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PREDLOG ODLOKA za leto 2016:

1. OBRAVNAVA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/13
popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list št. 44/12 in 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na __________ dne
____________ sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) se
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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Skupina/podskupina kontov
A.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
786
787

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

Proračun
2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. S K U P A J P R I H O D K I

18.562.419,44

DAVČNI PRIHODKI
davki na dohodek in dobiček
davki na premoženje
domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
takse in pristojbine
denarne kazni
prihodki od prodaje blaga in storitev
drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
PREJETE DONACIJE
prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

12.184.622,88
9.961.608,00
1.882.687,00
340.327,88
2.506.514,28
2.027.489,01
30.500,00
17.700,00
43.576,30
387.248,97
1.622.160,00
492.160,00
1.130.000,00
51.500,00
51.500,00
1.619.692,13
1.569.768,66
49.923,47
577.930,15
194.532,82
383.397,33

II. S K U P A J O D H O D K I

24.119.417,99

TEKOČI ODHODKI
4.829.406,34
plače in drugi izdatki zaposlenim
983.842,80
prispevki delodajalcev za socialno varnost
145.701,91
izdatki za blago in storitve
3.440.861,63
plačila domačih obresti
145.000,00
sredstva, izločena v rezerve
114.000,00
TEKOČI TRANSFERI
7.907.827,29
subvencije
616.900,37
transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.807.755,42
transferi neprofitnim organizacijam
886.871,90
drugi tekoči domači transferi
2.596.299,60
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.731.667,93
nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.731.667,93
INVESTICIJSKI TRANSFERI
653.516,43
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
97.763,00
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
555.753,43
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ
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- 5.556.998,55

Skupina/podskupina kontov
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV

75
751

44
441

Proračun
2016

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
prodaja kapitalskih deležev

13.646,88
13.646,88
13.646,88

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL.
DELEŽEV
C.

50
500

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

4.869.135,00

ZADOLŽEVANJE
zadolževanje

4.869.135,00
4.869.135,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA

554.181,36

55
500

ODPLAČILO DOLGA
oplačilo domačega dolga

554.181,36
554.181,36

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA
1.228.398,03«

- 1.228.398,03
0,00

2. člen
Spremeni drugi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2016 za investicije, predvidene v občinskem
proračunu lahko zadolži do višine 4.869.135,00 evrov.«
3. člen

V 7. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek tega člena župan potrjuje tudi investicijsko
dokumentacijo za investicijske projekte v vrednosti, ki presega 150.000,00 z
vključenim ddv, če gre za projekte, ki so sofinancirani z evropskimi, državnimi ali
drugimi viri.«
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4102-9/2015
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:
Postopke sprejemanja odloka o proračunu ureja Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
11/11 - UPB4, 14/2013 popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Razlog za sprejem odloka o rebalansu proračuna je zagotovitev nemotenega poslovanja
občine v drugem polletju leta 2016, ker je prišlo do spremembe predpostavk, ki so bile
upoštevane pri pripravi proračuna. Tako se usklajuje prenos sredstev iz leta 2015,
investicijski del se spreminja glede na dinamiko izvajanja, zadolžitev se povečuje zaradi
možnosti dodatne zadolžitve na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Proračunski prihodki in proračunski odhodki so usklajeni.
Pripravila:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Tadej Beočanin, l.r.
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SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

konto

I.

SKUPAJ PRIHODKI

veljavni plan
2016

rebalans plana
2016

17.404.559,23

18.562.419,44

70

DAVČNI PRIHODKI

12.125.662,00

12.184.622,88

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

10.188.000,00

9.961.608,00

7000

dohodnina

10.188.000,00

9.961.608,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.575.687,00

1.882.687,00

7030

davki na nepremičnine

1.302.650,00

1.602.650,00

7031

davki na premičnine

1.507,00

1.507,00

7032

davki na dediščine in darila

130.500,00

130.500,00

7033

davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje

141.030,00

148.030,00

361.975,00

340.327,88

15.000,00

15.000,00

346.975,00

325.327,88

2.220.940,88

2.506.514,28

1.795.877,55

2.027.489,01

158.577,57

210.467,71

10.785,00

10.655,54

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044

davki na posebne storitve

7047

drugi davki na uporabo blaga in storitev

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100

prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij

7102

prihodki od obresti

7103

prihodki od premoženja

1.626.514,98

1.806.365,76

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

30.500,00

30.500,00

7111

upravne takse

30.500,00

30.500,00

712

DENARNE KAZNI

17.700,00

17.700,00

7120

denarne kazni

17.700,00

17.700,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

35.241,00

43.576,30

7130

prihodki od prodaje blaga in storitev

35.241,00

43.576,30

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

341.622,33

387.248,97

7141

drugi nedavčni prihodki

341.622,33

387.248,97

1.276.600,00

1.622.160,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

427.000,00

492.160,00

7200

prihodki od prodaje zgradb in prostorov

420.000,00

484.000,00

7201

prihodki od prodaje prevoznih sredstev

5.000,00

6.160,00

7202

prihodki od prodaje opreme

2.000,00

2.000,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

849.600,00

1.130.000,00

7220

prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

30.000,00

30.000,00

7221

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

819.600,00

1.100.000,00

73

PREJETE DONACIJE

101.400,00

51.500,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

101.400,00

51.500,00

7300

prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo

101.400,00

51.500,00

1.421.514,20

1.619.692,13

74

TRANSFERNI PRIHODKI
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konto

veljavni plan
2016

rebalans plana
2016

740

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

1.421.514,20

1.619.692,13

7400

prejete sredstva iz državnega proračuna

1.371.590,73

1.569.768,66

7401

prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

49.923,47

49.923,47

258.442,15

577.930,15

0,00

194.532,82

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČ. EU

7860

ostala prejeta sredstva iz prorač. EU

0,00

194.532,82

787

PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

258.442,15

383.397,33

7870

prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

258.442,15

383.397,33

22.704.355,76

24.119.417,99

II.

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

4.601.905,81

4.829.406,34

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

958.406,76

983.842,80

4000

plače in dodatki

859.480,24

872.183,68

4001

regres za letni dopust

20.305,80

32.712,46

4002

povračila in nadomestila

68.860,04

68.607,98

4004

sredstva za nadurno delo

7.080,00

7.080,00

4009

drugi izdatki zaposlenim

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

4010
4011
4012

prispevki za zaposlovanje

4013

prispevki za porodniško varstvo

4015

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020
4021

2.680,68

3.258,68

153.085,24

145.701,91

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.

77.044,53

78.060,32

prispevki za zdravstveno zavarovanje

62.048,15

62.786,90

1.267,94

1.305,53

997,62

1.009,42

11.727,00

2.539,74

3.201.713,81

3.440.861,63

pisarniški in splošni material in storitve

175.029,92

187.756,63

posebni material

535.477,36

622.414,69

4022

energija, voda,komunalne storitve in komunikacije

308.269,66

309.057,05

4023

prevozni stroški in storitve

20.000,00

14.840,00

4024

izdatki za službena potovanja

4025

tekoče vzdrževanje

4026
4027
4029
403

27.959,98

27.132,78

1.404.138,02

1.521.097,92

najemnine in zakupnine

22.000,00

27.000,00

kazni in odškodnine

10.700,00

10.700,00

drugi operativni odhodki

698.138,87

720.862,56

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

190.000,00

145.000,00

4031

plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

190.000,00

145.000,00

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

98.700,00

114.000,00

4090

splošna proračunska rezerva

29.700,00

45.000,00

4091

proračunska rezerva

50.000,00

50.000,00

4092

druge rezerve

19.000,00

19.000,00

7.368.970,23

7.904.827,29

294.486,37

616.900,37

26.072,37

42.647,37

41

TEKOČI TRANSFERI

410

SUBVENCIJE

4100

subvencije javnim podjetjem

4102

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM
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268.414,00

574.253,00

3.653.676,13

3.807.755,42

konto

veljavni plan
2016

4111

družinski prejemki in starševska nadomestila

4112

transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4117

štipendije

4119

drugi transferi posameznikom

rebalans plana
2016

120.000,00

120.000,00

15.000,00

15.000,00

15.100,00

9.120,00

3.503.576,13

3.660.635,42

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

817.462,23

886.871,90

4120

tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

817.462,23

886.871,90

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

2.603.345,50

2.596.299,60

4130

tekoči trasferi drugim ravnem države

138.291,85

46.097,28

4131

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

112.730,00

111.000,00

4132

tekoči trasferi v druge javne sklade in agencije

4.898,00

4.898,00

4133

tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

2.347.425,65

2.434.304,32

10.181.634,29

10.731.667,93

10.181.634,29

10.731.667,93

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200

nakup zgradb in prostorov

568.077,57

495.500,00

4201

nakup prevoznih sredstev

16.900,00

47.000,00

4202

nakup opreme

940.794,36

1.004.409,94

4204

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije

6.046.932,11

6.053.766,47

4205

investicijsko vzdrževanje in obnove

955.087,77

830.864,45

4206

nakup zemljišč in naravnih bogastev

812.000,00

1.412.000,00

4207

nakup nematerialnega premoženja

4208

študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

43
431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Inv. transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki

4310
4314

14.000,00

18.000,00

827.842,48

870.127,07

551.845,43
97.763,00

653.516,43
97.763,00

Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam

68.763,00

68.763,00

investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

29.000,00

29.000,00

432

investicijski transferi proračunskim uporabnikom

454.082,43

555.753,43

4323

investicijski transferi javnim zavodom

454.082,43

555.753,43

-5.299.796,53

-5.556.998,55

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.
DELEŽEV

13.646,88

13.646,88

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

13.646,88

13.646,88

7513

sredstva pridob. s prodajo drugih kap. deležev

13.646,88

13.646,88

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

ZADOLŽEVANJE

4.500.000,00

4.869.135,00

500

ZADOLŽEVANJE

4.500.000,00

4.869.135,00

5001

najeti krediti pri poslovnih bankah

4.500.000,00

4.869.135,00

55

ODPLAČILA DOLGA

657.672,00

554.181,36

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

657.672,00

554.181,36

5501

odplačila dolga poslovnim bankam

657.672,00

554.181,36
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konto

veljavni plan
2016

rebalans plana
2016

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH

-1.443.821,65

-1.228.398,03

X.

PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET

1.443.821,65

1.228.398,03

XI.

SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV

0,00

0,00
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POSEBNI DEL PRORAČUNA
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

71

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki
Skupni prihodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 znašajo 18.569.419,44€.
Prihodi zajemajo vse prihodke občinske uprave in krajevnih skupnosti, ki se v proračun
vključujejo na podlagi 19.c. in 19.č. člena Zakona o lokalni samoupravi. Prihodki za upravo in
za krajevne skupnosti skupaj so obrazloženi v nadaljevanju.
Davčni prihodki
1. davki na dohodek in dobiček
- dohodnina: znesek je usklajen na podatke iz izračuna Ministrstva za finance in vnesena
je tudi finančna izravnava;
2. davki na premoženje
- davki na nepremičnine:
a. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizične osebe; Postavka zajema prihodek
sredstev iz nadomestila na podlagi ažuriranih podatkov za 2016 ter vključuje vsa
nezazidana in zazidana stavbna zemljišča (objekti), za katere so zavezane fizične
osebe, Teh objektov je skoraj 9000 (92%) in predstavljajo 36% prihodkov NUSZja.
b. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravne osebe; Postavka zajema prihodek
sredstev iz nadomestila na podlagi ažuriranih podatkov za leto 2016 ter vključuje vsa
nezazidana in zazidana stavbna zemljišča, za katere so zavezane pravne osebe, teh
objektov je 719 (7.4%) in 64% prihodkov NUSZja. Znesek se usklajuje z ažuriranimi
podatki o zavezancih.
3. domači davki na blago in storitve
- drugi davki na uporabo blaga in storitev:
a. 75003 okoljske dajatve: Sredstva okoljske dajatve so zmanjšana, znesek je usklajen s
pridobljeno odločbo o izračunu višine okoljske dajatve za obremenjevanje voda za leto
2016.
Nedavčni prihodki
1. udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij se povečujejo zaradi
priliva za nakup prostorov za fizioterapijo (presežek lekarne Ajdovščina);
- prihodki od premoženja:
a. 75001 – najemnine javne infrastrukture: Najemnina javne infrastrukture se povečuje za
zaradi povečanja najemnine za leto 2015, na osnovi sprejetega sklepa občinskega
sveta. Sredstva v višini 165.048 se namensko prikazujejo v odhodkih na postavki
16033 za rezervoar na izviru Hublja. V prilogi je tudi sklep za likvidnostno posojanje
namenskih sredstev v integralni proračun.
5. drugi nedavčni prihodki
- drugi nedavčni prihodki:
a. komunalni prispevki: Povečujejo se planirani prihodki od komunalnih prispevkov za
investicije na območju celotne občine.
Kapitalski prihodki
1. prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- prihodki od prodaje zgradb in prostorov: V 2016 je predvidena prodaja štirih zasedenih
občinskih stanovanj, predviden pa je tudi prihodek v okviru menjave občinskih
prostorov na naslovu Gregorčičeva 28 s prostori bivše SDK na naslovu Gregorčičeva
21.
Z rebalansom se plan predvidenih prihodkov viša zaradi predvidene prodaje dodatnega
premoženja- zgornjega nadstropja objekta na naslovu Tovarniška 3g v Ajdovščini (bivši
objekt AMD) in pa objekta na naslovu Kovk 33.
2. prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja:
- prihodki od prodaje zemljišč: Predvidena je prodaja zemljišč na območju obrtnih con, in
sicer pod Mercator centrom, v Talah in v Mircah, na prihodkovni strani so načrtovani
prihodki v okviru menjav zemljišč v OC Pod železnico z družbo SLO-CAR d.o.o. in v
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Mircah z družbo Bia Separations d.o.o. ter druga zemljišča v okviru menjav zaradi
funkcionalnih ureditev obrtnih con. Nadalje so predvidene druge manjše prodaje in
menjave na podlagi vlog občanov ali na pobudo Občine, ter prodaje, ki so bile
predvidene že v predhodnih letih, pa niso bile še realizirane.
Z rebalansom se plan predvidenih prihodkov viša zaradi povečanega interesa po
nakupu zemljišč v obrtnih conah.
Prejete donacije
1. prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb:
a. 18016 – Pilonova galerija: izdeluje se projektna dokumentacija za ureditev Pilonove
galerije in Rustjeve hiše. Občina mora (zaradi ohranitve statusa pooblaščenega
muzeja) Pilonovi galeriji zagotoviti ustrezne prostore za depoje; smiselno in potrebno bi
bilo tudi deloma razširiti razstavne prostore, zagotoviti prostore za knjižnico, muzejsko
trgovino in urediti ustrezne delovne prostore za zaposlene. Poleg navedenega bi se v
Rustjevi hiši uredili prostori za potrebe delavnic peke kruha, mletje žita, spoznavanja s
pekarsko dediščino, pa tudi kavarna – butična pekarna s stalno razstavo o pekarski
tradiciji v Ajdovščini. Ker se je izdelava projektov zamaknila, se v letu 2016 planira
samo pričetek del. 50.000€ prihodkov je predvidenih kot vložek zasebnega partnerja –
investicija bo izvedena v javno –zasebnem partnerstvu.
Transferni prihodki
1. transferi prihodki iz drugih javno finančnih institucij
- prejeta sredstva iz državnega proračuna
a. 07019 – Holistic – Projekt je sofinanciran v višini 95% vseh stroškov, in sicer 85% iz EU
sredstev (Jadranski čezmejni program IPA) in 10 % iz nacionalnih virov (Služba vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Prihodki so vezani na
dinamiko izvajanja projekta. V letu 2016 predvidevamo nekoliko več prihodkov, saj
prihaja zaradi sistema potrjevanja in refundacije do zamika v nakazovanju sredstev.
b. 07023 WIND RISK – V letu 2015 je Občina Ajdovščina iz naslova Finančnega
instrumenta za civilno zaščito Evropske Komisije v okviru projekta Wind Risk prejela
sofinanciranje (avans) v višini 33.012,00 €. V letu 2016 prihodki niso predvideni,
predvideni so šele po zaključku vseh aktivnosti v letu 2017.
c. 11012 – Sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture, ki so namenski
prihodek, se nekoliko povečujejo, saj je bila izvedena uskladitev s podpisano pogodbo
med Občino in Ministrstvom.
d. 13121 rekonstrukcija lokalne ceste na Brje – omenjeno investicijo bomo prijavili na
sredstva MGRT iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij po 23.
členu Zakona o financiranju občin in se prerazporejajo iz postavke 19032 OŠ Šturje.
e. 14043 parkirišča Vipavski Križ- omenjeno investicijo bomo prijavili na sredstva MGRT
iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o
financiranju občin in se prerazporejajo iz postavke 19032 OŠ Šturje.
f. 16066 – Prometna strategija: planirana sredstva državnega proračuna za
sofinanciranje izdelave dokumenta celostne prometne strategije so usklajena z
dinamiko naloge.
g. 19052 OŠ Šturje - Planirane prihodki MGRT iz naslova 21. člena Zakona o financiranju
občin v višini 2% primerne porabe smo prerazporedili na tri projekte in sicer: parkirišča
Vipavski Križ, rekonstrukcija lokalne ceste na Brje in kanalizacijo Dobravlje za zaselke
Pikči in Kozja Para.
h. 20007 Financiranje družinskih pomočnikov: Zakon o socialnem varstvu predvideva, da
morajo upravičenci do družinskega pomočnika sofinancirati to storitev na osnovi
njihovih dohodkov, tako kot večino socialnih storitev, poleg tega je občina upravičena
tudi do njihovega dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga izplačuje ZPIZ in do dodatnih
sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila izplačana iz proračuna občine v
posameznem letu nad 0,35% primerne porabe, ki jih izplača MDDSZ. Z rebalansom se
sredstva spreminjajo zaradi točnega izračuna prihodkov iz teh dveh naslovov. Iz
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naslova vračila sredstev MDDSZ smo tako prejeli 74.333,85 €, iz naslova nakazil ZPIZ
in zavezancev za plačilo pa 22.551,30 €.
i. 20015 Povračilo sredstev za subvencijo tržnih najemnin: Na podlagi 121.a in 121.b
člena Stanovanjskega zakona občine izplačujemo subvencije najemnikom v tržnih
stanovanjih, če izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije po ZUPJS in če so se
uvrstili med upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v primeru, da je
občina imela javni razpis manj kot pred letom dni, oziroma če razpisa ni bilo, pa se
najprej preveri, če najemnik izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem in šele nato, če ustreza pogojem iz ZUPJS za dodelitev subvencije.
Po preteku koledarskega leta občine državo zaprosijo za vračilo 50 % izplačanih
sredstev za subvencijo tržnih najemnin prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Z
rebalansom se planirana sredstva spreminjajo zaradi točnega izračuna prihodkov iz
tega naslova, zaradi večjega števila tržnih najemnin smo s strani MOP prejeli
10.236,54 €, poleg tega pa smo s strani najemnikov, katerim je bila subvencija
naknadno ukinjena, prejeli v proračun neupravičeno nakazana sredstva.
j. 75002 - ostali prihodki: Planirani so prihodki ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117
Ajdovščina-Predmeja.
k. 11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture: Planirana so sredstva MKO, ki jih
občina vsako leto pridobi za vzdrževanje gozdnih cest. Višina sredstva se usklajujejo.
Prejeta sredstva iz Evropske unije
- prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
a. 04030: sredstva sofinanciranja so bila prejeta šele v letu 2016;
b. 11023 – LIFE: Občina Ajdovščina skupaj z Razvojno agencijo Rod in drugimi partnerji
kandidira na programu LIFE s projektov v okviru katerega bomo poizkusili preučiti in
pilotno zasaditi protivetrni zaščitni pas. Projekt, v kolikor bomo z njim uspeli se bo pričel
izvajati konec leta 2016.
Odhodki
Skupni odhodki po predlogu rebalansa za leto 2016 znašajo 24.126.417,99€ in so zajeti po isti
metodologiji, kot to velja za prihodke. Obrazložitev posameznih postavk je napisana v poglavju
obrazložitve posebnega dela proračuna po posameznih neposrednih proračunskih
uporabnikih.
Proračunski presežek ali primanjkljaj
Predlog rebalansa proračuna je usklajen, vsi odhodki so pokriti z vsemi odhodki. Prihodki in
odhodki so uravnoteženi. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta in s prenosom iz
leta 2015.

C. Račun financiranja

Zadolževanje
Za investicije, predvidene v občinskem proračunu v letu 2016 povečujemo zadolžitev za
369.135,00 eur, kar je dodatna dovoljena zadolžitev na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Dodatna zadolžitev se ne všteva v največji
možni obseg zadolžitve občine.
Odplačila dolga
V računu financiranja za leto 2016 planiramo odhodke za odplačilo glavnice kreditov in znesek
znižujemo zaradi planirane zadolžitve v zadnji četrtini leta.
V nadaljevanju prikazujemo prihodke tudi po proračunskih postavkah:
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Finančni načrt občinske uprave
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Vsebina podprograma je naslednja: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele
občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
Proračunske postavke
01007 stroški izvedbe volitev in referendumov
Sredstva so namenjena za financiranje stroškov v zvezi z zagotavljanjem plakatnih mest in jih
povečujemo za 500 eur za morebitne volitve ali referendume v letu 2016.
III. PREGLED PREDPISOV
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah 493-26/2014
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških
PODROČJE
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine.
Glavni program
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Podprogram
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.
Zajema stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave,
komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre
za izplačila iz proračuna.
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Proračunske postavke
02002 stroški plačilnega prometa
Planirana so sredstva za plačilo provizije Upravi za javna plačila in bankam povečujemo zaradi
višje provizije UJP.
III. PREGLED PREDPISOV
- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Glavni program:
0403 - Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Podprogram
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Obveščanje domače in tuje javnosti zajema sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem
glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo
celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunske postavke
04004 priprava in objava občinskih predpisov
Planirani so stroški objave občinskih predpisov in drugih objav v Uradnem listu ter stroški
objave občinskih predpisov ter izdelave in objave neuradnih prečiščenih besedil občinskih
predpisov, ki se objavljajo v Katalogu informacij javnega značaja na občinski spletni strani –
povezava na spletne strani Lex localis. Sredstva povečujemo za 1.000 zaradi predvidene večje
realizacije.
Podprogram:
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Vsebina podprograma je naslednja: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije
v poslovne prostore v lasti občine.
Proračunske postavke
04012 poslovni prostori v upravljanju KSD
Sredstva se povečujejo zaradi večjih stroškov pri vzdrževanju poslovnih prostorov na podlagi
realizacije za polletno obdobje in realizacije v lanskem letu. Na kontu za tekoče vzdrževanje pa
se sredstva povečujejo za sanacijo sanitarij na avtobusni postaji za 14.398,19 EUR ter zaradi
nerealiziranih odhodkov v letu 2015 za dela na Rizzatovi vili, ki so bila plačana v januarju 2016
v višini 15.601,81 EUR.
04014 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
V 2016 je predviden nakup poslovnega prostora na naslovu Goriška 10 in 12, nadalje je
predviden nakup objekta in zemljišča na naslovu Tovarniška 3g, v kolikor bo Občina
Ajdovščina uspela na dražbi v okviru stečajnega postopka, pri odhodkih pa je upoštevana tudi
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menjava poslovnih prostorov – pridobitev prostorov na naslovu Gregorčičeva 21 v Ajdovščini,
končno pa še pridobitev solastniških deležev na naslovu Prešernova 2a.
Tekom leta se je zaradi ugodne priložnosti v okviru javne dražbe, ki ob planiranju ni bila
predvidena, kupil poslovni prostor na Bevkovi, nadalje pa ni več predviden nakup poslovnega
prostora na naslovu Goriška 10 in 12 in pa pridobitev solastniških deležev na naslovu
Prešernova 2a. Upoštevajoč te spremembe, se sredstva z rebalansom povečujejo.
Na kontu načrti pa se sredstva namenjajo za projekt PGD, PZI za prenovo stare občine in
načrt ogrevanja s toplotno črpalko za stavbe 1 OŠ Danila Lokarja.
04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov
Sredstva za tekoče vzdrževanje se povečujejo zaradi preureditve električnih instalacij v
odkupljenem prostoru (bivši AMD) in zamenjavo oken v prostorih Karitas v bivši hiši mladih ter
za izgradnjo kanalizacijskega priključka Doma krajanov Vipavski Križ.
04030 Učni center Brje
Z letom 2016 smo Učni center Brje predali v upravljanje KS Brje. Sredstva za delovanja centra
so planirana v okviru finančnega načrta KS Brje. Sredstva za dokup opreme v višini 19.800 €
planiramo v finančnem načrtu uprave. Z rebalansom dodajamo 5.000 € za ureditev območja za
Učnim centrom Brje (asfaltacija in ureditev odvodnjavanja).
04046 Dom krajanov Otlica
Z rebalansom se zagotovijo sredstva v višini 3.500,00 EUR za projektno dokumentacijo
izgradnje manjšega prizidka (shrambe) Doma krajanov.
III. PREGLED PREDPISOV
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
PODROČJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin
in drugih oblik povezovanja občin.
Glavni program:
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vključuje sredstva za sofinanciranje in delovanje občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram:
06029002 Delovanje zvez občin
Zajema sredstva za delovanje zvez občin (medobčinske uprave)
Proračunske postavke
06001 delovanje medobčinske uprave
Potrebna sredstva se znižujejo, ker je prišlo do zamika pričetka delovanja medobčinske
uprave.
Glavni program:
0603 - Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram:
06039001 Administracija občinske uprave
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),
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Proračunske postavke
06007 plače in drugi izdatki zaposlenih
Povečanje planiranih sredstev je posledica povečujejo zaradi uskladitve potrebnih sredstev za
izplačilo regresa za letni dopust (povišanje) in premij za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje (znižanje).
06009 Materialni stroški občinske uprave
Materialni stroški za delovanje občinske uprave se povečujejo predvsem zaradi večjih stroškov
zdravniških pregledov, svetovalnih storitev in izdatkov za izobraževanje zaposlenih.
Podprogram
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave.
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup
prevoznih sredstev.
Proračunske postavke
06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov se zmanjšujejo glede na to, da pri polletni
realizaciji ni bilo večjih popravil škode na objektih ob naravnih nesrečah, ki jo krijemo iz
naslova prihodkov zavarovalnin. Usklajujemo tudi zavarovalne premije kot posledico
zavarovanja dodatnih objektov in opreme.
06013 - Nakup opreme
Sredstva se malo povišujejo zaradi večjih izdatkov za strojno računalniško opremo ter nakup
druge opreme. Sredstva za drugo opremo se večajo predvsem zaradi nakupa polnilne postaje
za električne avtomobile, kjer pa je planiran tudi prihodek iz naslova donacije.
06014 nakup osebnih avtomobilov
Načrtujemo nakup novega službenega vozila, ker je bilo zbiranje ponudb za poslovni najem
neuspešno. Prejeli smo previsoke ponudbe, zaradi česar poslovni najem ne bi bil racionalen.
06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva se povečujejo za stroške izdelave načrta strojnih instalacij za preureditev ogrevanja
upravne stavbe občinske uprave na toplotno črpalko zaradi ukinitve toplovodnega omrežja, ki
trenutno poteka iz stavbe 3 OŠ Ajdovščina.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
PODROČJE
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja
v primeru naravnih in drugih nesreč.
Glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom.

84

Podprogram:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Proračunske postavke
07018 Rdeči Križ – ekipa prve pomoči
Rdečemu križu – ekipi prve pomoči se poveča proračunska postavka za investicije za
sofinanciranje nakupa novega vozila. Kot je zapisano v vlogi za pomoč pri sofinanciranju za
nakup vozila bo le to med drugim namenjeno za aktivnosti Ekipe prve pomoči, ki se udeležuje
vaj, tekmovanj in nudi pomoč pri naravnih in drugih nesrečah.
07019 Holistic
Projekt Holistic (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) se izvaja v okviru Jadranskega
čezmejnega programa IPA, instrumenta predpristopne pomoči Evropske unije državam
kandidatkam in potencialnim kandidatkam. Njegov namen je zmanjšati število in omiliti
posledice gozdnih požarov, izboljšati varnost ljudi, njihovega premoženja ter bivanjskega
okolja, izboljšati njihovo ozaveščenost o tej temi, pa tudi vzpostaviti trajnostni model uporabe
biomase v državah partnerkah. Sredstva se prilagajajo potrebam izvedbe, hkrati se vrednost
projekta povečuje za dodatno pridobljena sofinancerska sredstva, ki bodo namenjena dodatno
zahtevani promociji projekta ter kritju višjih stroškov nakupa GPS sistema, del sredstev bo
namenjen kritju stroškov osebja in administrativnih stroškov. V letu 2016 bo v okviru projekta
izdelana še projektne dokumentacije ter izvedba toplovoda za navezavo podružnične šole
Lokavec na kotlovnico ob telovadnici.
07023 WIND RISK
Projekt Wind Risk je za Občino Ajdovščina vreden 73.359,00€ od tega je 75% financiran s
strani Finančnega instrumenta za civilno zaščito Evropske komisije. Projekt se bo zaključil
31.12.2016. Skozi projekt bodo financirani stroški za plačilo zaposlenih in podizvajalcev. Skozi
projekt se bo poizkusilo rešiti problem merjenja hitrosti in sile vetra ter pravočasnega oziroma
optimalnega ukrepanja civilne zaščite v primeru hudega vetra. V projektu sodelujejo še
Univerza v Ljubljani, Univerza v Dortmundu in Univerza v Splitu, ki se loteva tudi problematike
varnosti pomorskega prometa z vidika vpliva vetra. Z rebalansom se usklajuje višina odhodkov
po posameznih kontih.
Podprogram:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške
operativnega delovanja društev in drugih organizacij s področja ZIR, stroške dejavnosti
poklicne gasilske enote, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko
vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirano s strani požarne
takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Proračunske postavke
07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost
Pri rebalansu proračuna se sredstva za plače, prispevke in premije kolektivnega
pokojninskega in dodatnega zavarovanja v skupnem zmanjšajo zaradi uskladitve upokojitve
enega izmed zaposlenih.
07014 Gasilska društva
Občina Ajdovščina je na podlagi sestanka med GZ Ajdovščina, vsemi PGD, ki delujejo na
območju OA ter Gasilsko reševalnim centrom Ajdovščina sprejela sklep, da se v letu 2016
sprejme Strategija razvoja gasilstva v Občini Ajdovščina za 10 – letno obdobje. V ta namen se
na postavki povečajo sredstva za 6900,00 EUR.
GZ Ajdovščina, vsa PGD, ki delujejo na območju OA, Gasilsko reševalni center Ajdovščina ter
Občina Ajdovščina so se uskladili, da se PGD-ji odpovejo sredstvom za investicije v letu 2016

85

ter prejmejo dvojni znesek v letu 2017. Vsa sredstva požarnega sklada za leto 2016 tako
prejme Gasilsko reševalni center Ajdovščina za nakup novega vozila.
07017 Gasilsko reševalni center – investicije
Celotna požarna taksa se nameni za nakup novega vozila, ki bo v operativno rabo Gasilsko
reševalnega centra prišlo v mesecu oktobru 2016.
PREGLED PREDPISOV
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
PODROČJE
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Glavni program:
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogram
08029001 Prometna varnost,
Zajeta so sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(zagotavljanje prometne vzgoje otrok, zagotavljanje prometne varnosti otrok in drugih
udeležencev v prometu, v prvem tednu začetka šolskega koledarja....).
Proračunske postavke
08001 delovanje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
Sredstva se povečujejo zaradi stroškov najema opreme za izvedbo meritev hitrosti.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Glavni program:
1003 Aktivna politika zaposlovanja.
Glavni program v občini vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del in
drugih programov APZ na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialnovarstvenih, izobraževalnih, športnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Podprogram:
10039001 Povečanje zaposljivosti.
Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa
javnih del in drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanja. Število
zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država, pa tudi glede
na izkazane potrebe javnih zavodov, neprofitnih organizacij in ustanov po javnih delavcih.
Sredstva so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov Zavoda.
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Proračunske postavke
10002 Javna dela v javnih zavodih
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih je bila ob sprejetju proračuna za
leto 2016 planirana v enaki višini kot preteklo leto, ker še ni bil objavljen razpis za javna dela
zavoda za zaposlovanje in ni bilo možno točno planiranje odobrenih javnih del. Sredstva se
glede na planirana povečujejo, ker imamo odobrenih več javnih del (25, lani 19). Delež
sofinanciranja plač javnih delavcev s strani občine se je zaradi zmanjšane brezposelnosti
povečal na 35%, lani 25%. Preostali delež krije Zavod RS za zaposlovanje. Višina sredstev, ki
se zagotavlja na postavki je 101.636€. Vključena so tudi sredstva za plačilo 13 računa.
10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v neprofitnih organizacijah (društva in druge
organizacije) je bila ob sprejetju proračuna za leto 2016 planirana v enaki višini kot preteklo
leto, ker še ni bil objavljen razpis za javna dela zavoda za zaposlovanje in ni bilo možno točno
planiranje število odobrenih javnih del. Sredstva se glede na planirana povečujejo, ker imamo
odobrenih več javnih del (16, lani 6). Delež sofinanciranja plač javnih delavcev s strani občine
se je zaradi zmanjšane brezposelnosti povečal na 35%, lani 25%. Preostali delež krije Zavod
RS za zaposlovanje. Višina sredstev, ki se zagotavlja na postavki je 73.141€. Vključena so tudi
sredstva za plačilo 13 računa.
10005 javna dela KSD d.o.o.
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del, ki se bodo izvajala v KSD d.o.o., je bila ob
sprejetju proračuna za leto 2016 planirana v enaki višini kot preteklo leto, ker še ni bil objavljen
razpis za javna dela zavoda za zaposlovanje in ni bilo možno točno planiranje število
odobrenih javnih del. Sredstva se glede na planirana povečujejo, ker imamo odobrenih več
javnih del (8, lani 5). Delež sofinanciranja plač javnih delavcev s strani občine se je zaradi
zmanjšane brezposelnosti povečal na 35%, lani 25%. Preostali delež krije Zavod RS za
zaposlovanje. Višina sredstev, ki se zagotavlja na postavki je 35.835€. Vključena so tudi
sredstva za plačilo 13 računa.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o urejanju trga dela in zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
PODROČJE
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna
infrastruktura) in ribištva.
Glavni program:
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za
razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Podprogram:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Sredstva za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Proračunske postavke
11021 kmečka tržnica
Planirana sredstva se namenjajo za kritje stroškov postavitve mesečnih kmečkih tržnic. Z
rebalansom se postavka povečuje za višino računa, ki je v plačilo zapadel v januarju.
11028 kilometer nič
Projekt je usmerjen v promocijo lokalno pridelane hrane ter vključevanje le te v jedilnike kuhinj
naših javnih zavodov. Občina Ajdovščina bo v okviru projekta pomagala in podpirala izpeljati
postopke javnega naročanja hrane, na način, da bo dana možnost, da na teh javnih razpisih
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lahko kandidirajo tudi manjši lokalni pridelovalci. V letu 2016 bodo izvedeni javni razpisi
oziroma naročila za dobavo hrane za kuhinjo v Srednji šoli Veno Pilon, Otroškem vrtcu
Ajdovščina ter Osnovni šoli Otlica.
Podprogram:
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in
objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična
dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze).
Proračunske postavke
11002 kmetijsko povezovalne poti
Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje kmetijski povezovalnih poti. Z rebalansom se
sredstva povečuje zaradi velikih potreb po vzdrževanju kmetijsko povezovalnih poti. Na novo
bo urejena pot pod Gorenjami in kmetijska pot pod Orešjem na Colu.
Glavni program:
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Namenjajo se sredstva za sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Proračunske postavke
11027 subvencioniranje veterinarskih storitev
Sredstva se namenja za izvajanje programa sofinanciranja sterilizacije lastniških mačk in psov.
Glavni programi:
1104 – Gozdarstvo
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.
Podprogram:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Namenjajo se sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje in gozdnih cest in druge
gozdne infrastrukture.
Proračunske postavke
11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture
Zaradi večji prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanja gozdnih cest ter proračunskih
sredstev Ministrstva za kmetijstvo se z rebalansom povečujejo odhodki za 7.765,85 EUR, na
skupno višino 87.665,85,85€. Iz leta 2015 se prenaša neporabljena sredstva v višini 12.129,98
EUR, za kar pa je že podpisana pogodba z izvajalcem del.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi.
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PODROČJE
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri
energije in oskrbe s toplotno energijo.
Glavni program
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Podprogram
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije,
vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Proračunske postavke
12001 stroški delovanja GOLEA
Sredstva se povečujejo na osnovi na občinskem svetu sprejetega letnega plana dela Lokalne
energetske agencije Golea. Agencija nam zagotavlja ustrezen potreben in predpisan servis v
zvezi z učinkovito rabo energetskih virov.
12004 projekt START
Občina Ajdovščina je bila v okviru projekta Start, ki ga za naše območje izvaja Energetska
agencija Golea, izbrana za pilotno območje. Za pilotno območje bo izdelana ocena
učinkovitosti izrabe in upravljanja virov (energija, voda, odplake, ločeno zbiranje in odlaganje
odpadkov, učinkovitost javne razsvetljave,…).
PREGLED PREDPISOV
- energetski zakon
PODROČJE
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
Glavni program
1302 – Cestni promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Podprogram
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine),
Proračunske postavke
13003 vzdrževanje cestne infrastrukture
Sredstva na tej postavki se povečujejo za predelavo in dopolnitev ograje na pešpoti ob
Lokavščku v višini 3.000 EUR (pri mostu čez Vilharjevo ulico).
13029 Parkirišča
Sredstva se zmanjšujejo na podlagi realizacije odhodkov že zaključenih investicij v izgradnjo
parkirišč za starim mlinom in pred stavbo 3 OŠ Ajdovščina ter prerazporeditev sredstev v višini
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12.000 EUR v krajevni skupnosti Dobravlje za ureditev parkirišč pred dvorano KS na izvedbo
nadstreška pred vhodom, ki so bila dana v finančni plan KS Dobravlje na proračunsko
postavko 06082.
Na kontu investicijsko vzdrževanje se dodajajo sredstva za asfaltacijo parkirišč pri stari
mlekarni na Planini ob gradnji ekološkega otoka.
13031 cestna signalizacija
Zaradi potrebe po ureditvi področja zapor se je dodatna sredstva namenjajo za vzpostavitev
spletne strani za prikaz cestnih zapor na območju občine Ajdovščina.
Ker se je prometna signalizacija na »stari cesti« na Colu uredila za manjši obseg sredstev se
5.000,00 EUR preusmeri za ureditev trga na Colu. Poleg tega se za ureditev prehodov za
pešce na Goriški cesti in Tovarniški cesti nameni 10.000,00 EUR. Po ugotovitvah Policije in
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je osvetlitev prehodov za pešce v mestu
Ajdovščina slaba. Delno zagotovitev večje osvetljenosti se je zagotovilo z močnejšimi
žarnicami na samih prehodih.
Podprogram
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine),
Proračunske postavke
13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti
Zmanjšuje se planirane odhodke za geodetske storitve in druge podobne storitve na javnih
poteh.
Izdelan je rebalans plana ureditev javnih poti po krajevnih skupnostih. Na kontu rekonstrukcije
in adaptacije bodo sredstva namenjena za popravilo naslednjih javnih poti:
JAVNE POTI (13005-420402)
Vrednost v €
podporni zid Gojače
15.000,00
Angelska gora-Ojstrica, Skruča dolina, Otlica
27.980,00
sanacija zidu v Podkraju
50.000,00
pot proti Jami, Vrtovin
20.000,00
Predmeja (DK, Medvedovše, Pod Bevki) OA
(35.000, KS 5.000)
40.000,00
Gaberje pot čez klanc
10.000,00
Planina – ograja pri nelegalnem odlagališču
odpadkov
2.000,00
premik čakalnice na Predmeji zaradi
inšpekcijske odločbe
2.354,60
popravilo pešpoti na Brajdi (prenos iz 2015)
11.750,29
nepredvidena popravila
4.500,00
SKUPAJ:
183.084,89
13009 vzdrževanje lokalnih cest
Zmanjšujejo se sredstva za geodetske storitve, ker so bile izmere za cesto na Brjah poravnane
iz druge proračunske postavke. Zaradi prijave na sredstva 23. člena ZFO je bilo potrebno
odpreti novo proračunsko postavko za rekonstrukcijo lokalne ceste na Brje, zato smo sredstva
iz konta 420500 (izvedba) in 420804 (načrti) prenesli na postavko 13121. Na tej postavki so
ostala sredstva za prenovo ceste Dolenje – Planina, ki se zagotavljajo tudi v letu 2017 za
dokončanje.
13010 vzdrževanje javnih površin
Na kontu drobni inventar se sredstva namenjajo za koše za pasje iztrebke ter umestitev
lesenih drvarnic pri Lokavščku.
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13087 Lavričeva knjižnica, Pot v Grivče
Predvidena so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ureditve Lavričeve ulice.
Predhodno bo potrebno ugotoviti ustreznost izvedbe skladno s sprejetim lokacijskim načrtom
iz leta 1990. Z rebalansom prenašamo sredstva za pripravo projektne dokumentacije v leto
2017.
13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca prenove Vilharjeve ulice od križišča z ulico Quiliano
do nove osnovne šole. Na podlagi pridobljenih ponudb se usklajuje vrednost na postavki,
dodatno se namenjajo sredstva za prestavitev vodovoda in kanalizacije ter na tem odseku ter
ureditev klančine na mostu čez Lokavšček. Skladno s podpisanimi pogodbami in pridobljenimi
ponudbami za nadzor se usklajuje tudi odhodke na teh kontih.
13089 Goriška cesta
Za osvetlitev treh prehodov za pešce na goriški cesti se z rebalansom dodatno zagotavlja
10.000 EUR.
13095 ureditev območja Castre
Sredstva se povečujejo glede na usmeritve ZVKD za izdelavo arheoloških raziskav
Lavričevega trga za 75.000 EUR. Pričetek raziskav je planiran ob koncu leta. Z rebalansom se
dodatno zagotavlja sredstva za prenovo okolice pred grajskim obzidjem z zamenjavo
obstoječih klopi, zidu in tlakovcev ob poti.
13101 cesta proti izviru Hublja – 3. faza
Sredstva se zmanjšujejo na podlagi podpisane pogodbe za izdelavo PZI projektov za
dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave).
13111 Most čez Lokavšček
Sredstva so zmanjšujejo na podlagi polletne realizacije in so predvidena za tekoče
vzdrževanje gradbišča nedokončanega mostu čez Lokavšček.
13117 avtobusna postaja Brje
Sredstva so se iz te postavke prenesla na postavko 13121 rekonstrukcija lokalne ceste na
Brje, ker bo izgradnja avtobusne čakalnice sestavni del investicije. Projekt bomo prijavili na
MKGP za sofinanciranje po 23. členu ZFO.
13121 rekonstrukcija lokalne ceste na Brje
Zaradi prijave na sredstva MGRT za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO se
odpira nova proračunska postavka. Planirani odhodki so se prenesli iz splošne postavke za
vzdrževanje lokalnih cest 13009 in postavke 13117 avtobusna postaja Brje.
13125 cesta čez Kisli hrib – Skrilje
Sredstva za izgradnjo dostopne ceste čez Kisli hrib do OŠ Skrilje, ki vključujejo asfaltacijo
obstoječe makadamske poti ter izvedbo mosta čez potok Skrivšek se povečujejo skladno z
pogodbeno vrednostjo za izvedbo mostu čez Skrivšek in projektantsko oceno vrednosti
ureditve asfaltacije ceste čez Kisli hrib..
Podprogram
13029003 Urejanje cestnega prometa
Namenjajo se sredstva za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Proračunske postavke
13137 most za pešce čez Hubelj
Z rebalansom se namenjajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostu
za pešce čez Hubelj, ki bi povezoval Šturski park in C-2. Idejni projekti so bili že izdelani v
preteklosti, vendar zaradi pogojev ARSO po ureditvi struge Hublja niso bili realizirano.
Podprogram
13029004 Cestna razsvetljava
Namenjajo se sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
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Proračunske postavke
13020 javna razsvetljava
Sredstva se povečujejo na podlagi prejetih ponudb za nove luči po krajevnih skupnostih za
6.000 EUR ter za izvedbo ločenih odjemnih mest v transformatorskih postajah, katere obnavlja
Elektro Primorska.
Podprogram
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih
cestah.
Proračunske postavke
13017 Idrijska cesta
Sredstva so namenjena ureditvi prehoda za pešce na križišču Idrijske in Lavričeve ceste.
Trenutno se izdeluje novelacija projektne dokumentacije za ureditev križišča med Lavričevo
ulico in Idrijsko cesto. Glede na dolge roke pridobivanja soglasij pristojnih državnih institucij se
zamika pričetek del na konec leta, zato se delno prenaša sredstva v letu 2017.
13086 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
Sredstva se usklajujejo s plačilom za dokončanje projektne dokumentacije za ureditev krožišča
pri cestni bazi.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu
PODROČJE
14 GOSPODARSTVO
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Glavni program
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Podprogram
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Planirana so sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega
gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih
načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva
(subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Proračunske postavke
14003 Razvojna agencija ROD – delovanje
Sredstva so namenjena kritju dela stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne
agencije Rod, ter za kritje dela materialnih stroškov. Z rebalansom se usklajuje finančni načrt
Agencije s proračunom Občine.
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14004 podpore enotam malega gospodarstva
Sredstva so namenjena subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo, za
podporo projektov inovacij, za sofinanciranje ustvarjanja trajnih delovnih mest ter za
sofinanciranje udeležbe na sejmih in predstavitvah. Z rebalansom se povečuje sredstva za
subvencionirano obrestno mero ter sredstva za izvedbo ukrepa spodbujanja neposrednih
investicij v poslovnih conah »Na Rusnah 1« in »V Talih«.
14022 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 2. faza
Sredstva so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone pod obstoječo cesto v
Mircah (pod Bia Separations). Predhodno bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter
pridobiti gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Iz leta 2015 se prenaša sredstva za
kompenzacijo komunalne ureditve pri podjetju Codognotto v vrednosti obračunanega
komunalnega prispevka 70.600 EUR. Z rebalansom se sredstva za izvedbo zmanjšujejo ter
zamikajo v leto 2017.
14023 Poslovna cona v Ajdovščini – V Talih
Sredstva so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone pod obvoznico od
križišča proti nadvozu nad avtocesto. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za komunalno infrastrukturo je že izvedena, podana je vloga za gradbeno
dovoljenje. Na postavki se sredstva povečujejo skladno s sprejetim DIIP.
Izveden je bil tudi javni razpis, pridobljene ponudbe za prvo fazo so nižje od zagotovljenih
sredstev v proračunu, zato se bo del druge faze lahko izvedel že v letošnjem letu.
14041 poslovna cona pod Fructalom
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo odstavnega pasu na
obvoznici ter komunalno opreme parcel pod Fructalom za namene poslovne cone. Idejni
projekti za prometno ureditev so že naročeni. Po potrditvi projektne naloge s strani DRSI bodo
izvedeni postopki za pripravo projektne dokumentacije PGD PZI. Sredstva za projektno
dokumentacijo se delo prestavljajo v leto 2017.
14042 internacionalizacija
Sredstva se namenja za izdelavo in tiska kataloga investicijskih priložnosti občine Ajdovščina
(»Invest in Ajdovščina«) ter za kritje stroškov podpore internacionalizaciji domačega
gospodarstva; plačilo stroškov udeležbe na gospodarskih delegacijah ter organizaciji delegacij.
Glavni program
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogram
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Predvidena so sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter
drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih
prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in
kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav
za prevoz oseb.
Proračunske postavke
14009 sofinanciranje turističnih prireditev
Sredstva se planira za sofinanciranje turističnih in športnih prireditev. Sredstav, ki jih dodajmo
z rebalansom bodo podobno kot ostrala razdeljena na podlagi javnega razpisa (dodaten javni
razpis).
14026 podpora razvoja turizma
Planirana sredstva so predvidena za dokončanje izdelave strategije razvoja turizma ter
implementaciji izdelave krovne destinacijske blagovne znamke ter komunikacijske strategije. Z
rebalansom sredstva znižujemo.
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14030 ureditev informacijskih točk – info
Sredstva se z rebalansom znamenja za ureditev informacijskih točk po posameznih gostinskih
in namestitvenih obratih ter za oblikovanje in postavitev info točke v Vipavskem Križu.
14034 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa
Zaradi prijave na sredstva MGRT za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO se
odpira nova proračunska postavka. Planirani odhodki so se prenesli na postavko 14043.
14043 parkirišča Vipavski križ
Zaradi prijave na sredstva MGRT za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO se
odpira nova proračunska postavka. Planirani odhodki so se prenesli na nov OB001-14-0020
parkirišča Vipavski Križ. Predvidena je izgradnja okrog 50 novih parkirnih mest pod Vipavskim
Križem, trenutno se izdeluje projektna dokumentacija, izvedene so bile arheološke raziskave,
vendar najdb ni bilo. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena za julij mesec. Z
rebalansom zagotavljamo potrebna sredstva za izvedbo ter nadzor. Investicija bo izvedena v
letu 2016.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Glavni program
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogram
1029002 Ravnanje z odpadno vodo
Predvidena so sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunske postavke
15005 kanalizacija Ribnik
Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanje kanalizacije v območju Ribnika. Predvideva
se širjenje pozidave na zemljišča v lasti Občine Ajdovščina, s predvidenimi sredstvi se bo
zgradila kanalizacija. Z rebalansom zagotavljamo sredstva za pripravo projektne
dokumentacije, izvedba se zamika v leto 2017.
15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Sredstva za investicijske izboljšave so planirana za vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih
sistemov ter čistilnih naprav. Potrebna bodo vzdrževalna dela na CČN Ajdovščina ter
nadgradnja ČN Col. Sredstva se prenašajo iz leta 2015 v višini 21.904,14 EUR.
Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za izvedbo investicije rekonstrukcije ČN Col.
Javni razpis je že bil izveden.
15010 ČN in kanalizacija Velike Žablje
Kanalizacija v naselju Velike Žablje je dokončana. V fazi izgradnje kanalizacije pa se je zaradi
širjenja naselja pojavila potreba po dodatnem kanala na južni strani naselja (zaradi priključitve
dveh novogradenj. Izvedba investicije je pogojena z dogovarjanjem med krajevno skupnostjo
ter lastniki zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo dodatnega kanala. Z rebalansom se sredstva
za izvedbo investicije zamikajo v leto 2017.
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15018 Kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja Para
V letu 2016 se bo nadaljevalo s priključevanjem okoliških naselij na ČN Vipavski Križ. Najprej
je predvidena priključitev zaselkov Pikči, Kozja Para ter Male Žablje. Javni razpis za izbor
izvajalca del je zaključen, izvedba del bo sledila ob koncu leta, zato se sredstva za plačilo
računov v višini 50.000 EUR na izvedbi in 1.000 EUR za strokovni nadzor prenašajo iz leta
2015.
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo na vrednost že sklenjenih pogodb, razlika se prenaša
na novo proračunsko postavko 15040.
15029 varovanje povodja reke Vipave – 3.faza
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo ter prenašajo v leto 2017. V pripravi je projektna
dokumentacija PGD PZI za priključitev zaselka Čohi na javno kanalizacijo, za ostala zaselka
se skladno s sprejeto odločitvijo na zboru krajanov dokumentacija še ne pripravlja.
15030 Kanalizacija Dobravlje
Zagotovljena so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za Dobravlje razen zaselkov
Pikči in Kozja Para, ki se bosta priključila na ČN Vipavski Križ. V izdelavo so idejne zasnove.
Po potrditvi idejnih zasnov na zboru krajanov se bo pristopilo k izdelavo projektne
dokumentacije PGD PZI.
15040 kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para
Zaradi prijave na sredstva MGRT iz naslova sofinanciranja po 23. členu ZFO se odpira novo
proračunsko postavko. Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za pričetek izvedbe kanalizacije
ter prenove vodovoda po zaselkih Pikčih in Kozja Para. Preostala potrebna sredstva bodo
zagotovljena v letu 2017.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
PODROČJE
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje zajema prostorsko planiranje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Glavni program
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Podprogram
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Predvideva sredstva za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
Proračunske postavke
16002 - Vzpostavitve in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč
Z rebalansom se sredstva višajo, predvsem zaradi potreb po geodetskih storitev.
Podprogram
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Planira se sredstva za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje in idejne zasnove
urejanja posameznih območju mestu in na vaseh.
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Proračunske postavke
16003 urbanistični natečaji
Sredstva so namenjena za izvedbo javnih natečajev, ki jih zahteva zakon in pomembnost
območja. Predvidena je izvedba natečaja za urejanje javnih površin v starem mestnem jedru
Ajdovščine in priprava strokovnih podlag za rebanizacijo mesta. Sredstva so namenjena tudi
urbanističnim rešitvam za glasbeno šolo, ljudsko univerzo ter kulturni dom z zunanjimi
površinami ob robovih Kastre.
V pripravi je natečaj za območje starega mestnega jedra Kastra in za ureditev zunanjih površin
ob Cesti 5.maja v Ajdovščini, sredstva so usklajena s predvidenimi odhodki.
16004 - Prostorski dokumenti
Planirana sredstva so za pripravo prostorskih dokumentov in strokovnih podlag:
dokončanje Občinskega prostorskega načrta;
dokončanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117
Ajdovščina-Predmeja;
spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta;
strokovne podlage: urbanistične, idejne rešitve in strokovne podlage za posamezna
območja in področja občine.
Za izvedbo javnega naročila celostne prometne strategije je bil del sredstev prerazporejen na
postavko 16066, z rebalansom se sredstva vračajo na postavko.
16065 – Programi opremljanja stavbnih zemljišč
Predvidena sredstva so namenjena za dokončanje programa opremljanja stavbnih zemljišč za
celotno območje občine, ki zajema pripravo osnutka programa za komunalni prispevek (Odlok
in aplikacija za izračun komunalnega prispevka).
Predvidoma v tekočem letu ne bo dokončan program opremljanja stavbnih zemljišč za celotno
občino, zato se predvidena sredstva na tej postavki zmanjšajo.
16066 prometna strategija
Na podlagi državnega razpisa za sofinanciranje je predvidena izdelava celostne prometne
strategije občine. Strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si
rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer pomaga uresničiti ključne razvojne
potenciale, omogoča smotrnejšo porabo občinskega proračuna, boljše upravljanje prometnega
sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture ter omogoča tudi boljši
dostop do sredstev EU.
Sredstva na postavki so usklajena s pričakovanimi odhodki na nalogi v tekočem proračunskem
letu.
Glavni program
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram
16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprogramov je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno
mrežo),
Proračunske postavke
16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Izvedena bodo investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih vodovodih skladno s planom
vlaganj v komunalno infrastrukturo, ki je priloga proračunu. Postavko se povečuje zaradi
večjega obsega del pri zaključevanju investicije po Budanjah ter zaradi večje vrednosti
investicije pri prenovi vodovoda po poslovni coni SGG.
16023 vodovod Lokavec - Batuje
Na postavki so planirana sredstva za pridobivanje manjkajoče dokumentacije (za pripravo
služnostnih pogodb) za izgradnjo vodovod Stomaž. Z rebalansom smo sredstva za
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dokumentacijo ukinili ter prenesli v leto 2017. Pred koraki bo potrebno doseči dogovor s krajani
Stomaža.
16033 Varovanje vodnega vira Hubelj
Skladno s sprejetim sklepom iz naslova sredstev dodatne najemnine za komunalno
infrastrukturo iz leta 2015 so sredstva na tej postavki rezervirana za izgradnjo vodohrana na
izviru Hublja.
16058 vodovod Male Žablje, Pikči, Kozja para
V sklopu izgradnje kanalizacije so sredstva predvidena tudi za obnovo vodovodnih sistemov
po navedenih naseljih.
Z rebalansom se postavka zmanjšuje, sredstva so se prenesla na enotno postavko za
izgradnjo kanalizacije po navedenih zaselkih.
16121 vodovod Črniče
Sredstva so predvidena za navezavo objektov na zahodni strani Črnič na javno vodovodno
omrežje. Objekti trenutno niso priklopljeni. Predhodno bo potrebno pripraviti projektno
dokumentacijo. Sredstva so se prenesla iz splošne postavke za investicijsko vzdrževanje
vodovodov.
Podprogram
16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor),
Proračunske postavke
16048 pokopališče Batuje
Z rebalansom zamikamo odhodke v leto 2017 ker kljub velikim naporom še vedno nismo uspeli
pridobiti zemljišča od RS v last. V letu 2014 so bili pripravljeni projekti za širitev pokopališča in
dozidavo obstoječe mrliške vežice v Batujah. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč smo
spremenili projektno dokumentacijo na način, da se bo lahko investicija izvajala v dveh fazah.
Prva faza obsega dozidavo mrliške vežice. Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti šele po
odkupu potrebnega zemljišča.
16061 pokopališče Gojače
Z rebalansom se zmanjšuje sredstva za izvedbo strokovnega nadzora glede na dejanske
stroške strokovnega nadzora.
Podprogram
16039003 objekti za rekreacijo
Podprogram objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo
(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo.
Proračunske postavke
16050 postavitev otroških igral na podeželju
Predvidena je namestitev novih igral v Potočah ter montaža zaščitne ograje na igrišču v
Kamnjah. Z rebalansom se postavka povečuje za nerealizirana sredstva na otroškem igrišču
na Predmeji (investicija se v l. 2015 zaradi vremenskih pogojev ni zaključila). Dodatno se na to
igrišče dodaja za dokončanje še 1.500,00 EUR in sicer iz sredstev namenjenih KS Predmeja
za info točke.
Podprogram
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Predvidena so sredstva za, plakatiranje, javne tržnice ipd..
Proračunske postavke
16030 plakatiranje
Sredstva so bila namenjena za nakup dvajsetih manjših panojev za plakate, ki bodo
nameščeni na drogove javne razsvetljave v mestu Ajdovščina. Ker so bile iz te postavke
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nabavljeni panoji ob pešpoti pri grajskem obzidju, se z rebalansom dodaja sredstva, zato da bo
lahko realiziran osnovni plan postavitve panojev.
Glavni program
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
Podprogram
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
Zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
(subvencioniranje obrestne mere).
Proračunske postavke
16014 Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za
stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete
stanovanjske kredite občanom. Na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v pomladnih
mesecih, planirana sredstva v proračunu zadoščajo za prvih 20 upravičencev iz liste A, zato se
predlaga povišanje sredstev, ki naj bi omogočilo subvencijo obrestne mere vsem
upravičencem na listi A (skupaj 42 upravičencev).
Podprogram
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Predvidena so sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in
službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj
(za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za
začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
Proračunske postavke
16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj
Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj se zaradi vrste odhodkov prenašajo na
proračunsko postavko 16022 tekoče vzdrževanje stanovanj. Namenjena so plačilu deležem
vlaganj v skupne prostore, fasade ter prenove streh stanovanjskih blokov, za katere so bila že
črpana sredstva rezervnega sklada.
Podprogram
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Zajema prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in
stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Proračunske postavke
16022 tekoče vzdrževanje stanovanj
Z rebalansom se povečuje postavka zaradi prenosa iz postavke 16015. Sredstva so
namenjena za kritje stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj ter stroške gospodarjenja s
stanovanji. Razdelitev po posameznih stanovanjskih enotah je razvidna iz priloge : Plan
vzdrževanj stanovanj in poslovnih prostorov.
16044 investicije stanovanja
V letu 2016 je predviden nakup treh enot, vseh na naslovu Goriška 10 in 12, in sicer enega
stanovanja primernega za bivanje, ter enega stanovanja, neprimernega za bivanje in pa
pohodnega podstrešja nad navedenimi stanovanji.
Tekom leta je prišlo do sprememb in je predviden nakup ene enote na naslovu Goriška 10 in
12, na novo pa je predviden nakup stanovanja na naslovu Col 78. Glede na predvidene
spremembe, se z rebalansom proračuna plan poveča iz 90.000 na 93.500.
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Glavni program
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprogram
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Zajema sredstva za
odškodnine, najemnine
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

in

druge

stroške

urejanja

zemljišč

Proračunske postavke
16024 odškodnine za uporabo zemljišč:
Ureditev služnosti kanalizacija: Postavka je predvidena zaradi plačevanja odškodnin ob
ustanovitvah služnosti za potek kanalizacijskih vodov po privatnih zemljiščih za investicije ki so
v teku ali se bodo pričele v letu 2016 ter plačilu najemnin po obstoječih najemnih razmerjih za
ekološke otoke;
Ureditev služnosti vodovodi: Sredstva bodo namenjena plačilu odškodnine za ustanovitev
služnosti za potek vodovoda ob investicijah v napeljavo vodovodov, ki so v teku ali se bodo
pričela v letu 2016.
Ureditev služnosti drugi vodi: Gre za odškodnine za ustanovitev služnosti za komunalne vode,
ki jih sicer ni dolžna zagotavljati občina (električna napeljava, telefon in plinska napeljava), jih
pa občina mora zagotavljati, če želi opremiti zemljišča, ker posamezni upravljavci ne pristopajo
k opremljanju. Sredstva so namenjena tudi za morebitne služnosti dostopnih poti, ko zemljišč
ni mogoče odkupiti.
Z rebalansom se sredstva za odškodnine v višajo, predvsem zaradi pospešenega pridobivanja
služnostnih pravic na območju obrtnih con.
16026 drugi stroški urejanja zemljišč
Glede na izvedeni in predvideni obseg poslov, se z rebalansom večajo sredstva.
Podprogram
16069002 – Nakup zemljišč
Zagotavlja se sredstva za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Proračunske postavke
16029 - Nakup stavbnih zemljišč:
V letu 2016 se predvidevajo in načrtujejo nakupi:
V OC POD ŽELEZNICO:
Predviden je nakup zemljišč na dražbi v stečajnem postopku družbe Fluid d.o.o.; nadalje
odkup zemljišč zaradi izgradnje komunalne infrastrukture; v tej coni je tudi predvidena menjava
zemljišč v tej coni z družbo SLO-CAR; ter pridobitev zemljišč, ki bi zaokrožila že obstoječo
lastnino Občine Ajdovščina na tem območju.
V OC TALE:
Zaradi namena komunalne opreme cone in funkcionalne ureditve obsega lastnine Občine
Ajdovščina ter potencialnih investitorjev na tem območju, je predvidena pridobitev zemljišč v
OC TALE na dražbi v stečajnem postopku družbe Primorje d.d., odkup zemljišča od Republike
Slovenije, odkup solastniških deležev na nepremičnini, ki je delno že v lasti Občine Ajdovščina
ter odkup južnega pasu ostalih parcel zaradi izgradnje komunalne infrastrukture.
V OC POD OBVOZNICO
Predviden je odkup zemljišča za tržnico okusov, in sicer na dražbi v stečajnem postopku
družbe Primorje d.d. in pa odkup ene parcele v lasti Republike Slovenije, ravno tako za tržnico
okusov.
V OC MIRCE
Na podlagi že sklenjenega sporazuma bo Občina v letu 2016 odkupila parcelo zaradi potrebe
izgradnje komunalne infrastrukture; na tem območju je predviden nakup parcele na dražbi v
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stečajnem postopku družbe Primorje d.d. zaradi smotrne ureditve cone; predvidena je
pridobitev zemljišč v okviru menjave z družbo Bia Separations d.o.o.
V OC POD FRUCTALOM:
Zaradi komunalne ureditve cone in funkcionalnega obsega lastništva na tem območju, je
predvidena pridobitev treh parcel, deloma s sočasno prodajo (menjavo) občinskega
premoženja.
V OC POD MERCATORJEM:
Občina pridobiva dve parceli zaradi ureditve lastniškega dostopa do zemljišč pod Mercator
centrom.
OSTALO:
Predviden je nakup zemljišča na dražbi v stečajnem postopku družbe Primorje d.d. ob Hublju
za stanovanjsko gradnjo; odkup zemljišča ob občinski stavbi za ureditev območje Castre;
odkup zemljišč na območju celotne občine, po katerih potekajo ceste, že obstoječi pločniki oz.
za razširitve cest; odkup zemljišč za ekološke otoke; za čistilne naprave; za predvidene širitve
in ureditve pokopališč; za izvedbo igral in športnih igrišč, za ureditev krožišča GoriškaLokavška cesta, za nadaljnjo ureditev Vipavskega Križa, druge pridobitve v okviru urejanja in
gospodarnega izkoriščanja obrtnih con, ter na podlagi uveljavljanja predkupnih pravic in druge
pridobitve za namene občinskih investicij oziroma v okviru menjav na podlagi vlog občanov, ter
pridobitve, ki so bile predvidene že v predhodnih letih, pa niso bile realizirane.
Z rebalansom proračuna se planirana sredstva povečajo iz naslova pospešenega pridobivanja
zemljišč na območju obrtnih con.
PREGLED PREDPISOV
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o prostorskem načrtovanju
PODROČJE
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva
in druge programe na področju zdravstva. Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih,
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni,
zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot
tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa
tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za
uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.
Glavni program
1702 – Primarno zdravstvo
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva.
Podprogram
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Obsega sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.
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Proračunske postavke
17002 Zdravstveni dom Ajdovščina
Občina Ajdovščina je konec prejšnjega leta po pridobitvi mnenja Zdravstvenega doma o
primernosti lokacije za fizioterapijo kupila prostore v pritličju bloka na Ribniku, na naslovu
Bevkova 13. Na postavki se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
Glavni program
1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Gre
za področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita zdravstvenimi storitvami, ki se
financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Podprogram
17079001 Nujno zdravstveno varstvo:
Vključuje sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva in
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Proračunske postavke
17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Občina mora zagotavljati sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz
drugega naslova. Višina sredstev na tej postavki je odvisna od višine pavšalnega prispevka na
zavezanca in števila upravičencev. Sredstva v proračunu so bila planirana na podlagi
povprečnega števila upravičencev iz leta 2015 (povprečno 305 upravičencev/mesec). Z
rebalansom se sredstva na postavki znižujejo, saj je povprečno število upravičencev
(povprečje 295 upravičencev/mesec) v prvi polovici letošnjega leta nižje od planiranega.
Podprogram
17079002 Mrliško ogledna služba
Zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zagotavljanje mrliško pregledne
službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in
načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne službe se krijejo
stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno
medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških
preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Proračunske postavke
17008 storitve mrliško ogledne službe
V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti ali če to zahteva iz utemeljenih razlogov
zdravnik, ki je bolnika zdravil, ter v primerih opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev
oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z
obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, je plačnik stroškov občina.
Sredstva za leto 2016 so bila planirana na podlagi povprečnih podatkov iz preteklih let, v
prvem polletju letošnjega leta pa je število obdukcij že preseglo število iz celotnega lanskega
leta, večje je tudi število mrliških ogledov, zato je potrebno z rebalansom sredstva na tej
postavki povečati.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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PODROČJE
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).
Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in
generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina
vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega
pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi
številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih
človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Šport
je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski
fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje in delovno sposobnost
ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi
najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so
alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo it. Nevladne organizacije (NVO) so del civilne
družbe (organizirana in registrirana oblika javnosti) in so pomembnejši akter sodelovanja na
različnih področjih človekovega delovanja.
Glavni program
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine. Nepremično in premično kulturno dediščino opredeljuje zakon o varstvu
kulturne dediščine opredeljuje ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in
lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice
lastnikov kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo
razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje
spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju
varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo
dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzeji in
galerije.
Podprogram
18029001 Nepremična kulturna dediščina:
Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje
kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev spominskih obeležij.
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti
občine, sredstva pa se namenjajo tudi sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju
občine, ki so v lasti drugih oseb (posameznikov, verskih skupnosti, društev..).
Proračunske postavke
18002 Kulturna dediščina
Občina že nekaj let sofinancira vzdrževanje kulturne dediščine, ki ni v javni lasti. Sredstva se
dodeljujejo z javnim razpisom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
občini Ajdovščini. Projekti se sofinancirajo največ do višine 40 % vrednosti. Prijavljeni projekti
se nanašajo predvsem na obnovo cerkva in spominskih obeležij, manj za druge objekte
kulturne dediščine. Za te namene je bilo v letu 2016 planiranih 8.800 €: 2.200 € je bilo
namenjenih za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 6.600 € pa neprofitnim
organizacijam in ustanovam. Javni razpis je bil izveden v zimskih mesecih. Na razpis za
sofinanciranje obnove kulturne dediščine neprofitnim organizacijam in ustanovam je prispela
samo ena prijava, zato se sredstva na tem kontu z rebalansom nižajo.
18119 muzejska zbirka Ajdovščina
Izvedeno je bilo popravilo plinske peči, luči ter sanacija ometov ter oplesk v stavbi muzejske
zbirke v Ajdovščini na naslovu Prešernova ulica 24. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo na
dejanske stroške popravila.
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Podprogram
18029002 Premična kulturna dediščina
Sredstva so namenjena za odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, galerij,
muzejski programi in projekti.
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov,
človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za
ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z
namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.
Proračunske postavke
18010 Pilonova galerija – dejavnost
Programski in stalni stroški Pilonove Galerije: Pilonova galerija Ajdovščina, ki hrani zbirko
likovnih del in druge dediščine Vena Pilona, ima status muzeja. Zbirka Vena Pilona je tudi
nacionalnega pomena, zato ta del dejavnosti Pilonove galerije spada v opravljanje državne
javne službe, za katero je ob pogoju pridobitve statusa pooblaščenega muzeja upravičena do
financiranja s strani Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo je Pilonovi galeriji pooblastilo
ponovno podelilo v letu 2013. Občina Ajdovščina v proračunu za 2016 predvideva sredstva za
tretjega strokovnega delavca. Sredstva za plače in druge izdatke se malenkost povečujejo
(višji regres, od 1.9. višja plačna lestvica), premije za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje pa se nižajo, ker ob planiranju proračuna za leto 2016 še niso bila znana vsa
izhodišča za planiranje stroškov dela. Sredstva za materialne stroške, računovodsko službo in
programe razstav, ki so lokalnega pomena, se ne spreminjajo.
Glavni program
1803 – Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. V
okviru glavnega programa Programi v kulturi se zagotavlja financiranje delovanja knjižnice in
nabavo knjig, sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (s.pjev in gospodarskih družb,
posameznikov, javnih zavodov in abonmaje), dejavnosti JSKD, kulturnih društev in skupin
(programe in projekte), sofinanciranje informativnih medijev, financiranje tekočih izdatkov ter
investicijsko vzdrževanje ter nabava opreme objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo
na področju kulture (Dvorana 1. slovenske vlade, dvorana Vipavski Križ, Lokarjeva galerija soba) ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih kulturnih zavodov (Pilonova
Galerija, Lavričeva knjižnica).
Podprogram
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Obsega sredstva za dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošne knjižnice.
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne
knjižnice. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so
infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne
kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje
poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture
nasploh. Občina je skupaj z Občino Vipava soustanoviteljica Lavričeve knjižnice Ajdovščina.
Proračunske postavke
18013 Lavričeva knjižnica – dejavnost
Soustanoviteljica Lavričeve knjižnice je Občina Vipava, zato je pri sredstvih za plače, drugih
izdatkih zaposlenim, prispevkih, premijah KDPZ in materialnih stroških upoštevano, da iz
naslova soustanoviteljstva Občina Vipava krije ustrezen delež teh stroškov. Sredstva za plače,
druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob sprejemu proračuna za leto
2016 planirana glede na trenutno znana veljavna izhodišča za leto 2015. Z rebalansom se ta
sredstva povečujejo zaradi nove plačne lestvice (od 1.9.2016 dalje), višjega regresa za LD,
napredovanj zaposlenih (s 1.12.2015 1 JU za 1 PR, 2 JU za 2 PR) ter dva meseca
nadomeščanj bolniških odsotnosti. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se
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nižajo. Skupno število zaposlenih v Lavričevi knjižnici je 15. Občina Ajdovščina krije stroške
dela za 10,39 zaposlenih, od tega je 0,40 delež računovodske službe. Sredstva za materialne
stroške so planirana v višini 53.129€ in se ne povečujejo.
Podprogram
18039002 Umetniški programi:
Obsega sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih zavodov, kulturnih programov samostojnih
kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih
javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti
na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in drugih umetnosti. Po podprogram je
uvrščena tudi prireditvena dejavnost – abonmaji.
Proračunske postavke
18018 prireditvena dejavnost
Občina sofinancira tri abonmajske cikluse: gledališkega, glasbenega in otroškega, pa tudi
druge cikluse predstav oziroma prireditev ter druge posamične prireditve. Na kontu 412000
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo za leto 2016 predvidenih 41.675 €.
Sredstva na tem kontu se uskladijo z rezultati javnega razpisa za sofinanciranje abonmajskih
ciklusov in drugih ciklusov predstav. Na kontu 402999 se zagotavljajo sredstva (1.500€) za
nagradni sklad mednarodnega glasbenega tekmovanja Svirel. Sredstva na tem kontu se
povečajo za sofinanciranje projekta Moj Kino, ki se bo izvedel v jesenskih mesecih.
Podprogram
18039003 Ljubiteljska kultura:
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, sofinanciranju programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih
društev.
Občina na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši
krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.
Proračunske postavke
18025 projekti kulturnih društev
Projekti kulturnih društev so posamezni kulturni projekti, predstave, koncerti, prireditve in drugi
projekti. Sredstva na tej postavki se usklajujejo z rezultati javnega razpisa, ki je bil izveden v
zimskih mesecih.
Podprogram
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Zajema sredstva za sofinanciranje izdajanja glasila in informativnih medijev.
Proračunske postavke
18028 sofinanciranje informativnih medijev
Sredstva so planirana za financiranje objav novic in obvestil s področja občinske pristojnosti in
drugih lokalnih novic v medijih. Sredstva se zmanjšujejo, ker bodo stroški objav nižji, kot so bili
predvideni.
18129 občinsko glasilo
Sredstva se znižujejo, ker je predvideno, da bo občinsko glasilo izdano 3 krat in ne 4 krat..
Podprogram
18039005 Drugi programi v kulturi:
Obsega sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in
drugih kulturnih objektov), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov
(knjižnice in galerije), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in drugih
kulturnih objektov.
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V ta podprogramski sklop spadajo nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme
za javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, pridobivanje novih prostorskih možnosti za
izvajanje kulturnih programov (investicije), torej tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih
zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško
produkcijo.
Proračunske postavke
18016 Pilonova galerija
V teku je izdelava projektne dokumentacije za preureditev objekta Pilonove galerije in Rustjeve
hiše. Pridobljeni so pogoji ZVKD, izbran je arheolog, ki bo izvajal prehodne arheološke
raziskave, na podlagi katerih bo ZVKD dopolnil pogoje, ki bodo osnova za nadaljnje
projektiranje. Predvideva se večje arheološke najdbe na območju bivšega rimskega stolpa.
Zaradi navedenega se bo predvidoma začetek gradnje zamaknil na konec leta, zato se večji
del sredstev prenaša v leto 2017.
18017 Lavričeva knjižnica – investicije
Na postavki se z rebalansom poleg že zagotovljenih sredstev za nadgradnjo serverja (3.000€)
zagotavlja še dodatna sredstva za nadgradnjo računalniških programov GRAD v višini 6.524€
(prehod v bazo SQL) in sredstva za nabavo opreme RFID za avtomatizirano izposojo in vračilo
gradiva v osrednji enoti v Ajdovščini. Predviden je nakup dveh knjigomatov, treh delovnih
postaj in 105.000 nalepk, v skupni višini 46.000€ knjigomati bi pomagali zmanjševati čakalne
vrste v knjižnici, predvsem pa bi izboljšali kakovost storitev knjižnice.
Glavni program
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.
Velika razširjenost športa se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju
občine. Taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih
kategorij v športni dejavnosti. Športna infrastruktura omogoča, da se občani ukvarjajo s
športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno, kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo
na vseh področjih življenja. Področje športa dopolnjujejo programi za mladino, ki omogočajo
prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno
preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te
občutljive populacije.
Podprogram
18059001 Programi športa:
Zagotavljajo se sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja
otrok, mladine in študentov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
šport, vrhunski šport, kakovostni šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakup, gradnjo in vzdrževanje
športnih objektov.
Občina na svojem območju zagotavlja prednostne naloge v športu s spodbujanjem vseh oblik
športnih dejavnosti; pomemben dejavnik za razvoj športa pa so tudi naložbe v ustrezno
športno infrastrukturo in v promocija zdravega življenjskega sloga. Podrobneje so programi
športa opredeljeni z vsakoletnim programom športa.
Proračunske postavke
18027 Športni park Pale
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju območja športnega parka (obnova klopi,
lesene ograje ob Hublju…). Na podlagi pridobljenih ponudb se zmanjšuje sredstva za tekoče
vzdrževanje. Prerazporeja pa se sredstva iz novogradenj na nadzor, ki je potreben zaradi
pridobitve uporabnega dovoljenja. V teku je izdelava PID projektov legalizacijo proge downhill.
Na kontu investicijskega vzdrževanja se namenja dodatna sredstva za ureditev kolesarske
proge ob cesti za vadbe mlajših članov kluba Črn trn.
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18040 Zavod za šport - dejavnost
Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela
zaposlenih in materialne stroške zavoda. V letu 2015 je na sektorju uprava in sektorju športni
objekti zavoda predvideno enako število zaposlenih kot v preteklem letu – skupaj 11. Sredstva
za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob sprejemu
proračuna za leto 2016 planirana glede na trenutno znana veljavna izhodišča za leto 2015. Z
rebalansom se ta sredstva povečujejo zaradi sprejetih novih ukrepov na področju plač in
drugih stroškov dela (nova plačna lestvica od 1.9.2016 dalje, višji regres za LD) ter
nadomeščanja bolniške odsotnosti (vzdrževalec 1,5 meseca). Sredstva za premije KDPZ se z
rebalansom zmanjšujejo v skladu s sprejetimi novimi izhodišči. Dodatno se zagotavlja sredstva
za izdatke za blago in storitve zaradi večjega števila otrok vključenih v plavalne tečaje.
18042 Nogometni stadion
Sanacija stebrov vzhodne tribune je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. S
preostalimi sredstvi se bo sanirala še fasada na zahodni tribuni.
18082 gimnastična dvorana ŠC Police
Skladno s sprejetim DIIP se usklajujejo konti na proračunski postavki za gradnjo večnamenske
gimnastične dvorane v Ajdovščini. Idejni projekti so že izdelani, v teku je pridobitev potrebnih
soglasij in izdelava PGD projekta. Razpis za izvedbo se planira v septembru.
18096 energetska sanacija ŠČ Police
Za energetsko sanacijo javnih objektov se bo na javnem razpisu skušalo najti zasebnega
vlagatelja, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo. Dokončna odločitev o številu objektov, ki
bodo zanimivi za vlagatelje in ki jih bomo prijavili na razpis MZI še ni sprejeta, ampak bo to
potrdil občinski svet s sprejemom investicijskega programa v mesecu septembru. Glede na to,
da se bo investicija realizirala le v primeru javno zasebnega partnerstva, pri katerem zasebnik
izdela projektno dokumentacijo, zmanjšujemo sredstva na kontu načrti.
180123 Športno igrišče Stomaž
Izveden je bil odkup zemljišča pri pokopališču za izgradnjo športnega igrišča v Stomažu. S
krajevno skupnostjo se še usklajujejo podatki za izdelavo projektne naloge, zato se bo z
izvedbo pričelo kasneje, kot je bilo predvideno. Delno se z rebalansom sredstva zamikajo v
leto 2017.
Podprogram
18059002 Programi za mladino:
Obsega sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki…), sofinanciranje
programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna,
nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.
Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala
sodelovanje in vključitev mladih v politično, socialno, gospodarsko in kulturno skupnost.
Proračunske postavke
18041 Zavod za šport – dejavnost mladi
V okviru Zavoda za šport deluje Notranja organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih
(od 1.4.2011 kot NOE v Mladinski center in hotel Ajdovščina v Palah (v nadaljevanju MCH). V
letu 2016 je na sektorju NOE zavoda predvideno enako število zaposlenih - skupaj 5
zaposlenih; s strani Občine Ajdovščina je predvideno financiranje stroškov dela 4 zaposlenih
(sredstva za čistilko zagotavlja zavod). Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter
prispevke in premije KDPZ so bila ob sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na
znana veljavna izhodišča, ki pa so bila spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 (ZUPPJS16). Kljub upoštevanju sprejetih
ukrepov na področju plač (nova plačna lestvica od 1.9.2016 dalje, višji regres za LD), se
sredstva za plače in prispevke znižujejo – zaradi nižjih stroškov dela (1 zaposlitev s krajšim
delovnim časom). Stroški premij KDPZ se v skladu s sprejetimi ukrepi znižujejo. Izdatki za
blago in storitve se povečujejo zaradi višjih stroškov izvedbe maturantske četvorke.
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18103 projekt Značka družbene odgovornosti
Občina želi v okviru projekta »Značka družbene odgovornosti« otroke in mlade spodbuditi k
aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju v lokalnem življenju ter k ustvarjanju bolj solidarne in
vključujoče družbe. Značka se bo podeljevala otrokom in mladostnikom iz občine Ajdovščina,
ki z udejstvovanjem v prostovoljskih aktivnostih izkazujejo posebno skrb do sočloveka, družbe
in okolja. Na postavki se zagotavljajo sredstva za materialne stroške (nakup »indeksov«).
PREGLED PREDPISOV
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o društvih
- zakon o športu
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- zakon o mladinskih svetih
PODROČJE
19 IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Glavni program
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.
Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do
vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri
celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Podprogram
19029001 Vrtci
Obsega sredstva za dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev),
nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.
Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je lokalna skupnost, v kateri ima eden
izmed staršev (vlagatelj) stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa
in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih
sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in
standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa
in stroški živil za otroke. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in
vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem območju.
Proračunske postavke
19005 razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina
Občina Ajdovščina je skupaj z občino Vipava soustanoviteljica Otroškega vrtca Ajdovščina. Na
območju občine ima OV sedem vrtcev in sicer dve enoti v Ajdovščini: Ob Hublju in Ribnik in
pet dislociranih enot vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, Budanjah in na Colu. Prostor za
oddelke vrtca se zagotavlja tudi v stavbi dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon (3 oddelke)
in v stavbi šole v Lokavcu (1 oddelek). V letu 2014 je Občina dogradila 4 oddelke vrtca Ribnik,
zato imamo manj gostovanj v nenamenskih stavbah. V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o
vrtcih, ZUPJS, ZUJF) se sredstva zagotavljajo iz proračunov občin za otroke iz njihovih
območij in s plačili staršev, ki v povprečju prispevajo cca 28 % potrebnih sredstev, (cca 5%
sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
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šport), razliko v višini cca 67% zagotavlja občina. Starši otrok lahko dodatno uveljavljajo
oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov ali začasnega
izpisa zaradi počitnic, dopusta (te stroške plača občina).
Sredstva za plačilo programov vrtca se z rebalansom povečujejo zaradi novo sprejete
spremenjene (dvignjene) cene od 1.12.2015 dalje, večjega števila vključenih otrok iz občine
Ajdovščina v vrtec, spremembe % plačila staršev od 1.1.2016 dalje. Izven cene se vrtcu
financira stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok in spremljevalca dolgotrajno
bolnemu otroku ter gospodinjca (za 12 mesecev), logopeda (11 mesecev) in nadomeščanja
bolovanj do 30 dni vzgojiteljic in pomočnic (10 mesecev), ter gospodinjca (DM invalida).
Sredstva so predvidena na kontih za plače, prispevke in premije (v skupni višini 61.545 €).
Specialnega pedagoga vrtec plačuje zavodu CIRIUS po pogodbi za otroke s posebnimi
potrebami, ki niso šli v šolo. Financirani so iz konta za materialne stroške.
19041 Razlika med prog. in plačili staršev – OV Otlica
OŠ Otlica izvaja krajši program otroškega varstva, v katerega so vključeni otroci od 3. do 6.
leta. Občina krije stroške dela kadra za izvajanje varstva in manjšega deleža skupnih služb, ki
odpadejo na otroško varstvo. Sredstva za plače, druge izdatke in prispevke so bila planirana
glede na veljavna izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2015 in dostavljenih podatkov
javnega zavoda, zato se z rebalansom sredstva povečujejo (razen premij KDPZ). Od
septembra dalje bodo, zaradi upokojitve, zaposlili novo poslovno sekretarko, ki bo tudi
računovodkinja, upoštevati je potrebno odpravnino, prav tako je z rebalansom upoštevan
znesek regresa za letni dopust za leto 2016.
19055 Otroški vrtec Col
Sredstva za nakup opreme se povečujejo glede na prejeto projektantsko oceno vrednosti
opreme (notranja oprema, oprema razdelilne kuhinje, zunanja igrala). Sredstva za izvedbo se
zmanjšujejo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del.
Glavni program
1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter splošnega
srednjega in poklicnega šolstva. V okviru glavnega programa se v občini zagotavlja predvsem
sredstva za osnovno in glasbeno šolstvo. 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 in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se
financirajo iz državnega proračuna, glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 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.
Podprogram
19039001 Osnovno šolstvo
Obsega sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol
in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo
vozačev (kadri), nagrade za izredne dosežke, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih
šol.
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: omogočati učenkam in učencem osebnostni
razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati
temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim
omogočiti nadaljnje izobraževanje. V občini deluje 5 osnovnih šol. Vse osnovne šole izvajajo
program devetletne osnovne šole.
Občina šolam sofinancira naslednji kader:
1. strokovni kader:
- za izvajanje varstva vozačev,
- za izvajanje logopedske dejavnosti: prizna se en strokovni delavec za vse šole, posamezni
šoli se prizna število ur strokovnega delavca, glede na število vseh učencev,
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- šolam, kjer je število učencev manjše, se zaradi ohranitve šol zagotavlja sredstva za ločeno
poučevanje pouka, dodatne dejavnosti šole, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
2. tehnični kader:
- za pripravo kosil z namenom znižanje cene kosil,
- za izvajanje šolskih prevozov,
- za upravljanje športne dvorane,
- za izvajanje programa predšolske vzgoje.
Proračunske postavke
19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost
Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob
sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na znana in veljavna izhodišča, ki pa so bila
spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto
2016 (ZUPPJS16). Upoštevaje nova izhodišča se tako povečujejo sredstva za plače in
prispevke, regres za LD, zmanjšujejo se sredstva za premije KDPZ. Na povečanje stroškov
dela vpliva tudi višji izhodiščni razred tehničnega kadra. Šoli se z rebalansom za novo šolsko
leto zagotavlja sredstva za ločeno poučevanje pouka na podružnici Lokavec v obsegu 5 ur
tedensko.
19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost
Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob
sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na znana in veljavna izhodišča, ki pa so bila
spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto
2016 (ZUPPJS16). Upoštevaje nova izhodišča se tako povečujejo sredstva za plače in
prispevke, regres za LD, zmanjšujejo se sredstva za premije KDPZ. Na povečanje stroškov
dela vpliva tudi višji izhodiščni razred tehničnega kadra-hišnika. Šoli se z rebalansom za novo
šolsko leto zagotavlja sredstva za ločeno poučevanje pouka na podružnici Budanje v obsegu 5
ur tedensko. Izdatki na materialnih stroških se povečujejo za namen izvedbe pregleda cevi ob
šoli v Šturjah (ugotovitev vzroka zamakanja telovadnice) sicer v višini 300 €.
19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost
Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob
sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na znana in veljavna izhodišča, ki pa so bila
spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto
2016 (ZUPPJS16). Upoštevaje nova izhodišča se tako povečujejo sredstva za plače in
prispevke, regres za LD, zmanjšujejo se sredstva za premije KDPZ. Na povečanje stroškov
dela vpliva tudi višji izhodiščni razred tehničnega kadra, nadomeščanje bolniške odsotnosti
(hišnik, kuhar). Šoli se z rebalansom za novo šolsko leto zagotavlja sredstva za izvajanje
jutranjega varstva v Vrtovinu v obsegu 0,156 deleža delovnega, ločenega poučevanje pouka
na podružnici Vrtovin v obsegu 3 ur tedensko ter delež čistilca v obsegu 0,15 delovnega mesta
za čiščenje dvorane v Vrtovinu.
19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost
Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob
sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na znana in veljavna izhodišča, ki pa so bila
spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto
2016 (ZUPPJS16). Upoštevaje nova izhodišča se tako povečujejo sredstva za plače in
prispevke, regres za LD, zmanjšujejo se sredstva za premije KDPZ. Na povečanje stroškov
dela vpliva tudi višji izhodiščni razred tehničnega kadra-hišnika in napredovanja, ki niso bila
upoštevana ob pripravi proračuna. Šoli se z rebalansom za novo šolsko leto zagotavlja
sredstva za izvedbo ločenega poučevanja v kombiniranih razredih v obsegu 10 ur tedensko,
0,1 deleža delovnega mesta svetovalne delavke ter 0,1 deleža delovnega mesta hišnika.
19017 Osnovna šola Col – dejavnost
Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim ter prispevke in premije KDPZ so bila ob
sprejemu proračuna za leto 2016 planirana glede na znana in veljavna izhodišča, ki pa so bila
spremenjena z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto
2016 (ZUPPJS16). Upoštevaje nova izhodišča se tako povečujejo sredstva za plače in
prispevke, regres za LD, zmanjšujejo se sredstva za premije KDPZ. Na povečanje stroškov
dela vpliva tudi višji izhodiščni razred tehničnega kadra-hišnika. Šoli se z rebalansom za novo
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šolsko leto zagotavlja sredstva za izvedbo ločenega poučevanja na podružnici v Podkraju, v
kombinaciji prvega in drugega razreda, v obsegu 3 ur tedensko.
19024 nagrade učencem, dijakom, študentom
Na tej postavki so planirana sredstva za nagrade dijakom in študentom za izredne dosežke in
uspehe. Sredstva se dodeljujejo v skladu s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter nagradah
za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov ter na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Sredstva na tej postavki se povečajo, ker je potrebno na postavki zagotoviti še izplačilo
sredstev za nagrade iz javnega razpisa iz leta 2015. Javni razpis je bil namreč objavljen v
mesecu septembru, zaključil pa se je v mesecu decembru, izplačila nagrad so zato zapadla v
leto 2016.
19025 Osnovna šola Otlica - investicije
Z rebalansom se šoli zagotavlja dodatna sredstva v višini 15.000€ za nabavo sistema
prezračevanja z rekuperacijo. Že v lanskem letu, pa tudi letos je inšpekcija na šoli opravljala
meritve radona. Ugotovila se je povečana vrednost v starem delu šole (vendar zaradi časa, ki
ga otroci preživijo v šoli, sevanje ni preseglo dopustne meje), ki jo je možno odpraviti s tem
sistemom.
19033 Osnovna šola Šturje - investicije
Z rebalansom se šoli zagotavlja dodatna sredstva za nabavo opreme v dozidanih učilnicah in
kabinetih (za opremo skupaj 69.000€). Razlika do zagotovljenih sredstev na postavki
predstavlja sredstva za dvižno zaveso v telovadnici.
19036 OŠ Col - investicije
Šola mora v skladu z odločbo inšpektorata odpraviti ugotovljene nepravilnosti nizkonapetostne
inštalacije in sistema zaščite pred strelo objektov šole in telovadnice za kar se z rebalansom
namenja 6.147 €.
19037 Osnovna šola Danila Lokarja
Sredstva za nakup opreme se usklajujejo glede na prejete ponudbe za opremo (notranja
oprema, oprema kuhinje, urbana oprema, zunanja igrala, stroški selitve stare opreme – skupaj
532.000€). Sredstva za izvedbo investicijskega nadzora se zmanjšujejo glede na sklenjene
pogodbe in predvidene stroške. Prav tako se zmanjšujejo sredstva za ureditev ploščadi pred
osnovno in srednjo šolo – variantna rešitev še ni usklajena z MIZŠ.
19052 OŠ Šturje
Sredstva za izvedbo se zmanjšujejo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem in oceno
stroškov sanacije športnega poda v telovadnici. Sredstva za opremo so se s prerazporeditvijo
zagotovila na postavki 19033 OŠ Šturje – investicije.
Podprogram
19039002 Glasbeno šolstvo:
Obsega sredstva za del materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih
šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s
kolektivno pogodbo, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol. Ostala sredstva
pridobijo glasbene šole iz MŠŠ (za stroške plač zaposlenih za standardni program) in s plačili
staršev, iz katerih se pokriva večji del materialnih stroškov. V občini deluje Glasbena šola
Vinka Vodopivca, katere soustanoviteljica je tudi Občina Vipava.
Proračunske postavke
19027 Glasbena šola – dejavnost
Občina krije tudi del materialnih stroškov in sicer v višini kot bi znašalo subvencioniranje šole
staršem, ki so skladno s sklepom sveta šole oproščeni plačila dela šolnine. Zaradi večjega
števila upravičencev se sredstva povečujejo za 200 €.
19043 Glasbena šola – novogradnja
Na postavki se dodajajo sredstva za izdelavo celotne projektne dokumentacije preureditve
stavbe 2 v glasbeno šolo.
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Glavni program
1905 – Drugi izobraževalni programi
Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in
druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Podprogram
19059001 Izobraževanje odraslih
Zagotavlja se sredstva za dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni
stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost),
nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.
Proračunske postavke
19003 Ljudska univerza - dejavnost
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih se zagotavljala sredstva za tiste
programe, ki so v javnem interesu občine. Ljudski univerzi se z rebalansom zagotavlja dodatna
sredstva in sicer za namen izvedbe programov usposabljanja v Učnem centru Brje, pripravo
popisa in evidenc o osnovnih šolah v občini (objekti, rojstva, vpis, dejavnosti šol, povezovanje
z inštitucijami/društvi).
19056 Ljudska univerza
Sredstva za načrte se z rebalansom zmanjšujejo na dejanske stroške za izdelave idejnih
projektov energetske prenove stavbe 1 in stavbe stare občine.
Glavni program
1906 – Pomoči šolajočim
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.
Podprogram
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:
Vključujejo sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane,
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Proračunske postavke
19028 Regresiranje prevozov učencev
Prevoze učencev izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.o.o. Nova Gorica, del
prevozov izvajajo šole s šolskimi kombiji in starši sami (povračilo stroškov prevoza v druge
šolske okoliše, za katere občina krije stroške v višini kot do svojega šolskega okoliša, prevoz
učencev, ki so vključeni v CIRIUS Vipava, za katere občina zagotavlja povračila stroškov
prevoza). Dodatno se krije tudi stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami na Osnovno
šolo Kozara. Sredstva za šolske prevoze se povečujejo predvsem zaradi novih upravičencev,
ki so pridobili pravico do povračila stroškov prevoza.
19050 subvencioniranje šolske prehrane
Na postavki se zagotavlja sredstva za subvencioniranje šolskih malic, kosil in drugih stroškov
šolanja učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina in ki zaradi slabih premoženjskih
razmer, starši teh stroškov ne zmorejo plačevati. Zaradi novih ukrepov subvencioniranja kosil
s strani države, je delež občine manjši, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.
Podprogram
19069003 Štipendije
Vključujejo sredstva za štipendiranje za pedagoške poklice, štipendije za druga področje ,
štipendije za nadarjene.
Proračunske postavke
19051 občinske štipendije
Na postavki se zagotavlja sredstva za štipendije študentom, ki obiskujejo Fakulteto za
aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici (oddelek Ajdovščina). Višina štipendije znaša
200 €/študenta. Na postavki se dodaja sredstva za izplačilo enega obroka štipendije iz
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preteklega leta za študenta, ki ima bivališče v občini. Poleg navedenih štipendij so v skladu s
sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe
dijakov in študentov. Sredstva se znižujejo. Na podlagi razpisa iz leta 2015 bo v letu 2016
izvedeno plačilo 1 štipendije za deficitarne poklice in 10 občinskih štipendij (od tega 6
srednješolskih in 4 visokošolske). Glede na izkušnje iz lanskoletnega razpisa se na postavki
zagotavlja še sredstva za 2 štipendiji za deficitarne poklice za letošnji razpis (3 meseci).
PREGLED PREDPISOV
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
PODROČJE
20 - SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb
in zasvojenih oseb.
Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih
podzakonskih aktov ter občinskih predpisov: zagotavljanje mreže javne službe in
subvencioniranje storitve pomoč družini na domu, financiranje stroškov oskrbe v zavodih za
odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in
občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financiranje
plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica
do izbire družinskega pomočnika in plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke, ki
nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, pravice do uveljavitve
enkratne izredne denarne pomoči, enkratne denarne pomoči za novorojence v občini,
subvencioniranje stanarin, sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij in
sofinanciranje dopolnilnih socialnovarstvenih programov (pomoč pri zdravljenju odvisnikov).
Glavni program
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju,
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim
skupinam.
Podprogram
20049001 Centri za socialno delo
Zajema sredstva za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike in za
rejnike).
Proračunske postavke
20003 Center za socialno delo
Na tej postavki se Centru za socialno delo zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe
programov. S proračunom je bilo sprejeto sofinanciranje programov »Rejništvo od danes do
jutri« v višini 1.350 € in »Treningi starševstva« - pilotni projekt, sofinanciran tudi s strani
norveških finančnih mehanizmov, v višini 500 €. CSD je občino zaprosil za nadaljnje
financiranje programa Neverjetna leta – treningi starševstva v celoti, saj se je pilotni projekt
zaključil, program pa bi izvajali še naprej. Z rebalansom se tako za izvajanje programa od
septembra naprej zagotovi dodatna sredstva v višini 6.480 €.
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Podprogram
20049002 Socialno varstvo invalidov:
Obsega sredstva za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki
invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto
stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. Družinski
pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek; za financiranje družinskega
pomočnika pa morajo prispevati tudi upravičenci glede na njihove dohodke oziroma plačilno
sposobnost.
Proračunske postavke
20007 Financiranje družinskih pomočnikov
Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s
prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s
težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda
center za socialno delo. Sredstva za leto 2016 so bila planirana upoštevajoč trenutno število
družinskih pomočnikov (14) in trenutne višine transferja, do katerega je upravičen posamezen
družinski pomočnik (734,15 € + prispevki + razlika prispevkov do minimalne plače). S koncem
leta 2015 je z delom začel nov družinski pomočnik, februarja pa je en družinski pomočnik
prenehal z opravljanjem dela, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti uskladiti sredstva za
izplačila družinskim pomočnikom.
Podprogram
20049003 Socialno varstvo starih:
Zagotavljajo se sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in
sofinanciranje pomoči družini na domu.
V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom.
Gre tako za programe oz. storitve, ki jih občini narekuje zakon o socialnem varstvu.
Proračunske postavke
20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih
Po zakonu o socialnem varstvu in ZUPJS so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške
storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom, ki s
svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se
(do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda
pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Potrebnih sredstev ni mogoče natančno
predvideti, saj so odvisna od števila upravičencev in višine doplačil, ki jih zagotavlja občina –
med letom se lahko število upravičencev poveča ali zmanjša, prav tako pa se lahko med letom
spremeni višina doplačil. Sredstva so bila planirana na podlagi trenutnega števila odobrenih
oprostitev oskrbnin in povprečne višine plačila ter zagotovitve sredstev za plačilo 13 mesečnih
računov. V prvi polovici tekočega leta pa je CSD izdal 5 novih odločb o oprostitvah domske
oskrbe (trenutno je občina dolžna doplačati oskrbo 49 občanom), zato je potrebno z
rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za zagotavljanje oskrbnin v domovih za starejše v
višini 24.933 €.
20012 Služba pomoči na domu
V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne
službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Občina je dolžna sofinancirati stroške javne službe najmanj v višini 50%; zagotavljamo
pa večji delež (okrog 60%). Občina na tej postavki zagotavlja posameznima izvajalcema
subvencijo za 825 efektivnih ur povprečno mesečno oziroma 9900 ur letno. Občina je v skladu
z Zakonom o socialnem varstvu dolžna tudi doplačevati storitev upravičencem, ki ne zmorejo
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delno ali v celoti plačevati storitve, na podlagi odločbe CSD. Sredstva za leto 2016 so bila
planirana okvirno, na podlagi predvidene realizacije v letu 2015. Z rebalansom je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje oprostitev upravičencem do pomoči na domu, saj
se je število upravičencev in višina oprostitve povečala, poleg tega je upoštevanih 13
mesečnih računov, povečati pa je potrebno tudi sredstva na kontu za subvencijo pomoči na
domu za javne zavode, saj je občina sprejela nove subvencije k ceni pomoči na domu v letu
2016 in planirana sredstva ne zadoščajo za izplačilo subvencij za celotno leto.
Podprogram
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:
Obsega sredstva za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri
uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez
dedičev, ki bi lahko poravnali stroške.
Proračunske postavke
20015 pomoči pri uporabi stanovanja
Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem
zakonu. Sredstva za leto 2016 so bila planirana okvirno, na podlagi povprečnega števila
upravičencev do subvencij v letu 2015. Z rebalansom se sredstva na postavki uskladijo na
podlagi povprečnega števila upravičencev do subvencij v letu 2016 (od 66 upravičencev v
začetku leta se je število zmanjšalo na 60 upravičencev sredi leta). Upoštevana so tudi
sredstva za izplačilo subvencij po odločbi ustavnega sodišča najemnikom tržnih stanovanj. Z
rebalansom tako planiramo porabo na postavki v višini 106.794 €.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o socialnem varstvu
- stanovanjski zakon
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o Rdečem križu Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
PODROČJE
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Glavni program
2201 – Servisiranje javnega dolga.
Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz
naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Podprogram
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje,
Predvidena so sredstva za odplačilo glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Proračunske postavke
22002 obresti od dolgoročnih kreditov
Planirana sredstva se znižujejo, ker novo zadolževanje predvidevamo šele proti koncu leta.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o javnih financah
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-

zakon o financiranju občin

PODROČJE
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, 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.
Glavni program
2303 – Splošna proračunska rezervacija
Glavni program Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogram
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Zajema sredstva tekoče proračunske rezerve za pokrivanje nepredvidenih oziroma
neplaniranih stroškov.
Proračunske postavke
23006 splošna proračunska rezervacija
Sredstva te proračunske postavke so namenjena pokrivanju nepredvidenih oziroma
neplaniranih stroškov. Sredstva se z rebalansom povečujejo.

Finančni načrt župana
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Predvidena so sredstva za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Proračunske postavke
01010 plače poklicnih funkcionarjev
Planirana sredstva za plačo župana in za izplačilo obema podžupanoma se povečujejo
predvsem zaradi izplačila regresa za letni dopust županu.
01011 materialni stroški za funkcionarje
Sredstva se povečujejo zaradi povečanih izdatkov za reprezentanco in večjega števila
službenih poti župana.
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Finančni načrt občinskega sveta
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Predvidena so sredstva za stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije),
stroške sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije),
stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank.
Proračunske postavke
01006 financiranje političnih strank
Planirana sredstva se zagotavljajo za financiranje političnih strank v višini 0,31€ na glas v
skladu s številom glasov dobljenim na zadnjih volitvah.

Finančni načrt turistično informacijskega centra
PODROČJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin
in drugih oblik povezovanja občin.
Glavni program:
0603 - Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram:
06039001 Administracija občinske uprave
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),
Proračunske postavke
06017 plače zaposlenih v TIC
Planirana sredstva se usklajujejo.

Finančni načrti krajevnih skupnosti

Finančni načrti krajevnih skupnosti so pripravljeni na podlagi planiranih prejetih lastnih
sredstev KS ter na podlagi sredstev, ki jih OA zagotavlja za poslovanje KS, tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov ter tekoče vzdrževanje javnih poti (sredstva razvidna iz priloge: »Sredstva
proračuna za tekoče poslovanje KS«). Vključena so tudi sredstva iz proračuna OA za tekoča
vzdrževalna dela, ki so v pristojnosti KS. Ob rebalansu se je uskladil prenos sredstev na
podračunih posamične KS (ob pripravi rebalansa se je upoštevala ocena prenosa sredstev v
2016). Do sprememb je prišlo pri sredstvih za zimsko službo, ki je za obdobje 2015-2016
zaključena in so tako upoštevani dejanski izdatki. Z rebalansom smo zagotovili sredstva za
zimsko službe za vse KS. Do poračuna sredstev za tekoče delovanje je prišlo tudi pri KS
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Ajdovščina – poračunani izdatki za pogodbeno delo v KS ter pri KS Šmarje – zagotovi se
500,00 EUR za krajevni praznik, ki ga KS do sedaj ni imela.
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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2016 DO 2019
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Uvod

Načrt razvojnih programov je tretji del proračunske dokumentacije. Odraža razvojno politiko
občine za obdobje od leta 2016 do leta 2019 na področju investicij. Načrtovani izdatki za
investicije so razdeljeni po letih, po podprogramih in po posameznih projektih. Po posameznih
projektih so prikazane vrednosti in viri financiranja za izvedbo. Načrt razvojnih programov za
leto 2019 je samo delno pripravljen, dokončno bo izdelan po pregledu in finančnem
ovrednotenju planov krajevnih skupnosti, ki so še v obdelavi.

Obrazložitve NRP za obdobje 2016 - 2019
OBČINSKA UPRAVA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB001-04-0000 nakup zgradb in prostorov
V 2016 je predviden nakup poslovnega prostora na naslovu Goriška 10 in 12, nadalje je
predviden nakup objekta in zemljišča na naslovu Tovarniška 3g, v kolikor bo Občina
Ajdovščina uspela na dražbi v okviru stečajnega postopka, pri odhodkih pa je upoštevana tudi
menjava poslovnih prostorov – pridobitev prostorov na naslovu Gregorčičeva 21 v Ajdovščini,
končno pa še pridobitev solastniških deležev na naslovu Prešernova 2a.
Tekom leta se je zaradi ugodne priložnosti v okviru javne dražbe, ki ob planiranju ni bila
predvidena, kupil poslovni prostor na Bevkovi, nadalje pa ni več predviden nakup poslovnega
prostora na naslovu Goriška 10 in 12 in pa pridobitev solastniških deležev na naslovu
Prešernova 2a. Upoštevajoč te spremembe, se sredstva z rebalansom povečujejo.
OB001-04-0008 učni center Brje
Prenova stare šole na Brje za namen Učnega centra Brje je zaključena. V letu 2016 planiramo
dokup tehnološke opreme in sicer homogenizatorja in/ali plinskega pasterizatorja. Električni
pasterizator, ki je trenutno nameščen, zaradi omejitve električne moči, predstavlja ozko grlo
predelave. Z rebalansom dodajmo sredstva za ureditev dvorišča na severni strani objekta.
OB001-04-0021 Dom krajanov Otlica
Z rebalansom se zagotovijo sredstva v višini 3.500,00 EUR za projektno dokumentacijo
izgradnje manjšega prizidka (shrambe) Doma krajanov.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB001-06-0001 oprema občinska uprava
V letu 2016 se sredstva povečujejo predvsem zaradi nakupa polnilne postaje za električne
avtomobile, kjer pa je planiran tudi prihodek iz naslova donacije. Načrtujemo tudi nakup
dodatnega avtomobila, ker se najem ne izplača.
OB001-06-0002 računalniška oprema
V letu 2016 je bilo predvideno redno posodabljanje informacijskega sistema, tako strojnega kot
programskega dela, ki se je delno že izvedlo in za nadaljevanje so potreba dodatna sredstva.
OB001-06-0003 upravna stavba
V letu 2016 se sredstva povečujejo za stroške izdelave načrta strojnih instalacij za preureditev
ogrevanja upravne stavbe občinske uprave na toplotno črpalko zaradi ukinitve toplovodnega
omrežja, ki trenutno poteka iz stavbe 3 OŠ Ajdovščina.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB001-07-0001 oprema za zaščito in reševanje
Sredstva v letu 2016 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje nabave
avtomobila za ekipo prve pomoči.
OB001-07-0005 Holistic
V letu 2016 so planirana sredstva v višini 215.000€ za dokončanje projekta Holistic. Z
rebalansom se sredstva povečujejo na račun dodatno pridobljenih sredstev sofinanciranja.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB001-13-0008 parkirišča
Sredstva se v letu 2016 zmanjšujejo na podlagi realizacije odhodkov že zaključenih investicij v
izgradnjo parkirišč za starim mlinom in pred stavbo 3 OŠ Ajdovščina ter prerazporeditev
sredstev v višini 12.000 EUR v krajevni skupnosti Dobravlje za ureditev parkirišč pred dvorano
KS na izvedbo nadstreška pred vhodom, ki so bila dana v finančni plan KS Dobravlje na
proračunsko postavko 06082.
Na kontu investicijsko vzdrževanje se v letu 2016 dodajajo sredstva za asfaltacijo parkirišč pri
stari mlekarni na Planini ob gradnji ekološkega otoka.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB001-13-0005 lokalne ceste
Zaradi prijave na sredstva 23. člena ZFO je bilo potrebno odpreti novo proračunsko postavko
za rekonstrukcijo lokalne ceste na Brje, zato smo sredstva iz konta 420500 (izvedba) in
420804 (načrti) prenesli na postavko 13121. Na tej postavki so ostala sredstva za prenovo
ceste Dolenje – Planina, ki se zagotavljajo tudi v letu 2017 za dokončanje.
OB001-13-0016 Lavričeva ulica, Pot v Grivče
Po planu KS Ajdovščina se namenjajo sredstva za nadaljevanje ureditve makadamskega dela
Lavričeve ulice in sicer za projektno dokumentacijo v letu 2016 v višini 5.000€ ter izgradnjo
komunalne opreme, izgradnjo novega propusta ter asfaltacijo ulice 145.000€ v letu 2017. Pred
izvedbo del bo potrebno ponovno proučiti aktualnost veljavnega lokacijskega načrta.
Z rebalansom se sredstva za projektno dokumentacijo prenašajo v leto 2017.
Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca prenove Vilharjeve ulice od križišča z ulico Quiliano
do nove osnovne šole. Na podlagi pridobljenih ponudb se usklajuje vrednost na postavki,
dodatno se namenjajo sredstva za prestavitev vodovoda in kanalizacije ter na tem odseku ter
ureditev klančine na mostu čez Lokavšček. Skladno s podpisanimi pogodbami in pridobljenimi
ponudbami za nadzor se usklajuje tudi odhodke na teh kontih.
OB001-13-0018 Goriška cesta
Za osvetlitev treh prehodov za pešce na goriški cesti se z rebalansom dodatno zagotavlja
10.000 EUR.
OB001-13-0020 javne poti
Zmanjšuje se planirane odhodke za geodetske storitve in druge podobne storitve na javnih
poteh.
Izdelan je rebalans plana ureditev javnih poti po krajevnih skupnostih. Na kontu rekonstrukcije
in adaptacije bodo sredstva v letu 2016 namenjena za popravilo naslednjih javnih poti:
JAVNE POTI
Vrednost v €
podporni zid Gojače
15.000,00
Angelska gora-Ojstrica, Skruča dolina, Otlica
27.980,00
sanacija zidu v Podkraju
50.000,00
pot proti Jami, Vrtovin
20.000,00
Predmeja (DK, Medvedovše, Pod Bevki) OA
(35.000, KS 5.000)
40.000,00
Gaberje pot čez klanc
10.000,00
Planina – ograja pri nelegalnem odlagališču
odpadkov
2.000,00
premik čakalnice na Predmeji zaradi
inšpekcijske odločbe
2.354,60
popravilo pešpoti na Brajdi (prenos iz 2015)
11.750,29
nepredvidena popravila
4.500,00
SKUPAJ:
183.084,89
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OB001-13-0021 ureditev območja Castre
Naročena ter pripravlja se projektna dokumentacija PGD, PZI kanalizacije, vodovoda in javne
razsvetljave. Naročilo je zaenkrat v mirovanju, aktivnosti se ne izvajajo. Za celovito urejanje
starega mestnega jedra Castre je predvidena izpeljava natečaja s katerim bi pridobili strokovno
najustreznejše rešitve predvsem za urbanistično zasnovo, ureditve prometa ter arhitekturno
oblikovanje odprtih prostorov. Z natečajem bomo, ob javni razpravi z občani, pridobili
najprimernejši predlog, kot izhodišče za pripravo IDZ in izvedbenih projektov (PZI). Izvedba
celovite prenove območja Castra je predvidena za leta 2017 in 2018. Za izvedbo investicije je
predviden tudi vir iz državnega proračuna.
OB001-13-0024 cesta proti izviru Hublja – 3. faza
Sredstva se v letu 2016 zmanjšujejo na podlagi podpisane pogodbe za izdelavo PZI projektov
za dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave).
OB001-13-0026 avtobusne postaje
Sredstva so se prenesla nov OB001-13-0034- rekonstrukcija lokalne ceste na Brje, ker bo
izgradnja avtobusne čakalnice sestavni del investicije. Projekt bomo prijavili na MKGP za
sofinanciranje po 23. členu ZFO.
OB001-13-0030 cesta čez Kisli hrib – Skrilje
Sredstva za izgradnjo dostopne ceste čez Kisli hrib do OŠ Skrilje, ki vključujejo asfaltacijo
obstoječe makadamske poti ter izvedbo mosta čez potok Skrivšek se povečujejo skladno z
pogodbeno vrednostjo za izvedbo mostu čez Skrivšek in projektantsko oceno vrednosti
ureditve asfaltacije ceste čez Kisli hrib..
OB001-13-0034 rekonstrukcija lokalne ceste na Brje
Zaradi prijave na sredstva MGRT za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO se
odpira nova proračunska postavka. Planirani odhodki so se prenesli iz splošne postavke za
vzdrževanje lokalnih cest 13009 in postavke 13117 avtobusna postaja Brje. Investicija obsega
rekonstrukcijo ceste z izvedbo novih kamnitih zložb, ureditvijo odvodnjavanja, postavitev
avtobusne čakalnice in asfaltacijo vozišča od odcepa ceste LC Potoče-Branik proti vasi Brje do
odcepa za zaselek Kodrovi v dolžini cca 740m.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB001-13-0033 mostovi
Z rebalansom se v letu 2016 namenjajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo mostu za pešce čez Hubelj, ki bi povezoval Šturski park in C-2. Idejni projekti so bili
že izdelani v preteklosti, vendar zaradi pogojev ARSO po ureditvi struge Hublja niso bili
realizirano. Vrednost investicije še ni znana, zato bo vnesena v NRP po izdelani projektni
dokumentaciji.
13029004 Cestna razsvetljava
OB001-13-0010 javna razsvetljava
Sredstva se v letu 2016 z rebalansom povečujejo na podlagi prejetih ponudb za nove luči po
krajevnih skupnostih za 6.000 EUR ter za izvedbo ločenih odjemnih mest v transformatorskih
postajah, katere obnavlja Elektro Primorska.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB001-13-0004 Idrijska cesta
Sredstva so namenjena ureditvi prehoda za pešce na križišču Idrijske in Lavričeve ceste.
Trenutno se izdeluje novelacija projektne dokumentacije za ureditev križišča med Lavričevo
ulico in Idrijsko cesto. Glede na dolge roke pridobivanja soglasij pristojnih državnih institucij se
zamika pričetek del na konec leta, zato se delno prenaša sredstva v letu 2017.
13069001 investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB001-13-0023 širokopasovno omrežje
Sredstva so namenjena izdelavi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij. Z rebalansom sredstva znižujemo v skladu s pridobljeno ponudbo za
izdelavo razvojnega načrta.
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14 GOSPODARSTVO
1429001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB001-14-0005 PC Pod železnico in Mirce – 2. faza
Sredstva so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone pod obstoječo cesto v
Mircah (pod Bia Separations). Predhodno bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter
pridobiti gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Iz leta 2015 se prenaša sredstva za
kompenzacijo komunalne ureditve pri podjetju Codognotto v vrednosti obračunanega
komunalnega prispevka 70.600 EUR. Z rebalansom se sredstva za izvedbo zmanjšujejo ter
zamikajo v leto 2017.
OB001-14-0006 Poslovna cona v Ajdovščini – V Talih
Sredstva so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone pod obvoznico od
križišča proti nadvozu nad avtocesto. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za komunalno infrastrukturo je že izvedena, podana je vloga za gradbeno
dovoljenje. Na postavki se sredstva povečujejo skladno s sprejetim DIIP.
Izveden je bil tudi javni razpis, pridobljene ponudbe za prvo fazo so nižje od zagotovljenih
sredstev v proračunu, zato se bo del druge faze lahko izvedel že v letošnjem letu.
OB001-14-0019 PC Pod Fructalom
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo odstavnega pasu na
obvoznici ter komunalno opreme parcel pod Fructalom za namene poslovne cone. Idejni
projekti za prometno ureditev so že naročeni. Po potrditvi projektne naloge s strani DRSI bodo
izvedeni postopki za pripravo projektne dokumentacije PGD PZI. Sredstva za projektno
dokumentacijo se delo prestavljajo v leto 2017.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB001-14-0015 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa
Zaradi prijave na sredstva MGRT za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO se
odpira nova proračunska postavka. Planirani odhodki so se prenesli na nov OB001-14-0020
parkirišča Vipavski Križ. Predvidena je izgradnja okrog 50 novih parkirnih mest pod Vipavskim
Križem, trenutno se izdeluje projektna dokumentacija, izvedene so bile arheološke raziskave,
vendar najdb ni bilo. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena za julij mesec. Z
rebalansom zagotavljamo potrebna sredstva za izvedbo ter nadzor. Investicija bo izvedena v
letu 2016.
OB001-14-0018 Tržnica okusov Vipavske doline
Med avtocesto in Agipom je predvidena gradnja cca 3500m2 pokritih površin za tržnico okusov
Vipavske doline. V letu 2016 planiramo izdelavo programske zasnove in projektne
dokumentacije. Izgradnja bo odvisna od pridobitve drugih zunanjih virov financiranja .
OB001-14- 0020 parkirišča Vipavski križ
Sredstva so v letu 2016 namenjena izgradnji parkirišč pod Vipavskim Križem v nadaljevanju
obstoječih parkirišč. V letu 2015 je bila odkupljena parcela, velikosti 2135m2, na kateri bodo
urejena parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce naselja. Z rebalansom se bo za izvedbo
parkirišč ustanovila nova proračunska postavka.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNA DEDIŠČINE
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB001-15-0004 kanalizacija Ajdovščina vzhod
Sredstva bodo v letu 2016 porabljena za izgradnjo kanalizacije območja pod Kresnicami, v
kolikor bo realizirana gradnja stanovanjskih blokov. V letu 2016 zagotavljamo sredstva za
projektno dokumentacijo, izvedba se seli v leto 2017.
OB001-15-0006 kanalizacija Dolga Poljana
Sredstva se prenašajo iz leta 2015 za dokončanje izgradnje kanalizacije pod vasjo Dolga
Poljana in sicer za novelacijo projektne dokumentacije zaradi pridobitve potrebnih služnosti v
višini 5.000€, ter za izvedbo in nadzor 55.000€. Dokončanje del je predvideno v letu 2017.
OB001-15-0007 kanalizacija Velike Žablje
Na postavki je planirana izgradnja dodatnega fekalnega kanala pod vasjo Velike Žablje. Z
rebalansom zamikamo izvedbo investicije v leto 2017.
OB001-15-0011 investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
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Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter prenavljanje že
obstoječe kanalizacije in objektov ter novogradnje skladno s planom, ki se letno potrjuje pri
sprejemanju občinskih proračunov. Sredstva se za vsako leto pri pripravi letnih načrtov
natančno porazdelijo po posameznih projektih. V glavnem se investicije financirajo iz
najemnine komunalne infrastrukture.
OB001-15-0015 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje 2. faza
Sredstva so v letu 2016 predvidena za dokončanje izgradnje kanalizacije po Budanjah – 2.
faza. Investicija je v zaključni fazi.
OB001-15-0016 kanalizacija Gojače
V leto 2016 so zagotovljena sredstva za plačilo projektne dokumentacije PGD PZI za naselje
Gojače.
OB001-15-0018 varovanje povodja reke Vipave – 3 .faza
S predvidenimi sredstvi bomo v zaselkih po Lokavcu – Brod, Čohi, Slokarji ter Gorenje poleg
vodovoda zagotovili tudi kanalizacijo ter priključitev na čistilno napravo. Pričetek gradnje je
planiran v letu 2016, zaključek pa v letu 2017.
OB001-15-0019 kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para
V letu 2016 se sredstva namenjajo za plačilo že izvedenih del izgradnje kanalizacije zaselkov
Pikči, Kozja para ter Male Žablje. Preostala sredstva se selijo na novo proračunsko postavko.
OB001-15-0020 Kanalizacija Dobravlje
V naslednjem obdobju je predvidena oprema naselja Dobravlje z javno kanalizacijo, obnovili
bomo vodovodno omrežje ter zagotovili čistilno napravo. Sredstva za pripravo projektne
dokumentacije so zagotovljena v letu 2016, izvedba pa bo sledila v letih 2017 in 2018.
OB001-15-0021 Kanalizacija Stomaž
Skupaj z novim vodovodnim omrežjem je predvideno, da bo naselje Stomaž do konca leta
2018 opremljeno z javno kanalizacijo ter čistilno napravo.
OB001-15-0022 Kanalizacija Cesta
Izdelava projektne dokumentacije za vas Cesta se planira v letu 2018, izvedba pa v letu 2019.
OB001-15-0023 Kanalizacija Podkraj
Izdelava dopolnitve projektne dokumentacije za Podkraj se planira v letu 2018, izvedba pa v
letu 2019. Projektna dokumentacija je bila pripravljena, vendar se zaradi problemov pri
pridobitvi lokacije za umestitev ČN ni dokončala.
OB001-15-0024 Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para
Z rebalansom zagotavljamo sredstva za izvedbo investicije v letih 2016 ter 2017. V okviru
investicije se bo zgradil sistem fekalne in meteorne kanalizacije. Kjer bo potrebno, se bo
prenovilo tudi vodovodno omrežje.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
OB001-16-0002 varovanje vodnega vira Hubelj
Za stabilno delovanje vodnega sistema Hubelj v poletnih mesecih bo potrebno dodatno zgraditi
vodohran kapacitete cca 2.000 m3. Vodohran bi bil postavljen v območju nove vodarne. Z
rebalansom se sredstva znižujejo in sicer so bile geološke raziskave že izvedene, naročilo
projektne dokumentacije pa se predvideva v letu 2017.
OB001-16-0011 vodovod Lokavec
Na postavki so v letih 2016-2018 planirana sredstva za navezavo naselij Brod, Čohi in Slokarji
na javno vodovodno omrežje. Skladno s sprejeto odločitvijo na zboru krajanov se bo na javno
vodovodno omrežje zaenkrat priključilo le zaselke Čohi ter nekatere objekte v zaselku Brod, za
katere so lastniki so izrazili interes za priključitev.
V letih 2017 ter 2018 pa so dodatno zagotovljena tudi sredstva za izgradnjo vodovoda Stomaž.
OB001-16-0013 investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Investicijsko vzdrževanje vodovodov se bo izvajalo po planih, ki jih letno usklajujeta občina ter
izvajalec javne službe. Sredstva se za vsako leto pri pripravi letnih načrtov natančno
porazdelijo po posameznih projektih. V glavnem se investicije financirajo iz najemnine
komunalne infrastrukture.
OB001-16-0015 vodovod Podkraj
V letu 2017 načrtujemo naročilo študije izdatnosti vodnega vira na Vodicah.
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OB001-16-0025 vodovod Selo
Sredstva v letu 2016 so bila namenjena za gradnjo vodovodne zanke mimo športnega igrišča
v Selu.
OB001-16-0053 vodovod Male Žablje, Pikči, Kozja Para
V okviru izgradnje kanalizacijskih sistemov v naseljih Male Žablje, Pikči in Kozja para je
planirana prenova tudi vodovodnega omrežja v letu 2016. Z rebalansom se večina sredstev
prenaša na enotno postavko skupaj z izgradnjo kanalizacije.
OB001-16-0054 vodovod Dobravlje
Ob izgradnji kanalizacije se bo po Dobravljah obnovilo tudi vodovodno omrežje in sicer 2017 in
2018.
OB001-16-0057 vodovod Črniče

Predvidena sredstva so zagotovljena za novogradnjo vodovoda, s katerim bi nekatere
objekte na zahodni strani naselja priključili na javno vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB001-16-0023 pokopališče Batuje
Z rebalansom zamikamo odhodke v leto 2017 ker kljub velikim naporom še vedno nismo uspeli
pridobiti zemljišča od RS v last. V letu 2014 so bili pripravljeni projekti za širitev pokopališča in
dozidavo obstoječe mrliške vežice v Batujah. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč smo
spremenili projektno dokumentacijo na način, da se bo lahko investicija izvajala v dveh fazah.
Prva faza obsega dozidavo mrliške vežice. Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti šele po
odkupu potrebnega zemljišča.
OB001-16-0046 pokopališče Gojače
Z rebalansom se zmanjšuje sredstva za izvedbo strokovnega nadzora glede na dejanske
stroške.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB001-16-0010 postavitev otroških igral na podeželju
V letu 2016 je planirana ureditev otroškega igrišča v Potočah (KS Kamnje). V letu 2017 je
planiran nakup otroških igral za otroško igrišče v KS Šmarje ter v KS Žapuže. Z rebalansom se
postavka v 2016 povečuje za ureditev otroškega igrišča na Predmeji in sicer se na postavko
dodaja nerealizirana sredstva iz 2015 ter 1.500,00 sredstev KS iz info tabel.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB001-16-0006 investicijsko vzdrževanje stanovanj
Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj se zaradi vrste odhodkov prenašajo na tekoče
vzdrževanje stanovanj. Namenjena so plačilu deležem vlaganj v skupne prostore, fasade ter
prenove streh stanovanjskih blokov, za katere so bila že črpana sredstva rezervnega sklada.
16069002 Nakup zemljišč
0B001-16-0009 nakup stavbnih zemljišč
Postavka »nakup stavbnih zemljišč« zajema program nakupov stavbnih zemljišč v obdobju
od leta 2016-2019. Zemljišča se kupujejo predvsem za namene zagotavljanja ustreznih
zemljišč za investicije, ki jih vodi Občina ter za vzpostavljanje pravnega stanja z dejanskim
glede lastništva oz. posesti zemljišč in sicer za ceste, pločniki, javne površine, pokopališča,
zemljišča za komunalno infrastruktura v obrtnih conah, za ekološke otoke, igrišča. Z
rebalansom proračuna se planirana sredstva povečajo iz naslova pospešenega pridobivanja
zemljišč na območju obrtnih con.
17 ZDRAVSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB001-17-0005 Zdravstveni dom Ajdovščina
Občina Ajdovščina je konec prejšnjega leta po pridobitvi mnenja Zdravstvenega doma o
primernosti lokacije za fizioterapijo, kupila prostore v pritličju bloka na Ribniku, na naslovu
Bevkova 13. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039005 Drugi programi v kulturi
OB001-18-0005 Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša
Občina mora (zaradi ohranitve statusa pooblaščenega muzeja) Pilonovi galeriji zagotoviti
ustrezne prostore za depoje; smiselno in potrebno bi bilo tudi deloma razširiti razstavne
prostore, zagotoviti prostore za knjižnico, muzejsko trgovino in urediti ustrezne delovne
prostore za zaposlene. Poleg navedenega bi se v Rustjevi hiši uredili prostori za potrebe
delavnic peke kruha, mletje žita, spoznavanja s pekarsko dediščino, pa tudi kavarna – butična
pekarna s stalno razstavo o pekarski tradiciji v Ajdovščini. V teku je izdelava projektne
dokumentacije za preureditev objekta Pilonove galerije in Rustjeve hiše. Pridobljeni so pogoji
ZVKD, izbran je arheolog, ki bo izvajal prehodne arheološke raziskave, na podlagi katerih bo
ZVKD dopolnil pogoje, ki bodo osnova za nadaljnje projektiranje. Predvideva se večje
arheološke najdbe na območju bivšega rimskega stolpa. Zaradi navedenega se bo
predvidoma začetek gradnje zamaknil na konec leta, zato se večji del sredstev prenaša v leto
2017.
OB001-18-0006 transferi kulturnim zavodom
Pilonovi galeriji se v letu 2016 zagotavljajo sredstva za nakup laserskega tiskalnika (3.050€) –
že v proračunu. Z rebalansom se poleg že zagotovljenih sredstev za nadgradnjo serverja
(3.000€) Lavričevi knjižnici zagotavlja še dodatna sredstva za nadgradnjo računalniških
programov GRAD v višini 6.524€ (prehod v bazo SQL) in sredstva za nabavo opreme RFID za
avtomatizirano izposojo in vračilo gradiva v osrednji enoti v Ajdovščini. Predviden je nakup
dveh knjigomatov, treh delovnih postaj in 105.000 nalepk, v skupni višini 46.000€ knjigomati bi
pomagali zmanjševati čakalne vrste v knjižnici, predvsem pa bi izboljšali kakovost storitev
knjižnice.
18059001 Programi športa
OB001-18-0008 športni park Pale
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju območja športnega parka (obnova klopi,
lesene ograje ob Hublju…). Na podlagi pridobljenih ponudb se zmanjšuje sredstva za tekoče
vzdrževanje. Prerazporeja pa se sredstva iz novogradenj na nadzor, ki je potreben zaradi
pridobitve uporabnega dovoljenja. V teku je izdelava PID projektov legalizacijo proge downhill.
Na kontu investicijskega vzdrževanja se namenja dodatna sredstva za ureditev kolesarske
proge ob cesti za vadbe mlajših članov kluba Črn trn.
OB001-18-0011 Nogometni stadion
V letu 2016 so že bila izvedena nujna sanacijska dela na stebrih vzhodne tribune stadiona
Ajdovščina. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Vir so sredstva iz unovčene bančne garancije
za odpravo napak.
OB001-18-0023 Večnamenska gimnastična dvorana v Ajdovščini
Skladno s sprejetim DIIP se v letu 2016 usklajujejo konti na proračunski postavki za gradnjo
večnamenske gimnastične dvorane v Ajdovščini. Idejni projekti so že izdelani, v teku je
pridobitev potrebnih soglasij in izdelava PGD projekta. Razpis za izvedbo se planira v
septembru.
OB001-18-0032 športno igrišče Stomaž
Izveden je bil odkup zemljišča pri pokopališču za izgradnjo športnega igrišča v Stomažu. S
krajevno skupnostjo se še usklajujejo podatki za izdelavo projektne naloge, zato se bo z
izvedbo pričelo kasneje, kot je bilo predvideno. Delno se z rebalansom sredstva zamikajo v
leto 2017.
OB001-18-0033 energetska sanacija ŠC Police
Za energetsko sanacijo javnih objektov se bo na javnem razpisu skušalo najti zasebnega
vlagatelja, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo. Dokončna odločitev o številu objektov, ki
bodo zanimivi za vlagatelje in ki jih bomo prijavili na razpis MZI še ni sprejeta, ampak bo to
potrdil občinski svet s sprejemom investicijskega programa v mesecu septembru. Glede na to,
da se bo investicija realizirala le v primeru javno zasebnega partnerstva, pri katerem zasebnik
izdela projektno dokumentacijo, zmanjšujemo sredstva v letu 2016 na kontu načrti.
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19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
OB001-19-0020 Otroški vrtec Col
Sredstva za nakup opreme se povečujejo glede na prejeto projektantsko oceno vrednosti
opreme (notranja oprema, oprema razdelilne kuhinje, zunanja igrala). Sredstva za izvedbo se
zmanjšujejo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del.
19039001 Osnovno šolstvo
OB001-19-0003 Osnovna šola Otlica
Iz preostalih sredstev iz naslova unovčene bančne garancije v višini 32.195,02€ se bo izvedlo
sanacijo fasade. Sanacija zamakanja je bila izvedena v letu 2015.
OB001-19-0005 transferi osnovnim šolam
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2016 bo Osnovna šola Otlica uredila stop v jedilnici – golo strešno
konstrukcijo, na kateri se nabira prah in umazanija, bo pokrila z armafleks ploščami. Občina bo
za ta namen zagotovila 6.000€. Osnovni šoli Šturje se zagotavljajo sredstva (19.600€) za
zamenjavo dvižne električne zavese v telovadnici. Obstoječa zavesa nima ustreznega
certifikata in ne tehnične mape, manjkajo tudi mehanska varnostna varovala. Osnovni šoli Col
se zagotavljajo sredstva (3.580€) za klimatizacijo pisarn. S tem se bo omogočilo boljše
delovne pogoje poleti, pozimi, ko ni pouka, pa ne bo potrebno ogrevati celotne šole. Z
rebalansom se zagotavlja dodatnih 15.000€ OŠ Otlica za ureditev prezračevanja za odpravo
težav z radonom v starem delu šole, OŠ Col 6.147€ saj mora šola v skladu z odločbo
inšpektorata odpraviti ugotovljene nepravilnosti nizkonapetostne inštalacije in sistema zaščite
pred strelo objektov šole in telovadnice, OŠ Šturje pa sredstva za nabavo opreme prizidanega
dela šole (69.000€).
OB001-19-0006 Osnovna šola Danila Lokarja
Sredstva za nakup opreme se usklajujejo glede na prejete ponudbe za opremo (notranja
oprema, oprema kuhinje, urbana oprema, zunanja igrala, stroški selitve stare opreme – skupaj
532.000€). Sredstva za izvedbo investicijskega nadzora se zmanjšujejo glede na sklenjene
pogodbe in predvidene stroške. Prav tako se zmanjšujejo sredstva za ureditev ploščadi pred
osnovno in srednjo šolo – variantna rešitev še ni usklajena z MIZŠ.
OB001-19-0017 OŠ Šturje
Sredstva za izvedbo se zmanjšujejo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem in oceno
stroškov sanacije športnega poda v telovadnici. Sredstva za opremo so se s prerazporeditvijo
zagotovila na postavki 19033 OŠ Šturje – investicije.
19039002 Glasbeno šolstvo
OB001-19-0011 Glasbena šola - novogradnja
Nove prostore glasbene šole bi lahko zagotovili s prenovo stavbe 2 osnovne šole Danila
Lokarja – površinsko je stavba ustreznejša kot stavba 1. Za namen izdelave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijske dokumentacije se v letu
2016 povečujejo sredstva in znašajo 50.000€. Sredstva za izvedbo, ki so planirana v letu
2017, se ne spreminjajo.
19039001 Izobraževanje odraslih
OB001-19-0021 Ljudska univerza
Sredstva za načrte se z rebalansom zmanjšujejo na dejanske stroške za izdelave idejnih
projektov energetske prenove stavbe 1 in stavbe stare občine.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
KS AJDOVŠČINA
KS-06-0001-DOM KRAJANOV AJDOVŠČINA
V letu 2016 je planirana nabava ter postavitev defibrilatorja pred Domom krajanov v Ajdovščini.
KS BUDANJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Na postavki so v višini 1.500€ planirana sredstva za nakup opreme prostorov KS Budanje.
KS CESTA
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
24.000€ na odhodkovni strani so sredstva vezana na prodajo starih prostorov KS Cesta. Za
nakup opreme Doma krajanov na Cesti je predvidenih 1.000€.
KS COL
KS-13-0000001- VZDRŽEVANJE CEST V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
600,00 EZR je planiranih za nakup solnic (zabojnikov za sol).
KS DOBRAVLJE
KS-16-0000001-VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ V KS
Za nabavo opreme za prenovljeno mrliško vežico je planiranih 3.500€.
KS DOLGA POLJANA
KSDPO-18-001-ŠPORTNI PARK DOLGA POLJANA
5.920,00€ je v letu 2016 planiranih za ureditev objekta v športnem parku Martinšče, v letu
2017 pa 45.000 za ureditev sanitarij, garderob ter odra na v navedenem športnem parku, v
letu 2019 pa za inv. vzdrževanje objektov v športnem parku 3.000€.
KS GABERJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme za prostore KS Gaberje je v letu 2016 predvidenih 3.500€ (lastna sredstva
KS) ter v letu 2019 za ureditev kuhinje 15.000€.
KS-16-0000001-VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ V KS
Za nabavo opreme za novo mrliško vežico je planiranih 3.500€.
KS GOJAČE MALOVŠE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Na postavki so v višini 600€ planirana sredstva za nakup opreme Doma krajanov v Gojačah.
KS-16-0000001-VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ V KS
Za nabavo opreme za novo mrliško vežico je planiranih 3.500€.
KS PLANINA
KS-18-0000001- VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Sredstva so namenjena poplačilu zaključnih del na športnem igrišču Planina. Sredstva so iz
prenosa KS v leto 2016.
KS PREDMEJA
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme v Domu krajanov (oglasna deska, stenske luči, parkovne klopi…) je
predvidenih 1.500€.
Za izolacijo podstrešja Doma krajanov je rezerviranih 5.000€.
KS SELO
KS-16-0000001-VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ V KS
Za nabavo opreme za novo mrliško vežico je planiranih 3.500€.
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KS SKRILJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Na postavki so v višini 200€ planirana sredstva za nakup opreme prostorov KS Skrilje.
KS USTJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme v Večnamenskem prostoru na Ustjah je predvidenih 1.000€.
Odhodek je vezan na prihodek iz naslova prispevkov krajanov.
Enak odhodek je planiran tudi v letu 2016.
V letu 2018 pa je planirano dokončanje vaškega jedra ter postavitev oglasne deske oz. panoja
v vaškem jedru. (3.000€)
KS-18- 0000001-VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V KS
V letu 2016 KS planira za vzdrževanje nogometnega športnega igrišča nameniti 500€.
KS VELIKE ŽABLJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
V letu 2016 je rezerviranih 47.500€ za obnovo fasade dvorane in prostorov KS ter prenovo
strehe in potrebna investicijsko vzdrževalna dela na prizidku dvorane v Velikih Žabljah (prostori
bivšega gostinskega objekta).
KS VIPAVSKI KRIŽ
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup mreže za zaščito stropa ter za zaščito poda v Domu krajanov Plače je planiranih
1.500,00€.
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PREDLOGI PREDPISOV OBČINE
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 17. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA
LETO 2016
1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016, ki ga
je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel na 11. redni seji dne 26. 11. 2015,
se spremeni tako, da se v prilogah sklepa doda oz. izvzame posamično
premoženje ali pa popravi podatek, kot izhaja iz dodatka temu sklepu.

ŽUPAN
Tadej Beočanin
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DODATEK K SKLEPU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2016:

1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA ZA LETO 2016
1.1.

NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: občina Ajdovščina
Zap.
št.

Vrsta nepremičnine, parc.št.

Katastrska
občina, lokacija

Okvirna velikost
(v m2)

Predvidena
sredstva (v €)

4

Zemljišča, ki jih pridobiva v okviru posla s
SLO-CAR d.o.o., zaradi potrebe poti v OC
Pod Železnico

1895

66.000

68
69
70
71

630
960
999/10
3721/3

306
960
98
446

11.000
30.000
1000
13.000

72
73

1597/3
1795/1

k.o. Vipavski
križ
k.o. Ajdovščina
k.o. Ajdovščina
k.o. Col
k.o. Vipavski
Križ
k.o. Dol Otlica
k.o. Ajdovščina

1315
505

19.500
15.000

1.2 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) STAVB IN DELOV STAVB
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: občina Ajdovščina
Zap. št.

Vrsta
nepremičnine

Lokacija,
oznaka

1

Stanovanje

Goriška 10 in
12
2392-152-3
2392-152-5
1292-152-6
Goriška 10 in
12
2392-152-1
Prešernova 2a
Solastniški
deleži
2392-1694
Col 78

3

Poslovni
prostor

5

Poslovni
prostori

6

Stanovanje

velikost
(v m2)

Predvidena
sredstva

42.500
48,8
25,4
91,4
25,7

30.000
20.000

72,50

45.000

1.3 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ S STAVBO
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: občina Ajdovščina
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Zap. št.

Vrsta
nepremičnine

Lokacija,
oznaka

velikost
(v m2)

Predvidena
sredstva

3.

Zemljišče z
ruševino
Zemljišče z
ruševino

k.o. Vipavski
Križ
k.o. Vipavski
Križ

59

3.000

30

1.500

4.

PRILOGA 2
2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016
2.1.

NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z ZEMLJIŠČI

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovane prodaje: občina Ajdovščina
Zap.št. Parc. št.

k.o.

63
64
65

Del *102/1
233/29
Del 1070/378

66

593/8 in del 593/9

Kamnje
Šturje
Vipavski
Križ
Podkraj

67
68
69

Del 3535/1
1791/3
3510, 3511, 3512, 3513,
3514, 3516, 3517, 3518,
3519, 3520, 3521 oz. deli teh
parcel

2.2.

Brje
Ajdovščina
Vipavski
Križ

Velikost Posplošena
(v m2)
tržna oz.
orientacijska
vrednost (v
€)
14
360
9
400
120
7200
12, cca
43
84
811
19.000

1.650
100
25.000
400.000

NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S STAVBAMI IN DELI STAVB

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovane prodaje: občina Ajdovščina
Zap.
št.

Katastrska
občina

Parcelna številka

velikost
(v m2)

Posplošena tržna oz. orientacijska
vrednost (v €)

6
7

Ajdovščina
Kovk

2392-665-2
255 (stavba
2371-109; Kovk
33)

8

Ajdovščina

1190 (lopa na
Idrijski cesti)

198,3
60.000
Zemlijšča 25.000
1.593
Stavbe
105
21
2.000

PRILOGA 3
3.1 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016
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Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
P: 06014 K: 420101 18.000
Zap. št.

Vrsta
premičnega
premoženja

količina

Predvidena
sredstva

2

Osebni avto

1

30.000

3.2 NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Zap. št.

Vrsta
premičnega
premoženja

količina

Predvidena
sredstva

Ni predvideno

župan
Tadej Beočanin
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OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 17.
redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KRAJEVNE
SKUPNOSTI CESTA ZA LETO 2016
1. S tem sklepom se sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Krajevne
skupnosti Cesta v letu 2016, in sicer:
NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO
Zap.
št.

Samoupravna
lokalna
skupnost

1

Občina
Ajdovščina,
Krajevna
skupnost
Cesta

Katastrska
občina in
šifra
katastrske
občine
2391
Vipavski Križ

Parcelna
številka oz. ID
znak

Naslov

1774/14

Cesta 47,
Ajdovščina

in stanovanje v
prvi etaži ID
2391-363-1

Velikost
parcele
in
stanova
nja
40m2

Posplošena
tržna oz.
orientacijska
vrednost
nepremičnine
29.500 €

57,8m2

ŽUPAN
Tadej Beočanin
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 20.6.2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

SKLEP O DOLOČITVI OBMOČA ZA KATERA SE BO IZVEDEL
UKREP SPODBUJANJA NOVIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Janez Furlan

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
OBČINSKEGA SVETA:
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ redni seji dne _____2016
obravnava in sprejme:
Predlog SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na ____ redni seji dne ______2016 sprejel naslednji:
SKLEP
Ukrep št. 8: »spodbujanje novih neposrednih investicij«, opredeljen v Pravilniku o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list
RS št. 34/2015 in 93/2015), se v letu 2016 izvede za območje »Na Rusnah 1« ter za območje
»V Talih« (Strokovne podlage in programske zasnove za širitev proizvodnih območij, Studio 3,
št. 368-1-02, november 2001 - maj 2002).

Številka: 300-01/2015
Datum:
Župan

Tadej Beočanin, s.r.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 34/2015 in 93/2015) predvideva tudi ukrep usmerjen v
spodbujanje novih neposrednih investicij v obliki subvencije kupnine za zemljišče.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Občina Ajdovščino v letošnjem in prihodnjih letih intenzivno in aktivno išče investitorje, ki bi na
območju poslovne cone »V Talih« in »Na Rusnah 1« pričeli z gradnjo poslovno-proizvodnih
obratov ter posledično ustvarili večje število novih delovnih mest. V ta namen predlagamo
sprejem sklepa , ki bo omogočil izvedbo javnega razpisa za dodelitev spodbud podjetjem, ki
bodo na omenjenem območju v letu 2016 in 2017 pričeli z gradnjo.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem predlaganega sklepa ima posredne finančne posledice. Na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini
Ajdovščina (Uradni list RS št. 34/2015 in 93/2015) ter predlaganega sklepa bo objavljen javni
razpis.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.
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PRILOGE

137

138

139

140

141

142

143

144
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Gradivo pripravili: občinska uprava

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

MNENJE ODBOROV IN KOMISIJE IN PREDLOG ODLOČITVE:
Odbori in komisija so predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016
potrdili in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme.
Odbori in komisija so obravnavali celotno besedilo Odloka o rebalansu proračuna Občine
Ajdovščina, pripravljeno za obravnavo in menijo, da je besedilo primerno za obravnavo, zato
Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlagajo, da ga obravnava in sprejme.
Odbor za družbene zadeve
Predsednik
Ivan Vodopivec, l.r.
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Predsednica
Polonca Volk, l.r.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Predsednik
Miran Gregorc, l.r.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Predsednik
Valentin Krtelj, l.r.
Komisija za kmetijstvo
Predsednik
Bogdan Slokar, l.r
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