparentnosti sredstev, ki jih Občina RenčeVogrsko namenja za otroke, ki obiskujejo vrtce izven Občine Renče-Vogrsko. Sredstva so
oblikovana na podlagi realizacije v letu 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 25.181 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. Z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in
druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega
proračuna,
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem,
sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam,
sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje
osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov
vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.
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
19039001 Osnovno šolstvo,
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:
 posredovati temeljna znanja in spretnosti,
 omogočiti nadaljnje izobraževanje.
Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo in šport ter občino.
Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke ter del
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materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa. Lokalna skupnost pokriva preostale
materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti ter
predvsem sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola
Kozara, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče in v osnovni šoli Vogrsko, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Nova Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Renče-Vogrsko narekuje
optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še
nadalje opremljali osnovno šolo v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter
nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Zagotavljali bomo tudi
sredstva za varstvo učencev vozačev. Osnovni šoli bomo še naprej zagotavljali sredstva za
nadstandardno zaposlene delavce.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za:
 plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard
 plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev in
popoldansko varstvo učencev,
 materialne stroške osnovnih šol,
 investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,
 investicije.

4000 - Občinska uprava
19001021 - Šola Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podatki vključujejo sredstva za kritje plač, prispevkov in stroškov zaposlene v šoli ter druge
materialne stroške za izvajanje dejavnosti dodatnega programa šole. Postavka temelji na Sklepu
Občine Renče-Vogrsko, da bo zagotavljala proračunska sredstva za izvajanje podaljšanega
bivanja v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnični šoli Vogrsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 28.353 EUR.

19002010 - Osnovna šola Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podatki vključujejo sredstva za kritje plač, prispevkov in stroškov zaposlenih v šoli ter druge
odhodke (zavarovanje objektov, kritje materialnih stroškov,..).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 124.991 EUR.

19002011 - Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključena sredstva za sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov v šolskem letu
2010/2011 v višini 30 %. Regresiranje nakupa delovnih zvezkov ni zakonska obveznost občine,
vendar načrtovana sredstva zagotavljajo vsem učencem enake učne pogoje. Sredstva temeljijo na
sklepu Občinskega sveta, da bo Občina subvencionirala nakup delovnih zvezkov v šolskem letu
2010/2011 za vse učence v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in na Vogrskem v višini 30 %
nabavne vrednosti delovnih zvezkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

19002020 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijski transfer OŠ Renče za prenovo šolske jedilnice po najavi šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 56.000 EUR.

19002022 - Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje računalniške opreme v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v višini 50%
(ostalih 50% zagotovi Ministrstvo za šolstvo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 9.208 EUR.

19002030 - Osnovna šola Kozara
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavke vključujejo sredstva za kritje plač, prispevkov in stroškov zaposlenih v šoli ter drugih
stroškov - glede na ključ delitvene bilance. Financiranje temelji na letni pogodbi med šolo in
vsemi občinami ustanoviteljicami.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 4.175 EUR.

19002040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva glede na ključ delitvene bilance: nakup opreme, investicijsko
vzdrževanje in obnove, kombi, v skladu s pogodbo med šolo in vsemi občinami
ustanoviteljicami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

19002060 - Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoči transferji (dokončanje ograje okrog šole, usposobitev učilnice in povečanje jedilnice v
šoli).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 25.000 EUR.

19002070 - Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoči transferji (zamenjava kotla za centralno ogrevanje, zaščitne obloge radiatorjev,
zamenjava dotrajane ograje in postavitev ograje med asfaltnim igriščem in igrali, različna
investicijska vzdrževanja in obnove).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
sredstva smo načrtovali v višini 25.000 EUR.

19002071 - * Prizidek k OŠ in Vrtcu Vogrsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi povečanega števila otrok v OŠ in Vrtcu Vogrsko,bomo povečali kapacitete (2 učilnici in
jasli).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 210.000 EUR.
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19002072 - * Obnova kotlovnice s pripadajočimi prostori in povezovalnim
trakom med OŠ Renče in Vrtcem pri OŠ Renče, enota Renče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi prispevanja k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, obnovitev kotlovnice s
pripadajočimi prostori in povezovalnim trakom med OŠ Renče in Vrtcem pri OŠ Renče, enota
Renče, izgradnja garderobe za učence in šolsko ambulanto ter učilnico za tehnični pouk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 30.000 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov glasbene šole.
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.

4000 - Občinska uprava
19003010 - Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za kritje plač, prispevkov in stroškov zaposlenih ter drugih stroškov
v glasbeni šoli. Znesek je v skladu s finančnim načrtom šole in delitvene bilance občin. Občina
Renče-Vogrsko krije 7,1 % stroškov. Financiranje temelji na letni pogodbi med šolo in vsemi
občinami ustanoviteljicami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 5.428 EUR.

19003020 - Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje godbeniškega izobraževanja v obsegu, kot v letu
2009, in programa Glasbene šole Nova Gorica v Občini Renče-Vogrsko.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

19003030 - Financiranje nakupa instrumentov in glasbene opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu instrumentov in druge glasbene opreme za potrebe pouka
Glasbene šole Nova Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 5.000 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa
Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na
omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom
pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v
krogu izobraževalnih skupin.
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
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja,
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

19059001 - Izobraževanje odraslih
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Ljudske Univerze za
izobraževanja odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev.
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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.

4000 - Občinska uprava
19004010 - Sofinanciranje programov Ljudske Univerze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in stroškov LUNG. V proračunskem letu 2010
so na podlagi pogodb in aneksov planirana sredstva za kritje stroškov iz let 2008, 2009 in 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 12.542 EUR.

19059002 - Druge oblike izobraževanja
Opis podprograma
Program zajema sredstva za pomoči mladim talentom, ki na različnih področjih dosegajo
nadpovprečne in vrhunske rezultate, ter sredstva za štipendiranje šolajočih dijakov oz. študentov.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pomoči izrednim talentom ter šolajočim, ki živijo v težjih socialnih razmerah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
19059002 - Nagrade za talente
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadpovprečno nadarjenim občanom do 26 let starosti, ki se prijavijo na
razpis po Pravilniku o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture, izobraževanje in
na drugih področjih. Planirana sredstva so na nivoju realizacije v letu 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 4.000 EUR.
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1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za štipendije in šolnine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne
oblike
pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev
ustrezne izobrazbe.
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
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
19069003 Štipendije
proračunski uporabnik je Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev iz občine Renče-Vogrsko
ter za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z zakonom zagotoviti sredstva za prevoze, zaradi upoštevanja zakonskih določil
zmanjšanje nevarnosti za prihod otrok v šolo, pomoč staršem in s tem večja udeležba učencev v
programih šole v naravi.
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.

4000 - Občinska uprava
19005010 - Regresiranje prevozov v šolo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se črpajo sredstva za financiranje avtobusnega prevoza šoloobveznih otrok Občina
mora v skladu z Zakonom o osnovni šoli zagotoviti brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki
so od šole oddaljeni 4 km, oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. Izvajalec dnevnih
šolskih prevozov je izbran na podlagi javnega razpisa oz. javnega naročila. Prav tako je občina
na podlagi zakonodaje dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno
obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Na postavki so vključena tudi sredstva za prevoz
učencev in otrok iz vrtca OŠ Vogrsko za potrebe pouka športne vzgoje v telovadnice v Vrtojbi,
Renčah in Bukovici.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 79.879 EUR.

19005020 - Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Regresiranje prehrane učencem ni zakonska obveznost občine, vendar načrtovana sredstva
omogočajo prehrano ali regresirano prehrano "socialno" najbolj ogroženim učencem.
Sredstva temeljijo na sklepu Občinskega sveta o financiranju dodatnih nadstandardnih
programov v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, na podlagi katerega občina
subvencionira šolsko malico učencev v višini 30 %. Subvencija velja tudi v OŠ Vogrsko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 9.204 EUR.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za regresiranje prevozov dijakov iz občine
Renče-Vogrsko.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč dijakom pri prevozu v šolo.
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.

4000 - Občinska uprava
19005030 - Regresiranje prevozov dijakov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko skladno s sklepom občinskega sveta regresira prevoze tudi za dijake,
čeprav to ni zakonska obveznost občine. V skladu s pogodbo s prevoznikoma Avrigo d. d. in
Slovenske železnice d. d. se subvencionira 40 % končne cene, ki bi jo plačal dijak, za prevoze v
srednje šole v Novi Gorici, Ajdovščini in Vipavi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 14.136 EUR.
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19069003 - Štipendije
Opis podprograma
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za štipendije, ki se razdeljujejo po razpisu.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in
zagotavljanje štipendij za deficitarne poklice oz. podeljevanje drugih štipendij, skladno s
sprejetim Pravilnikom o štipendiranju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Podelitev štipendij na osnovi razpisa.

4000 - Občinska uprava
19069003 - Sklad za štipendije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za dodelitev štipendij dijakom in študentom po razpisih. Štipendiranje ni
zakonska obveznost občine. Planirana sredstva so višja od realizacije v letu 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so načrtovana v višini 17.500 EUR.

19069004 - Štipendijska shema RRA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru regijske štipendijske sheme se sofinancirajo štipendije dijakov in študentov, ki se šolajo
za poklice, po katerih delodajalci v regiji povprašujejo, prioritetno pa za razvojne potrebe in
perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji. Štipendijo posameznega dijaka ali študenta na
podlagi pogodbe financira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (50 %), delodajalec (30
%) in občina, kjer je sedež delodajalca (20 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 457 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih
pogojev za programe za pomoč družinam, za izvajanje zakonsko predpisanih programov »Pomoč
družini na domu« in »Družinski pomočnik«, za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno
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ogroženih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin in drugih programov na področju
socialnega varstva.
Za to področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 144.844 EUR, kar je
2,64% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek,
41/07 popravek in 114/06 ZUTPG), Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Strategija varstva starejših do leta 2010 Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006).
Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno
besedilo), Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006
UPB 2),
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju
socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih
razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne
pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Program obsega aktivnosti v pomoč družinam in otrokom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na
zagotovitev denarne pomoči novorojenčkom.
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
20029001 Drugi programi v pomoč družini
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Pomoč družinam ob rojstvu otroka.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o
sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvene pomoči, dogovorjene na nivoju
lokalne skupnosti (enkratne pomoči za novorojence).
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.

4000 - Občinska uprava
20001010 - Obdaritve ob rojstvu otroka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena izplačilu denarnih nagrad ob rojstvu novorojenčkov po
Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v višini 500 EUR. Sredstva so
predvidena za 37 novorojenih otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, to je 18.500 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Občina zagotavlja oziroma subvencionira pomoč družini na domu, financiranje stroškov v
zavodih za ostarele in v posebnih socialno varstvenih zavodih. Financira tudi nadomestilo
izgubljenega dohodka za družinske pomočnike ter skrbi za socialno ogrožene.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in
se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih
skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.
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
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe duševno in telesno
prizadetih v domovih in zavodih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo
mesečnih stroškov oskrbnin.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Odločbe CSD o oprostitvah pri plačilih socialno-varstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih
storitev (domsko/institucionalno varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
 zagotavljanje proračunskih sredstev za izplačila nadomestil za izgubljen dohodek
družinskim pomočnikom
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.

4000 - Občinska uprava
20002010 - Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih
zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje
celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili sposobni
in dolžni to razliko kriti. Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi
odločbe pristojnega centra za socialno delo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 44.000 EUR.

20002020 - Financiranje družinskega pomočnika
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Renče-Vogrsko je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega
pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno
zavarovanje. Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2010 smo upoštevali lansko število
družinskih pomočnikov (1).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije in sicer 7.530 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe starih v domovih, ki
so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin, ter za
upravičence v okviru javnega progama "Pomoč družini na domu"..

Stran 112 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o oprostitvah pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Odločbe CSD Nova Gorica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih
storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
 zagotavljanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov pomoči družini na
domu z zagotavljanjem višjih subvencij nad zakonsko določeno, da omogočimo to
socialno varstveno storitev najširšemu krogu uporabnikov.
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.

4000 - Občinska uprava
20003010 - Dom za starejše občane
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pomoči posameznikom v domovih za ostarele. Ceno oskrbe domovi
oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o
socialnem varstvu oskrbovanec, svojci in občinski proračun. S strani lokalne skupnosti se
pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oziroma
sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokrivanje osnovnih stroškov. Pravica do doplačila
oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Na postavki za leto 2010 so upoštevana tudi sredstva za novega upravičenca. Skupaj smo
načrtovali sredstva v višini 17.700 EUR.

20003030 - Pomoč na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Organizacija in financiranje programa "Pomoč družini na domu" je obveznost občin po Zakonu o
socialnem varstvu. Izvajalec programa v Občini Renče-Vogrsko je po pogodbi Center za pomoč
na domu Klas, ki je organizacijska enota Centra za socialno delo Nova Gorica. V letu 2009 je
Klas oskrboval povprečno 28 - 32 ljudi, od katerih je nekaj oskrbovancev takih, ki so upravičeni
do celotne oskrbe pomoči na domu (zagotavljanje gospodinjske pomoči, osebne nege in
socialnih stikov ter prinos kosil), nekateri pa so dogovorjeni samo za prinos kosil. Občina je v
skladu s predpisi dolžna ceno storitve za oskrbovance kriti najmanj v višini 50 % od te cene.
Sredstva na postavki so se povečala zaradi zagotavljanja kritja stroškov za dve zaposleni - Klas
je lansko jesen zaradi povečanega povpraševanja po storitvi moral zaposliti dodatno izvajalko, v
letu 2010 pa bo zaposlena še ena izvajalka in sicer v okviru javnih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planirana sredstva so v višini lanskoletne realizacije in sicer 36.768 EUR.
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20003040 - Javna dela (CSD-Klas)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, in sicer
za 1 izvajalko storitve v javni mreži "Pomoč družini na domu" na podlagi pogodbe med Občino
Renče-Vogrsko, Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom za pomoč na domu Klas. Pomoč na
domu se izvaja v okviru Centra za socialno delo Nova Gorica - Centra za pomoč na domu Klas
za občane, starejše od 65 let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 5.500 EUR.

20003041 - Javna dela (generacijski center)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za kritje stroškov regresa za letni dopust za izvajalko
javnih del v Medgeneracijskem centru v Renčah. Sredstva so oblikovana skladno s pogodbo med
Občino Renče-Vogrsko, Zavodom RS za zaposlovanje in Društvom upokojencev Renče. Vsa
ostala sredstva za plačo javne delavke zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 692 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom izven obveznosti po
Zakonu o socialnem varstvu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč in blažitev socialnih stisk občanov.
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.

4000 - Občinska uprava
20004010 - Denarne pomoči-programi Rdečega križa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje transfere za zagotavljanje socialne varnosti na podlagi Akta o denarnih in
drugih pomočeh v občini Renče-Vogrsko in neposredne pogodbe med Občino in Rdečem
križem.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planirana sredstva so v višini lanskoletne realizacije in sicer 10.250 EUR.

20004030 - Pogrebni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je
občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni
poravnati teh stroškov. Višino teh sredstev je nemogoče točno predvideti. Predviden je znesek
za en tak pokop.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 507 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov nevladnih
organizacij, zavodov, društev, predvsem s področja humanitarnih in invalidskih dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Zakon o humanitarnih dejavnostih, Zakon o
društvih, Zakon o zavodih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k
izenačevanju položaja. Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali
posameznika. Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in
humanitarnih organizacij.
Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - Občinska uprava
20006010 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena za sofinanciranje programov na področju socialno-zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo različna društva, Karitas, .. Sredstva se dodeljujejo na
podlagi razpisa.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planirana sredstva so v višini lanskoletne realizacije in sicer 3.397 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog. To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za
obveznosti, ki jih je po 42. členu ZJF možno financirati iz splošne proračunske rezervacije.Za to
področje proračunske porabe bo občina namenila v letu 2010 skupaj 49.337 EUR, kar je
0,90% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da
računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni
oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne
proračunske rezervacije. Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako
kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem
znesku.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in drugih nesreč, katerih
višino določa zakon.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine, občinska uprava.

23029001 - Rezerva občine
Opis podprograma
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske, ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Stran 116 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

Zakonske in druge pravne podlage
49. člen Zakona o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v primeru naravnih nesreč.
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.

4000 - Občinska uprava
23001010 - Proračunska rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o javnih financah, se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (49. člen Zakona o javnih financah). V
sredstva proračunske rezerve se lahko izloči največ 1,5% prejemkov proračuna. Vsa
neporabljena sredstva se nahajajo pri izbrani banki kot deponirana sredstva, namenjena izključno
pokrivanju stroškov, ki po naravi sodijo v izplačila iz proračunske rezerve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
V letu 2010 načrtujemo sredstva v višini 14.337 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi,
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija
proračunski uporabnik je župan.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Tekoča proračunska rezervacija je namenjena izpeljavi določenih nalog, ki v sprejetem
proračunu niso bile predvidene ali pa zanje ni bilo namenjenih dovolj sredstev. Sredstva se
prenesejo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika s sklepom o prerazporeditvi
in sicer za dogovorjeni namen.
Zakonske in druge pravne podlage
42. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za pokrivanje nenačrtovanih potreb.
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.

3000 - Župan
01003050 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva se lahko
rezervirajo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 35.000 EUR.

Stran 118 od 139

PRORAČUN OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2010
_____________________________________________________________________________________________

B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
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4000 - Občinska uprava
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB201-10-0012 - Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici
Namen in cilj
Zaradi nedokončanih sodnih postopkov se odkup predvideva v letu 2010. V letu 2010 so
rezervirana sredstva za 10 % udeležbo. PP 04004040
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 16.500 EUR
2011 - 2019 po 16.500 EUR

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB201-09-0004 - Nakup opreme upravnih prostorov
Namen in cilj
Postavka vključuje sredstva za nakup potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in
programske opreme za delovanje občinske uprave. PP 06004010 PP 06004030 PP 06004040 PP
06003060
Stanje projekta
Financiranje po letih:
do 2010 -100.872 EUR
2010 - 8.743 EUR
2011 - 5.000 EUR
2012 - 5.000 EUR
2013 - 5.000 EUR
OB201-10-0013 - Nakup avtomobila za redarsko službo
Namen in cilj
Postavka zajema sredstva za nakup vozila v letu 2010, za potrebe redarske službe. PP 06004062
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 6.500 EUR

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB201-09-0005 - Stroški civilne zaščite
Namen in cilj
Postavka je planirana za obdobje 2010 - 2013. Sredstva so namenjena nabavi opreme za področja
prve pomoči, logistike, intervencije in drugo. PP 07001010
Stanje projekta
Financiranje po letih:
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do 2010 - 77.137 EUR
2010 - 32.455 EUR
2011 - 13.000 EUR
2012 - 13.000 EUR
2013 - 13.000 EUR

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB201-09-0006 - Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme
Namen in cilj
Sofinanciranje stroškov nabave gasilske cisterne za potrebe PGD Šempeter. PP 07002050
Stanje projekta
V letu 2009 smo odplačali prvi obrok šestletnega kredita. Financiranje po letih:
2009 - 27.174 EUR
2010 - 27.174 EUR
2011 - 2014 po 27.174 EUR

08029001 - Prometna varnost
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB201-09-0007 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmet. proizvodnje
Namen in cilj
Pomoči za kmetijske programe in investicije, za pospeševanje strukturnih sprememb in
usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu. PP 11001010
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 23.593 EUR
2008 - 30.000 EUR
2009 - 29.000 EUR
2010 - 29.000 EUR
2011 - 29.000 EUR
2012 - 29.000 EUR
2013 - 29.000 EUR

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB201-09-0009 - Rekonstrukcija ceste Renče-Bukovica
Namen in cilj
Sanacija udarnih jam. PP 13002050
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 72.150 EUR
2008 - 1.500 EUR
2011 - 100.000 EUR
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OB201-09-0010 - Obvoznica Renče
Namen in cilj
Dokončanje del izgradnje renške obvoznice od novega mostu do Goriških opekarn. To zajema
postavitev odbojnih ograj, postavitev dodatnih robnikov in zasaditev žive meje ter izdelavo
izvedbenega načrta za začasne propuste na območju trase obvoznice in za izvedbo
projektantskega nadzora. PP 13002020
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 5.152 EUR
2008 - 843.206 EUR
2009 - 902.217 EUR
2010 - 175.107 EUR

OB201-09-0011 - Vodovod; odsek 9 Gradišče-Renški Podkraj
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine. PP 13002032
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 156.514 EUR
2010 - 100.000 EUR
2011 - 360.659 EUR

OB201-09-0012 - Vodovod; odsek 10 Martinuči-Merljaki A
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine. PP 13002033
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 47.758 EUR
2010 - 190.331 EUR

OB201-09-0013 - Vodovod; odsek 10 Martinuči-Merljaki B
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine. PP 13002034
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 29.993 EUR
2010 - 32.811 EUR

OB201-09-0014 - Vodovod odsek 10 Martinuči-Merljaki C
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine. PP 13002035
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 770 EUR
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2010 - 103.744 EUR

OB201-09-0015 - Vodovod odsek 6 Vogrsko-Volčja Draga
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev z vodo na celotnem območju občine. PP 13002036
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 331.137 EUR
2010 - 20.887 EUR

OB201-10-0054 - Vodovod odsek; Dornberk - Vogrsko
Namen in cilj
Celovita oskrba prebivalcev z vodo na celotnem območju občine. PP 13002037
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 140.000 EUR

OB201-09-0016 - Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga
Namen in cilj
Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja pločnika, odvodnjavanje, kanalizacije,
razsvetljave in vodovoda. PP 13002060
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 1.260 EUR
2010 - 80.000 EUR
2011 - 133.000 EUR

OB201-09-0017 - Ureditev ceste Ultrapac-Martex
Namen in cilj
Delna razširitev in nova asfaltna prevleka cestišča. PP 13002070
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 134.403 EUR
2010 - 8.000 EUR
2011 - 25.000 EUR
2012 - 25.000 EUR

OB201-10-0001 - Ureditev ceste Velika pot-Martinuči
Namen in cilj
Ureditev ceste s pripadajočim pločnikom v dolžini cca. 400 m ter izgradnja odvodnjavanja ceste
in fekalne kanalizacije. PP 13002041
Stanje projekta
Financiranje po letih:
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2010 - 90.000 EUR
2011 - 75.000 EUR
2012 – 100.000 EUR
2013 – 100.000 EUR

OB201-10-0002 - Ureditev ceste Goriške opekarne-Merljaki
Namen in cilj
Ureditev ceste za ureditev (asfaltiranje) ceste v dolžini cca. 450 m ter ureditev odvodnjavanja
ceste. PP 13002042
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 70.000 EUR
2011 - 80.000 EUR

OB201-10-0003 - Ureditev ceste (odsek) Zmajna
Namen in cilj
Ureditev odseka ceste v dolžini cca. 180 m ter za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije. PP
13002043
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 38.000 EUR
2011 - 110.000 EUR

OB201-10-0004 - Ureditev ceste Špinjolišče
Namen in cilj
Sanacija dela ceste na Špinjolišče v dolžini cca. 110 m. PP 13002044
Stanje projekta
Financiranje po letih: 2010 - 8.000 EUR 2011 - 8.000 EUR

OB201-10-0005 - Ureditev ceste Mohorini-Renški Podkraj-Merljaki
Namen in cilj
Ureditev posameznih odsekov cest kjer se je zgradil vodovod. PP 13002045
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 65.000 EUR

OB201-10-0006 - Ureditev pločnika in javne razsvetljave Vogrsko
Namen in cilj
Gradnja pločnika in javne razsvetljave na Vogrskem od cerkve do križišča s cesto DombravaVogrsko v dolžini cca. 180m. PP 13002046
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 52.000 EUR
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OB201-10-0007 - Ureditev ceste v Bukovici (Britof)
Namen in cilj
Širitev in ureditev (asfaltiranje) ceste od pokopališča v Bukovici do mostu preko potoka. PP
13002047
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 27.000 EUR

OB201-10-0034 - Sofinanciranje Kolesarsko rekreacijske povezave
Namen in cilj
Izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju. PP 13002090
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 80.000 EUR

OB201-10-0035 - Investicijski nadzor
Namen in cilj
Storitve nadzora nad investicijskimi vzdrževalnimi deli na objektih cestne in komunalne
infrastrukture. PP 13002080
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 5.000 EUR
2011 - 10.000 EUR
2012 - 10.000 EUR
2013 - 10.000 EUR

OB201-10-0048 - Podporni zid Kotišče
Namen in cilj
Izgradnja podpornega zidu ob cesti v Kotišče zaradi preprečitve vsakoletnih zemeljskih usadov
na občinsko cesto.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 56.000 EUR

OB201-10-0049 - Podporni zid za cesto SH Bukovica 53
Namen in cilj
Sanacija ceste Bukovica - Zrzinišče, kjer je potrebno zgraditi podporni zid v dolžini cca. 32 m
zaradi pogrezanja ceste. PP 13002048
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 24.000 EUR
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OB201-10-0050 - Vodovod in kanalizacija Bazara-VD
Namen in cilj
Sanacija vodovoda za zaključek povezave vodovoda Mrzlek - Hubelj.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2012 - 200.000 EUR

OB201-10-0052 - Ureditev trga v Renčah
Namen in cilj
Projekt bomo vodili v okviru razpisov Prenove starih vaških jeder.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 50.000 EUR
2012 - 50.000 EUR

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB201-09-0008 - Obvoznica Volčja Draga-Bazara
Namen in cilj
V letu 2010 priprava investicijske dokumentacije. PP 13003050
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 5.000 EUR
2011 - 50.000 EUR
2012 - 100.000 EUR
2013 - 100.000 EUR

13029004 - Cestna razsvetljava
OB201-09-0019 - Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave
Namen in cilj
Izboljšava in dograditev javne razsvetljave v vseh zaselkih v občini. Izgradnja nove javne
razsvetljave od Velike poti do križišča Tureli v dolžini cca. 800m. PP 13004010
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 7.438 EUR
2010 - 8.000 EUR
2011 - 2013 po 8.000 EUR

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB201-09-0021 - Rekonstrukcija ceste VD-Bukovica Poligalant-KD
Namen in cilj
Izdelava projektne dokumentacije za pločnik in kolesarsko pot ter kanalizacijo od križišča pri
Ultrapacu do Kulturnega doma v Bukovici. PP 13002011
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Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 10.000 EUR
2011 - 210.000 EUR
2012 - 210.000 EUR

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB201-10-0011 - Izgradnja MIC-a
Namen in cilj
Sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Novi Gorici. PP
14001040.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 23.333 EUR
2011 - 23.333 EUR
2012 - 23.333 EUR

OB201-10-0038 - Delovanje RRA
Namen in cilj
Financiranje regijskih razvojnih agencij. PP 14001020
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 22.469 EUR
2008 - 25.162 EUR
2009 - 26.726 EUR
2010 - 26.727 EUR
2011 - 2013 po 26.727 EUR

OB201-10-0044 - Priprava razvojnih programov
Namen in cilj
Priprava projektov občine za prijave na različne razpise. PP 14001030
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 14.493 EUR
2008 - 2.599 EUR
2010 - 2.729 EUR
2011 - 5.000 EUR
2012 - 5.000 EUR
2013 - 5.000 EUR

14039001 - Promocija občine
OB201-10-0037 - Zastave, grbi, promocijski material
Namen in cilj
Izdelava in oblikovanje celostne podobe občine. PP 14002012
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Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 4.752 EUR
2009 - 4.177 EUR
2010 - 4.177 EUR

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB201-10-0014 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov
Namen in cilj
Ureditev ekoloških otokov. PP 15001030
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 2.268 EUR
2009 - 1.116 EUR
2010 - 8.000 EUR
2011 - 10.000 EUR
2012 - 10.000 EUR

OB201-10-0015 - Odlagališče Stara Gora
Namen in cilj
Izgradnja odlagališča v Stari Gori. PP 15001040
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 10.151 EUR
2008 - 22.019 EUR
2009 - 39.339 EUR
2010 - 35.000 EUR
2011 - 70.000 EUR
2012 - 70.000 EUR
2013 - 70.000 EUR

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB201-10-0016 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav
Namen in cilj
Zagotovitev čiščenja odpadnih voda v občini. PP 15002020
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 31.460 EUR
2011 - 1.500.000 EUR
2012 - 1.500.000 EUR
2013 - 1.500.000 EUR
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OB201-10-0039 - Priprava investicijske dokumentacije
Namen in cilj
Priprava in izdelava investicijske dokumentacije za primarno komunalno infrastrukturo PP
15002030
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 372 EUR
2010 - 372 EUR
2011 - 50.000 EUR

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB201-10-0008 - Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga
Namen in cilj
Ureditev sakralnih objektov v vseh treh KS. PP 16003030
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 73.388 EUR
2009 - 71.699 EUR
2010 - 21.500 EUR
2011 - 175.000 EUR

OB201-10-0009 - Ureditev pokopališča Vogrsko
Namen in cilj
Ureditev sakralnih objektov v vseh treh KS. PP 16003050
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 60.446 EUR
2009 - 178.337 EUR
2010 - 2.000 EUR

OB201-10-0010 - Ureditev pokopališča Renče
Namen in cilj
Ureditev sakralnih objektov v vseh treh KS. PP 16003040
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 7.838 EUR
2010 - 165.000 EUR

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB201-10-0017 - Nakup in obnova stanovanjskih zgradb
Namen in cilj
Vzdrževanje občinskih neprofitnih stanovanj. PP 16007020
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Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 466 EUR
2010 - 5.000 EUR
2011 - 15.000 EUR
2012 - 10.000 EUR
2013 - 10.000 EUR

16069002 - Nakup zemljišč
OB201-10-0018 - Nakup zemljišč
Namen in cilj
Nakup zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnih stanj. PP 16009010
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 40.902 EUR
2010 - 10.000 EUR
2011 - 55.000 EUR
2012 - 30.000 EUR
2013 - 30.000 EUR

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
18039002 - Umetniški programi
OB201-09-0001 - Obnova KD v Bukovici
Namen in cilj
Obnova se nanaša na preureditev velike in male dvorane (v zaodrju), ureditev prostorov za
krajevna društva. V zunanjo ureditev pa spada obnova parka od KD do spomenika NOB in
izgradnja pločnika. PP 18003021
Stanje projekta
Investicija se je začela izvajati v letu 2009 in se bo nadaljevala v letu 2010. Zunanja ureditev pa
bo predvsem v letih 2011 in 2012. Financiranje po letih:
2008 - 3.696 EUR
2009 - 89.045 EUR
2010 - 732.014 EUR
2011 - 300.000 EUR
2012 - 100.000 EUR

OB201-09-0002 - Obnova KD Renče
Namen in cilj
Sredstva v letu 2010 so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. PP
18003020
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 29.644 EUR
2010 - 6.000 EUR
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OB201-10-0047 - Rekonstrukcija zadružnega doma Vogrsko
Namen in cilj
Projekt bomo vodili v okviru razpisa Obnove starih vaških jeder.

Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 6.000 EUR
2012 - 100.000 EUR
2013 - 50.000 EUR

OB201-10-0051 - Spominski park Zorana Mušiča
Namen in cilj
Projekt bomo vodili v okviru razpisa Obnova starih vaških jeder.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 100.000 EUR
2012 - 100.000 EUR

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18059001 - Programi športa
OB201-09-0027 - Vzdrževanje športnih objektov
Namen in cilj
Vzdrževanje športnih objektov v športnem parku v Renčah in Bukovici. PP 18009041
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 11.000 EUR
2009 - 18.936 EUR
2010 - 18.936 EUR
2011- 30.000 EUR
2012 - 30.000 EUR
2013 - 30.000 EUR

OB201-10-0036 - Športni park Renče
Namen in cilj
Sredstva zajemajo stroške projektne dokumentacije v letu 2011 ter izgradnjo v letih 2012 in
2013.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2011 - 60.000 EUR
2012 - 500.000 EUR
2013 - 500.000 EUR
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18059002 - Programi za mladino
19039001 - Osnovno šolstvo
OB201-10-0021 - *Obnova kotlovnice s pripadajočimi prostori in
povezovalnim trakom med OŠ Renče in Vrtcem pri OŠ Renče, enota Renče
Namen in cilj
Zaradi prispevanja k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, obnovitev kotlovnice s
pripadajočimi prostori in povezovalnim traktom med OŠ Renče in Vrtcem pri OŠ Renče,
izgradnja garderobe za učence in šolsko ambulanto ter učilnico za tehnični pouk. PP 19002072
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 30.000 EUR
2011 - 290.000 EUR
2012 - 280.000 EUR

OB201-10-0022 - *Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko
Namen in cilj
Zaradi povečanega števila otrok v OŠ in vrtcu Vogrsko bomo povečali kapacitete (2 učilnici in
jasli). PP 19002071
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 210.000 EUR
2011 - 517.060 EUR

OB201-10-0040 - Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica
Namen in cilj
Dokončanje ograje okrog šole, usposobitev učilnice in povečanje jedilnice v šoli. PP 19002060
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 9.210 EUR
2009 - 88.976 EUR
2010 - 25.000 EUR
2011 - 10.000 EUR
2012 - 10.000 EUR
2013 - 10.000 EUR

OB201-10-0041 - Notranja oprema vrtcev in šole
Namen in cilj
Sofinanciranje računalniške opreme v OŠ Renče. PP 19002022
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 56.969 EUR
2009 - 9 .208 EUR
2010 - 9.208 EUR
2011 - 10.000 EUR
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2012 - 10.000 EUR
2013 - 10.000 EUR

OB201-10-0042 - Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko
Namen in cilj
Zamenjava kotla za centralno ogrevanje, zaščitne obloge radiatorjev, zamenjava dotrajane ograje
in postavitev ograje med asfaltnim igriščem in igrali, različna investicijska vzdrževanja in
obnove. PP 19002070
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 23.061 EUR
2009 - 29.431 EUR
2010 - 25.000 EUR
2011 - 10.000 EUR
2012 - 10.000 EUR
2013 - 10.000 EUR

OB201-10-0043 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče
Namen in cilj
Prenova šolske jedilnice. PP 19002020
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 43.890 EUR
2008 - 34.547 EUR
2009 - 23.579 EUR
2010 - 56.000 EUR
2011 - 20.000 EUR
2012 - 20.000 EUR
2013 - 20.000 EUR

OB201-10-0046 - Telovadnica Vogrsko
Namen in cilj
Sredstva so namenjena stroškom projektne dokumentacije v letu 2012 ter izgradnji v letih 20132014.
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2012 - 25.000 EUR
2013 - 350.000 EUR
2014 - 350.000 EUR

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB201-10-0020 - Financiranje nakupa instrumentov in glasbene opreme
Namen in cilj
Nakup instrumentov in druge glasbene opreme. PP 19003030
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Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 5.000 EUR
2010 - 5.000 EUR
2011 - 10.000 EUR
2012 - 5.000 EUR
2013 - 5.000 EUR

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB201-10-0030 - Nakup kletne etaže KD Bukovica
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga. PP 04025001
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2010 - 2019 po 16.500 EUR

OB201-10-0032 - Obnova prostorov v KD Bukovica
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica - Volčja Draga. PP 04035001
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 2.536 EUR
2009 - 4.405 EUR
2010 - 3.600 EUR

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB201-10-0031 - KS Bukovica-VD (oprema)
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga. PP06002001
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 489 EUR
2008 - 773 EUR
2009 - 2.316 EUR
2010 - 12.754 EUR

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB201-10-0053 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti KS Bukovica-VD
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga. PP 13015001
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Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 4.206 EUR
2010 - 14.375 EUR

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB201-10-0045 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališča Bukovica
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica - Volčja Draga. PP 16015001
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 1.314 EUR
2009 - 6.954 EUR
2010 - 7.920 EUR

5002 - Krajevna skupnost Renče
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB201-10-0029 - Obnova zgradbe KS Renče
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Renče. PP 04035002
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 23.047 EUR
2010 - 71.192 EUR

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB201-10-0027 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Renče
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Renče. PP 13025002
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 7.844 EUR
2009 - 22.462 EUR
2010 - 14.646 EUR
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB201-10-0059 - Vzdrževanje pokopališča v Renčah
Namen in cilj
Vzdrževalna dela na pokopališču Renče. Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Renče.
PP 16015002
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 3.221 EUR
2009 - 3.007 EUR
2010 - 12.000 EUR

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB201-10-0025 - KS Vogrsko (oprema)
Namen in cilj
PP 06002003 Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Vogrsko
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2007 - 1.192 EUR
2009 - 7.322 EUR
2010 - 1.000 EUR

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB201-10-0026 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Vogrsko
Namen in cilj
Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Vogrsko. PP 130025003
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2009 - 15.240 EUR
2010 - 5.000 EUR
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB201-10-0024 - Vzdrževanje pokopališča Vogrsko
Namen in cilj
Vzdrževalna dela na pokopališču Vogrsko. Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS
Vogrsko. PP 16015003
Stanje projekta
Financiranje po letih:
2008 - 1.838 EUR
2009 - 3.705 EUR
2010 - 5.162 EUR
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