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Zakljuěni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

Napodlagitretjegaodstavka98.členaZakonaojavnih_fĺnancah(UradnilistRS,št.11/,11-uradno
prečiŠčeno besedilo,'łiils _ popr, 101/1ä,'!slĺš Jż1191,96/15 _ ZlPRS1617 in 13/18) in 15 člena

Statuta občine Vodice (Uradno glasilo obÖiňe Ýóoi"", št.7t2o14) in 3/18 je občinski svet občine Vodice na

-. 
redni sejidne sPre.lel

ZAKLJUCNI RACUN
PRORACUNA OBCINE VODICE ZALETO 2017

1. ělen

Sprejme se Zaključni račun proračuna obÖine Vodice zaleto 2017 '

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih

zneskih:

v EUR

Realizacija:
2017 111

oPlsKONTO

A KOVODoDHINDKOVRIP HOLANCA
4.',1'|.2.831SKUPAJt. 71+72+73+ 74+PRIHOD KI 3.489.s63

IPRIHODKI 1TE 2.9í6.957
703+704+PRIHODKI70 DA 2.536.591EK700 DAVKI INEK DOHODDONA 308.í87

DAVK! NA PRE703 72.179
704 RITVEo osTNBLAGVKIDA NA 0

DRUGI DAVKI706 s72.606
NEDA71 1O+711+712+ 713+714NI PRIHOD KI 192.696NJANA DOUDEL7'.10

PODDKIoHoN D
6.362

711 EBINPRISTOJAKST NE 55.187
7'.12 KAZNERNDENAEN DRUGLOBEG 26.162
7'.13

STORITEVINLAG AEODKI RODAJPODPRIH 292.199
PR!HODKIDRUGI NEDA714 555.801

72'l+772 KIPRIHODKIITKAP ALS 4.200
720 STEVREDsOVNIHosNEPRODAJODODKIRIHP 0
721 ZALOGRODAJEOD PKIPRIHOD 551.601
722

DSTEVSREHDMETENNEOPREINEDAJD PROoHODKIPRI 500
73'.173 IJENACDOREJP ETE 500VIROV730 tzE DOIJDONACEPREJET 0

73',|' ETUJINtzACIJ EDONETEPREJ 66.968
40+74'.174 KIODPRIHERN 66.968IH INSTITUCIJ

740 JAVNOIHtzKI DRUGPRIHODFERNIsTRAN
0REDSTEV

74'.1

lzDSTVAPREJETA PtzSRE
IJEUNEVROPSKEAUNPRORAC 0

78
ENIJUtzAAET REDSTVsREJP 0

786
NU IJEEVROPSKEUNATALA tzADSTVA SREREJETPos 0clJ

787
KIHGIH EVROPSDo DRUAAET SREDSTVPREJ

4.047.'.123
SKUPAJ ,,ODHOD KI

1.183.356
TE40 ODHODKI 400+40í 310.913

400 NIMZAPOSLETKIGIRU lzĐAN D 47.437
401

osTARNo VNIALsoczACEVDAJALDELORISPEVKIP 791.529
402 N STORITVELAGB oZATKIIZDA 7.977

OBRESTIILA403 25.500
REZERVE409 '1.620.822

I TRANSFERI41 T 2+41 1 3+410+411 66.776
SUBVENCIJE410 935.647

411 oosP DINJSTVOMINM GEZN KOPOSAMERIFTRANS 121.927
4',|.2

ANOVAMsTUINAMlzAclJNORGANEPROFITNIMFER!sTRAN
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0414 T V TUJINOI TRANSFE RI
1.í81'329

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.181.32942O NAKUP IN EVTDSIH SREosA OVNNNJ

61.617
INVESTIC43 FERITRANSIJSKI

20.000
431 tz. Es BAMNIMV FINPRASFERITRANKINVEST tclJs 41.617432 INVES SKI TRANSFERI P NSKIM UPORABNIKOM

65.708NSKI P MANJ1il.
B. TERJATEV IN ANNIHFN AIN N

0KIH
75 lv

L RODAJAIN PH POSOJDANPREJ A
751+DELEŽEV 0750 PREJETA POSOJILAND HILA

0
751 EDHALSKIKAPITDAJAPRO 0
752 ETIZACIJAPRIVANtz ASLOVIKUPN NE

0KAPITALSKIH 1UV DANA POSOJ ILA IN
0440 DANA P ILA
0IN FI NIH441 E KAPITALSKIH DEL
0

vl.
EMBE KAPITALSKIHIN SPREMPREJETA MINUS DANA POSOJILA

DELEŽEV .-v
UNC. RA FINANCI RANJA

300.00050 vll. 300.000ANJEDO500 í9.684
55 Vll!. DOLGA

19.684DOLGAILA5s0 0
346.024lH (lll.+Vl.+X.1=E) SREDSTEV NA

lx. .+Vll
(zMANJ
.+V.+Vlll

280.316t. -vlll.ZADOx.N -65.708
NETO FINANCIRANJE l.+X.-!X.xt.

Zaključni račun proraěuna občine Vodice za leto 2017

4'.,3 DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI

2' ělen

496.472

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017 sestavljajo sploŠni in posebni del'

n podrobnejši
bilance Prihod
delu Pa Prikaz
7. Sestavni del

podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih pos

2017 ter o realizaciji projektov v tem letu'

3. člen

Zaključni račun proračuna obcine Vodice za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu občine Vodice' Splošni

in posebni del ter realizacijaizvďpnla načrtov razvojnih programov se objavijo na spletnih straneh občine

Vodice.

Številka:
Datum:

XXXXXXXXX
XX.XX.XXXX

Aco Franc Šuštar, l.r.
Żupan občine Vodice
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zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

I sPLoŠNl DEL PRoRAGUNA
TABELA
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Zaključni račun proracuna občine Vodice za leto 2017

Primerjalna bilanca Splošnega dela proračuna _ ABc bilanca

oBčľ{A voDIcE, osčNA voDrcE
Kopitarjev trg 1, Vodice

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKT (70+7t)

ołvÖnt pRlĺooxt (700+703+704+706)

DAVKI NA DoHoDEK lľ ooslČex
Dohodnina

DAVKl NA pnemoŽeľ.le

Davki na nepremicnine

DaVki na premičnine

DaV ki na dediŠčine in daÍi|a

DaVki na promet nepremiĆnin in na fnanÖno premoŽenje

DoMAČl DAVK| NA BLAGo lN sToRlwE
Davki na posebne storitve

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

DRUGI DAVKI

Drugi dav ki

N EDAVČN l PRIHoDKI (7 10+7 11 +7 12+7 13+7 14\

uoeLźsl ľĺ ooelČxu lN DoHoDKl oD PREMoŽENJA

Prihodki od obresti

Prihodki od premoženja

TAKSE IN PRISTOJBINE

Upravne takse in pristojbine

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Globe in druge denarne kazni

PRIHODKI OD PROOAJE BLAGA IN STORITEV

Prihodki od prodaie blaga in storitev

onuol ľeolvČľl PRlHoDKl

Drugi nedavčni prihodki

KAPITALSKI PR IHODKI (7 20+7 21 +7 22\

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

PRlHoDKl oD PRooAJE zEMLJlŠČ lN NEoPREDMETENlHsREDSTEV

Prihodki od prodaje kmetijskih zem|jišč in gozdov

v EUR

70

700

7000

703

7030

7031

7032

7033

704

7044

7047

706

7060

71

710

7102

7103

711

7111

712

7120

713

7130

714

7141

72

720

7201

7203

721

722

7220

3.552.662,71

2.928,566,84

2.536.591,00

2 536,591,00

316.875,84

2M 575,84

2 100,00

10 100,00

60 100,00

75. í00'00

1 000,00

74 100,00

0,00

0,00

624 09s,87

'l92.06í 
'00

1 50,00

191.911 ,00

6.000,00

6.000,00

55.000,00

55,000,00

22.500,00

22,500,00

348.534,87

348 534,87

555.51 4,00

4.200,00

2 900,00

1 300,00

0,00

551 '3ĺ4'00
664,00

J, 71 3,489.562,51

2 916,9s6,52

2.536.591,00

2 536,591,00

308.186,85

223 090,02

1 442,60

7 519,10

76 135,13

72.178,67
'1 330,12

70 848,55

0,00

0,00

572.605,99

192.695,89
'185,56

192 510,33

6.361,67

361,67

5s.187,33

55 187,33

26.161,85

26 161,85

292.199,25

292199,25

555.800,68

4.200,00

2,900,00
'1.300,00

0,00

55í.600'68

664,00

98,22

99,60

í00'00

1 00,00

97,26

91,22

68,70

74,45

1 26,68

96'1ĺ

1 33,01

95,61

0,00

91,75

100,33

123,71

1 00,31

106,03

106,03

100,34

1 00,34

116,27

116,27

83,84

83,84
'100,05

í00'00

100,00

100,00

2 928,566,84

2.536.59't,00

2 536,591,00

316.875,84

244 575,84

2 100,00

10 100,00

60 100,00

75. í00'00

1 000,00

74.1 00,00

0,00

0,00

624 095,87

192.06ĺ 
'00

1 50,00

191 911,00

6.000,00

6.000,00

55.000,00

55 000,00

22.500,00

22 500,00

348.534,87

348 534,87

555,514,00

4.200,00

2 900,00

1 300,00

0,00

55í.314'00

664,00

0,00

91,75

ĺ00'33

123,71

100,31

106,03

1 06,03

í00'34

1 00,34

116,27

116,27

83,84

83,84

100,0s

100,00

1 00,00

100,00

99,60

100,00

1 00,00

97,26

91,22

68,70

14,45

1 26,68

96'í 1

1 33,01

95,61

ĺ00,05

1 00,00

100,05

1 00,00

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija

proračuna 2017

(5)

Veljav ni

proracun 2017

(4)

proračuna 2017

Rebalans

(3)

4.112.830,74 96,5196,51
71+72+73+74+

4 261.4.261

Nażv

(2)

I,SKUPAJ PRIHODKI

Konto

(1)



Zakljucni racun proračuna obcine Vodice za leto 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki od Prodaje stavbnih zemljišč

PREJETE DONACUE (730+731)

PREJETE DoNAclJE lz DoMAČlH vlRov

Pre1ete donacr1e in darila od domačih pravnih oseb

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERN I PRIHODKI (7 40+7 41)

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANINIH INSTITUCIJ

Prejeta sredstva iz drŹavnega proračuna

pni.liił sętoswA lz oRŹAvNEGA PRoRAČUNA lz sREDsTEv PRoRAČUNA EVRoPsKE UNIJE

PÍejeta sredstVa iZ drŽavnega proračuna iz sredstev proračun

pnĹLerł SREDSTVA lZ EVRoPSKE UNUE lN lZ DRUG|H DRŻAV (786+787)

osTALA PREJETA sREDswA lz PRoRAČuNA EVRoPSKE UN|JE

v EUR

7221

730

7300

731

74

740

7400

741

7 413

78

786

787

550 650,00

500,00

500,00

500,00

0,00

I 53.048,52

116.908,62

116 908,62

36. í39'90

36.1 39,90

0,00

0,00

0,00

550,650,00

500,00

500,00

500,00

0,00

153.048,52

't 16.908,62

'116.908,62

36.ĺ39'90

36 1 39,90

0,00

0,00

0,00

550 936,68

500,00

500,00

500,00

0,00

66,967,55

66.967,55

66 967,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,05

'100,00

100,00

100,00

1 00,05

100,00

100,00

1 00,00

43,i6

57,28

57,28

0,00

0,00

43,76

57,28

57,28

0,00

0,00

(7)

lndeks 5:4

(6)

lndeks 5:3

(5)

Realizacija

proračuna 2017
Veljav ni

proračUn 2017

(4)(3)

Rabalans

pĺoĺaćua2017NaŻv

(2)
(1)

Konto

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II.SKUPAJ ODH ODKI
TEKoĆl oDHoDKl (4oo+401+402ł403ł409)

PLAČE lN DRUG| lzDATKl zAPosLENlM

P|aće in dodat<i

Regres za letni dopust

Pov račila in nadomesttla

Sredstv a Ża nadurno delo

Dugi izdať<i zapos|enim

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanle

Prispevek za zdravstveno zavarovan;e

Prispevek za zaPoslovanje

Prispevek za starševsko Varstv0

Premije kolektv nega dodatrtega in pokoininskega zavarov anla'

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PisarniŠki in splošni material in storitve

Posebni material in storitve

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

PreVozni stroški in storitve

|zdatki za službena potovanja

Tekoče VzdżeVanje

Poslovne najemnine in zakuPnine

Kazni in odŠkodnjne

Dĺugi operativ ni odhodki

PLAČlLA DoMAČlH 0BREsTl

Plačila obrestl od kreditov - poslovnim bankam

78 78 4. 123,W 87,56

88,77

8 ,75

88,40

77,28

88,57

27,49

0,00

87,71

8 ,92

86,90

86,63

86,26

'120,65

89,68

84,76

65,02

88,59

83,45

85,98

90,06

1 52,03

0,00

33,20

76,85

76,85

87,56

88,72

86,82

88,53

77,28

88,57

27,49

1 00,00

87,23

86,92

86,90

40

400

4000

4001

4002

4004

4009

401

4010

401 1

4012

4013

4015

402

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4029

403

4031

1 332 996,88

358.409,00

31 8.51 8,00

1'1 206,00

20.685,00

I 000,00

0,00

s4.081,00

28 91'1,00

23 164,00

377,00

329,00

1.300,00

882.626,88

181 894,46

67,331,68

111 935,28

6 000,00

4,800,00

281 400,79

15 227 ,10

0,00

214 037 ,57

10.380,00

10 380,00

1.333,802,38

358.109,00

31 8.069,73

11.20,00

20 685,00

8 000,00

148,27

54.381,00

28 91'ĺ'00

23, I 64,00

377,00

329,00

1 600,00

887'36í'40

176 836,15

58 646,76

106 493,79

5 200,00

4 800,00

287.374,57

25.227,10

137 654,00

8s.1 29,03

8.380,00

8,380,00

L t83,355,88

310.9í3'11

281 585,26

8,659,94

18 320,38

2199,26

148,27

47.436,7ł

25.128,26

20 129,69

326,59

283,79

1 568,41

791.529,33

154,174,64

43 779,23

99.162,00

5.007,28

4.1 26,89

253 425,23

23 149,63

137,654,00

71 050,43

7.976,70

7,976,70

8,63
86,26

98,03

89,20

87,19

74,65

93,12

96,29

85,98

88,19

91,76

'100,00

83,46

95,19

95,19



Zaključni racun proračuna občine Vodice za leto 2017

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REZERVE

SploŠna proracunska rezeru acija

Proračunska rezerva

Sredstv a za posebne namene

TEKoll TRANSFER| (410ł41 1ł412+413)

SUBVENCIJE

Subv encile jav nim Podjetlem

Subvencije privahim podjetjem in zasebnikom

TRANsFERl PosAMEŻNlKoM lN GosPoDlNJswoM

Drużinski prEemki in starŠevska nadomestila

Transbri za zagotavljanie socialne varnostl

Drugi fansferi posameznikom

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Tekoči transbÍi nepridobitnim organizacijam in ustanoV am

DRUGl TEKoČl DoMAČl TRANsFERl

Tekoči transbri občinam

Tekoči transbri V sklade socialnega zavarovanja

Tekoči transfuri v jav ne zavode

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posre

TEKoČl TRANsFERl v TUJ|N0

TNVESTICIJSKI ODHODKI (420)

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Nakup opreme

Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

lnvestlcijsko vzdrŽevanje in obnove

Nakup zemljišč in narav nih bogastev

NakUp nematerialnega premożenja

Študije o izvedljiVost projekbv 
' 
projekha dokumentacija,

INVESTICUSKI TRANSFERI (431+432)

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ'OSEBAM

lnvesticijski ÍansÍeri javnim podjet1em in drużbam' ki so V

|nves$cijski transíeri drugim izvajalcem javnih slużb, ki n

lNvEsTlclJsKl TRANsFERl PRoRAČUNsKlM UPoRABNlKoM

lnv esticijskĺ fansÍeri jav nim zav odom

lll. PRoRAČUNsKl PRESEŽEK (PRlMAI'IJKLJAJ) (l. - ll')

409

4090

4091

4093

41

410

4100

4102

411

4111

4112

41 19

412

4120

4ĺ3
4130

4131

41 33

4135

414

42

420

4202

4204

4205

4206

4201

4208

43

431

4311

431 5

432

4323

27.500,00

2.000,00

5 000,00

20 500,00

1.590,009,68

76.438,46

57 100,00

1 9,338,46

893.397'í2

9.000,00

12 500,00

871 897,12

í22.546'88

122 s46,88

497.627,22

46 854,72

1 9,000,00

271 572,50

'160 200,00

0,00

'1.653,61 1,72

1.653.6í 1,72

18.712,40

808 652,77

291 649,44

299,000,00

600,00

234 991 ,11

45 627,50

20.627,50

627,50

20.000,00

25.000,00

25 000,00

-360.520,55

25.570,98

70,98

5 000,00

20 500,00

1.637 3'13,01

76.458,96

57 120,50

1 9.338,4

938.246,08

10,560,00

12.224,79

915 461,29

í23.188'88

123 188,88

499.419,09

46 854,72

1 9,1 62,07

272751,31
'160,650,99

0,00

1 589.513,65

1.589.513,65

17.720,21

793.031,89

290 640,19

284,900,00

600,00

202 621,36

61,616,74

20.000,00

0,00

20.000,00

41.616,74

41,616,74

.360.520,55

25.500,00

0,00

5 000,00

20 500,00

1.620 821,60

66.775,81

56 965,'10

9.81 0,71

935.647,09
'10 560,00

12 224,79

91 2 862,30

121.926,90

121 926,90

496'47ĺ'80

45 605,36

19 162,07

271.269,54

1 60,434,83

0,00

1 'l8'ĺ 328,78

í.'l81.328'7E

16 468,63

579 97 ,00

228.189,78

279 003,65

544,80

77 145,92

1.61 6,74

20.000,00

0,00

20 000,00

41.6í6'74

41.61 6,74

65.707,74

92,73

0,00

100,00

1 00,00

1 01,94

87,36

99,76

50,73

104,73

117,33

97,80

104,70

99,49

99,49

99,77

97,33

1 00,85

99,89

'100,'15

99,72

0,00

1 00,00

100,00

98,99

87,34

99,73

50,73

99,72

100,00

100,00

99,72

98,98

98,98

99'4ĺ

97,33

1 00,00

99,46

99,87

71,44

71'Ą4

88,01

71,12

78,24

93,31

90,80

32,83

'135,04

96,96

0,00

1 00,00

í66'47

1 66,47

-ĺ8'23

74,32

74,32

92,94

73,13

78,51
07 02

90,80

38,07

100,00

100,00

0,00

1 00,00

100,00
'100,00

-18,23

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)(s)

Realizacija

proračuna 2017

Veljav ni

proračun 2017

(4)

proračua 2017

Rebalans

(3)

NaŻv

(2)
(1)

Konto



Zaklj učn i račun proraču na občine Vodic e za leto 2017

v EUR
B. RAcuN FlNANcNlH TERJATaĺ lN NALoa

PREJETA DANIH POSOJIL

PRoDAJA KAPITALSK|H DELEŽaí

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

75ĺ

752

(7)

lndeks 5:45:3

(6)(s)

RealĺzacijaVeljavni

proračun 2017

(4)(3)

Rebalans

proračuna 2017NaŻv

(2)
(1)

Konb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

140

41
DANA POSOJLA

PoVEÖANJE KAPlTALsKlH DELEŽB/ lN FlNANČNlH NALoŽB

vl. PREJErA illNus DA],|A Poso,lLA lN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (lv.' v.)



Zaključni raěun proračuna občine Vodice za leto 2017

v EUR
C. RACUN FINANCIRANJA

500

5001

367.ĺ49'87

367.149,87

367.149,87

3 7.149,87

0,00

0,00

000
000

0,00

0,00

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)(s)

proračuna 2017

(4)

Veljavni

proračun 2017proračuna 2017

Rebalans

(3)

Nażv

(2)
(1)

Konto

Najet kredili pri nih bankah

DOMACEGA DOLGA
19.700,00

'19.700,00

.í3.070'68

347.4,ĺ9'87
360.520,51i

ĺ3.070'68

19.700,00

19.700,00

.13.070$8

347.149,87
360.520,55
í3.070'68

ĺ9.683'96

ĺ9.683'96

16.0z3íE
-19.683,9
-65.707,74

0,00

99,92

99,92

-352,11

-5,67
.ĺ8'23

0,00

99,92

99,92

.35il'í1
-5,67

'18,8
0,00

550

5501 odplačila kredlbv pslovnim bankam

li'ioveem.le (zMAľ{JŠAt'lJE) SRED5TB/ NA RAtuNlH (l1l.+vl.+x.) = (l.+lv.+vllJ ' (ll.+v.+vlll.)

x NETo zADoLŽevm.le ul.' vlll.)
xl. NETo FlNANclRÄNJE (vl.+x'lx.)

sTAl{JE sREDsTEv NARAČuNlH oB KoNcU PRETEKLEGALETA
_ oD TEGA PRESEŽEK Fl NA.ltNE lzRAvNAvE lz PRETEKLEGA LETA



U
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

II. POSEBNI PRORACUNA
TABELA

Primerjalna bilanca Posebnega dela Proraěuna -
ABC bilanca

Programska klasifikacija

F.r
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ll

oBčľ{A voDIcE, oBčtNA voDrcE
Kopitarjev trg l" Vodice

looo oBclNsKl svET

Zakljucni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

Primerjalna bilanca Posebnega dela proračuna

v EUR

ĺ000
01

0'101

01019001

012101

4029

012102

4020

015102

4120

01019002

014117

4020

015'101

4029

SVET

PoLllČNlslSTEM
Polilicni sisbm

D ejav nost občĺ nskega sv et a

0bčinski svet - seinlne

Drugi operativ ni odhodki

PisarniŠki in splośni material in storitve

Deiavnost sVehiških skUDin

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am

tzvedba in nadzor volitev in referendunov

Volitve

PisarniŠki in splošni material in storitve

Deiavnost oolitčnih sľank

Drugi operativ ni odhodki

23.000,00

23.000,00

23.000,00

22.000,00

20.000.00

20.000,00

1.000,00

1,000,00

1.000,00

1 000,00

1 000,00

spo
0,00

1.000.00

1,000,00

23.929,02

23.929,02

%.9n,02
22.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000.00

1 000,00
'1.000,00

1,000,00

1.929,02

929.02

929,02

1.000,00

1 000,00

21.408,26

21.408,26

21.408,26

19 571,99

18.890.22

18 890,22

500,00

500,00

181.77

181,77

1.836,27

928.47

928,47

907.80

907,80

93,08
93,08
93,08

88,96

94,45

94,45

50,00

50,00

18.18

18,18

183,63

90,78

90,78

89,47

89,47

89,47

88,96
0á ÁĄ

94,45

50,00

50,00

18,18

18,18

95, í9
o0 0á

99,94

90,78

90,78

(7)

lndeks 5:4lndeks 5;3

(6)(5)

Realizacija

proračuna 2017

(4)

Veljavni

proračun 2017

Rebalans

proračuna 2017

(3)

Nażv

(2\
(1)

PPP\ GPR\ PPR\ PP
K4\



NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNAADMINISTRACIJA
Fiskalni ndzor
D ejav nost nadzornąa odbora

Nadzomi odbor - seinine

Drugi operativni odhodki

Pisamiški in splošni mabrial in sbritve

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

v EUR
2OOO NADZORNI ODBOR

2000
02

0203

02039001

013101

4029

01 3102

4020

6.

6.100,00
.1m,00

6.100,00

6.000,00

6.000,00

í00.00

100,00

6.100,00

6.100,00

6.100,00

6.100,N

6.000,00

6.000,00

100.00

100,00

2.836,47

2.836,47
28ffi,47

2836,47

2.786..47

2.786,47

50.00

50,00

46,51)

46,50
46,50

46,50

46,M

46,44

50.00

50,00

/ĺ6'50

46,50
46,50

46,50

4 .4Ą

46,44

50.00

50,00

lndeks

(7)(6)(5)

2017

RealizaciiaVeljavni

prorďun 2017

(4)

Rebalans

proračuna

(3)(2)

NaźvPPR\ PP

K4\

PPP\

(1)
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PAI{

PoLlIČNl slSTEM
Politćnl sistem

Dejavnost župana in podžupanov

Plače in dodať(i

Regres za lehi dopust

Povračila in nadomestila

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdÍavstveno zavarovanje

Prispevek za zaposlovanie

Prispevek za starševsko Varsvo

Premle kolek v nega dodahega in pokojninskega zavarov anja'

lzdaĺĺi za sluŽbena potov anja

Drugi operativni odhodki

Pisarniški in splošni material in sbritve

Zakljucni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

v EUR
3ooo ŽUPAN

3000

01

0101

01019003

011101

4000

4001

4002

4010

4011

4012

401 3

401 5

4024

4029

011102

4020

52.062,00

52.062,00
52,062,m

52.062,00

51.31 2.00

38,1 61,00

791,00

1.305,00

3,380,00

2.710,00

25,00

40,00

100,00

3.000,00

1.800,00

750,00

750,00

52.062,00

52.062,00

52 062,00

52062,N
51.31 2,00

38.1 61,00

791,00

1.305,00

3 380,00

2,71 0,00

25,00

40,00
'100,00

3 000,00

1 800,00

750.00

750,00

48.774,85

48.774,85

48.Tt4,85

48.774,85

48.573,10

38,073,98

600,00

1.238,52

3.375,18

2703,%

22,91

38,13

96,36

2.424,08

0,00

nI,75
201,75

93,69

93,69
93,69

93,69

94,66

99,77

75,85

94,91

99,86

99,78
oíA1

95,33

96,36

80,80

0,00

26.90

26,90

93,69

93,69
93,69

93,69

94,66
oo 77

75,85

94,91

99,86

99,78

91,64
oĘ ??

96,36

80,80

0,00

m,90

26,90

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3Realizacija

proÍačuna 2017

(5)

Veĺav ni

proračun 2017

(4)

proračuna 201

Rebalans

(3)

Nażv

(2)
(1)

PPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\
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E
Zaključni račun proraču na obcine Vod ice za leto 2017

4.560.783,78 4.559.854,76 3.993.787,38

v EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

4000
04

u02
04029001

014120

4020

4022

Ą025

4026

4202

Ą207

0403

04039001

01410

4020

4022

4029

04039002

014107

4020

4021

4022

4029

014108

4020

4029

014109

4020

4021

4029

0141 10

4020

4021

4022

4029

014124

4020

4021

4022

SKU
lníorma zacija uprave

t nf orm aciisk a inf rastruktura

lnfurmalikďGlS

PisaÍniški in splošnl material in storitve

Energĺa' Voda' komunalne storitve in komunjkacije

Tekoče vzdźevanje

Poslovne najemnine in zakuPnine

Nakup opreme

Nakup nemabrialnega premoŽenja

Druge skupne adminisfatvne sluŽbe

obveščanje donače ln tuje javnosti

0bveščanie občanov

PisamiŠki in splošni material in sbritve

Energqa, voda, komunalne sbritve in komunikacle

Drugi operalivni odhodki

I zv edba protokolarnih dogodkov

Prireditve za o$inski oraznik

Pisarniški in splošni mabrial in sbritve

Posebni mabÍial in storitve

Energija, voda, komunalne storitVe in komUnikacĺe

Drugi operďjv ni odhodki

Druoe občinske orireditve

Pisarniški in splošni material in sbritve

Drugi operativ ni odhodki

Promociia oMine

Pisarniški in splošni material in storitve

Posebni maErĺal in sbritve

üugi operalivni odhodki

Obcinska oriznania in darila

Pisarniški in splošni mabrial in sbrĺtve

Posebni material in storitve

Energija, voda, komunalne sbritve in komunikacije

Drugi operativ ni odhodkl

Probkol in reDrezenbnca

PisaÍniški in splošni maErial in storitve

Posebni maErial in storitve

EneÍgija' voda' komUnalne storitve in komunikacije

262.í54,00 262.í54,00 250.523'69

22 o0o,oo 22,m0,00 19.872,87

22.000,00 22.N0,00 19 872,87

22.000.00 22,000,00 19.872.87

8,000,00 7695,72 7134'96

0,o0 446,79 4Ą6,79

11 000,00 10,857,49 9.800'32

2,200,00 2,200,00 1 752,47

200,00 200,00 193,53

600,00 600,00 544'80

240.1 ,$ 240.154,00 230.650'82

40 000,00 45.370,22 43.326,20

4o.oo0,0o 45.370,22 43.326'20

22,000,00 26.714,92 25 475'87

4 000,00 2 155,81 2123,06

14 000,00 16 499,49 15727,27

47.500,00 42.129,78 36.852'04

15.000.00 12.316.41 12.316'41

8.550,00 6.756,63 6 756,63

4 000,00 4 000,00 4.000'00

50,00 83,74 83,74

2 400,00 1 476,04 1 47 
'04

10.000,00 8.961,17 7 953'17

8.865,00 7.916,17 6.908,17

1 135,00 1.045,00 1.045'00

10.000,00 9.579,99 7.8/2'81

7 330,00 6 947,19 5 361,29

2.570,00 2.570,00 2466'52

100,00 62'80 15'00

5'000'00 4.257 '15 2.7Ń24

3.000,00 2,881,03 2 099'74

1,000,00 1 000,00 s35'50

500,00 0,00 0'00

500,00 376,12 125'00

7.500.00 7.015'06 5 979'41

4 430,00 4 560,51 3 649'25

2,920,00 2 304'55 2.208,71

50,00 50,00 21,45

87,5r

95,56
90,33

90,33

90,33

89,19

89,09

79,66

96,77

90,80

96,04

108,32

108.32

1 1 5,80

53,08

112,U

77,58

82.11

79,02

I 00,00
'167,48

61,50

79,53

77,93

92,07

78,43

73,14

95,97

15,00

5s.20

69,99

53,55

0,00

25,00

79,73

82,38

75,64

Ą2'90

87,59

95,56
90,33

90,33

90.33

92,71

1 00,00

90,26

79,66

96,77

90,80

96,04

95,49

95,49

95,36

98,48

95,32

87,47

1 00,00

100,00

100,00

100,00

1 00,00

88,75

87,27
'100,00

81,87

77,17

95,97

23,89

64,84

72,88

53,55

33,23

85,24

80,02

95,84

42,90

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3

(s)

Realizacija

proračuna 2017

Veljavni

proračun 2017

(4)

proračuna 2017

Rebalans

(3)
(2\

NażvPPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)
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4ooo oBčlNsKA UPRAVA

Drugi operatv ni odhodki

Razpolaganje in upravtjanle z občinskim premoženjen

Prav no zasboanie oŕine

Drugi operatv ni odhodki

Pravda - Real BiÍo

Kazni in odškodnlne

Drugi operaliv ni odhodki

LOKATNA SAMOUPRAVA
Delovanje na pdrocju lokalne samouprave br koordinacĺa Vladne in lokalne ravni

Pov ezov a nje lok al nih s k Úpnosti

Drugi operaťv ni odhodki

Pisamiški in splošni mateÍia| in storive

LAS Za mesb in v as

Pisarniški in splošni materiaI in sbritve

Dejavnost občinske uprave

Ad m i ni strac ia občĺ nske uprav e

Plače in dodatki

Regres za lehi doPUst

Povračila in nadomesüla

Sredstva za nadurno delo

DÍUgi izdat(i zaposlenim

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdravstveno zav arov anle

Prispevek za zaposlov anje

Prispevek za shrśevsko varstvo

Premije kolektiv nega dodahega in pokojninskega zav arov anla'

lzdaĺ(i za službena pobv anja

Pisarniški in splošni mateÍial in sbritve

Posebni material in storitve

Energija, voda, komunalne sbritve in komunikacije

Prevozni stroški in storitve

Drugi operativ ni odhodki

DÍUgi operatv ni odhodki

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

V EUR

100,00

98,57

85.46

85,46
'100,00

100,00

4029

04039003

0141 14

4029

014127

4027

4029

06
0601

06019003

0141 16

4029

014122

4020

014126

4020

0603

06039001

014101

4000

4001

4002

4004

4009

4010

401 1

4012

401 3

401 5

4024

014103

4020

4021

4022

4023

4029

01 41 19

4029

014123

100,00 100,00

152,654,00 150.472,58

15.000,00 12.818,58

15,000,00 12 818,58

137.654,00 137.654.00

137,654,00 137.654,00

0,00 0,00

536.169,00 459.702'9í
8.000,m 7 7ffi,97

8,000,00 7.765,97

2.000.00 1.922,92

2.000,00 1.922,92

4.000.00 4.000.00

4 000,00 4.000,00

2.000,00 1.843.05

2.000,00 1.843,05

528 169,00 451.936,94

407.599,N 346.279,83

367.778,00 313.903,64

279 908,73 243.511,28

10 415,00 I 059,94

19.380,00 l7 081,86

8 000,00 2,199,26

148,27 148,27

25,531,00 21 753,08

20 454,00 17.425,75

352,00 303,68

289,00 245,66

'1 500,00 1.472,05

1,800,00 1 702,81

35.321.00 30,267,81

'13 959,62 11.778,48

145,01 145,01

12,501,00 10 590,45

4,000,00 3.984,92

4.715,37 3 768,95

3,500,00 1.312,66

3.500,00 1,312,66

1.000,00 795.72

100,00

152.654,00

15.000.00

15 000,00

137.654.00

0,00
'137.654,00

540.848,00
8,m0,m
8.000,00

2.000,00

2 000,00

4.000,00

4 000,00

2.000.00

2 000,00

532,848,m

412.278,00

367.778.00

280 357,00

10.415,00

19 380,00

8 000,00

0,00

25.531,00

20.454,00

352,00

289,00

1,200,00

1 800,00

40.000.00

1 8,800,00
'1.000,00

'1 1 500,00

4 000,00

4 700,00

3.500,00

3 500,00

1,000.00

100,00

98,57

85,46

85,46

1 00,00

0,00

85,00
97,07

97,07

96.1 5

96,1 5

100,00

1 00,00

92.1 5

92,15

u,82
83,99

85,35

86,86

77,39

88,14

27,Ą9

85,74
97,07

97,07

96,1 5

100.00

1 00,00

92.15

92,1 5

85,57

84,96

85,35

87,00

77,39

88,14

27,49

I 00,00

85,20

85,1 I
86,27

85,00

98,14

94,60

85.69

84,38

1 00,00

84,72

99,62

79,93

37,50

79.57

85,20

85,19

86,27

85,00

122,67

94,60

75,67

62,65

14,50

92,09

99,62

80,19

37,50

37,50

79,57

(7)

lndekslndeks 5:3

(6)

Realizacla
proračuna 2017

(s)

Veljav ni

proračun 20'1 7

(4)(3)

proračUa 2017

Rabalans

Nażv

(2)
(1)

PPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\
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Razpolaganie in upravljanie s premoženjen, potrebnim za delovanje občinske upĺav

občinske zqradbe - Ekoče

Pisarniški in splošni material in sbritVe

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Tekoče vzdrŽevanje

Nakup opreme

Pisarniški in splošni material in sbritve

Nakup opreme

Novogradnje' rekonsrukcije in adaphcĺe

OBRAMBAIN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami

PÍipravljenost sistena za zaščito, reševanje in ponoč

Posebni material in storitve

Nakup oPreme

Delovanje sistema za zaščito, ĺeševanje in ponoc

civilna zaš ib _ invesliciie

Pisarniški in sptošni material in sbritve

Posebni material in sbritve

Nakup opÍeme

Tekoči transbri nepridobihim organizacijam in ustanovam

Sredstv a ooŽarne bkse

Tekoči ÍansÍeri nepridobihim organizacijam in usbnovam

|nvestcijski fansferi drugim izvajalcem jaVnih sluŽb' ki n

NoTRAľ.IJE zADEvE lN vARNosT
Policĺska in knminalislična dejavnost

Prometna varnost

Pisarniški ln splošni mabrial in sbritve

KMET|JsTvo, GozDARswo lN RlBlŠwo
Program reforme kmeüjstva in ŽiVilstva

sťrukturnĺ ukrepi v kmetljstvu in živilstvu

Subvencije privahim podjeljem in zasebnikom

Razvoj in pritagajanje podeżelsklh obnočij

Zaključni racun proračuna občine Vodice za leto 2017

V EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

06039002

014118

4020

4022

4025

4202

u4m2
4020

4202

014207

4204

07
0703

07039001

021101

4021

4202

07039002

021n1
4020

4021

4202

031101

4120

031102

4120

031105

431 5

08
0802

08029001

0911 12

4020

11

1102
1102%01

0441 1 6

4102

11029002

120.570,00

96.000,00

24.000,00

44.000,00

27 000,00

1,000,00

16.000,00

0,00

1 6,000,00

8.570,00

I 570,00

76.000,00
7 ,000,00

1 000,00

1.000,00

487, 0

512,40

75.000,00

1.000,00

0,00

0,00

'1.000,00

46.000,00

46,000,00

8.000.00

8.000,00

20.000,00

20,000,00

2.000,00
2,000,00

2.0N,00

2.000.00

2.000,00

6ĺ '89í '40
47,241,40

500,ffi

500.00

500,00

5.000,00

120.570,00

96.000.00

22.704,66

45,000,00

27.n534
1,000,00

16.000,00

96,80

1 5,903,20

8.570,00

I 570,00

7r.142,00
Ttj42$

1000,N
'1.000,00

487,60

512,40

76.142,N

1.000,00

93,90

801,49

104,61

46,000,00

46.000,00

9.142,00

9.142,00

20,000.00

20.000,00

2.000,00

2,000,00

2.N0,00

2.000.00

2,000,00

62.891,40
47.095,30

500,00

500,00

500,00

5. 0,00

105.657,11

85.162.1 I
'18.482,05

40.606,50

25.171,48

902,15

1 4.957,35

9,80
14.860,55

5.537.58

5 537,58

77.021,18
T7,021,18

983,79

983,79

471,39

512,40

76.037,39

895,39

93,90

801,49

0,00

46.000,00

46 000,00

9.142,00

9',ĺ42'00

20.000,00

20.000,00

í.057'29
1.0 ,n
1.057,29

1.057,29

1.057,29

40'6íĺ'90
n.u7,11

250,00

250.00

250,00

1.581,62

87,63

88,71

77,01

92,29

93,23

90,22

93,48

92,88

64.62

64,62

'l0í'34
101,34

98,38

98.38

96,68

1 00,00

101,38

89.54

87,63

8.71
81,40

90,24

92,22

90,22

93,48
'100,00

93,44

64,62

u,62
99,84
s,84
98,38

98,38

96,68

100,00

99,86

89,54

100,00
'100,00

0,00

I 00,00

100,00

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00

52,86
52,86

52,86

52,86

52,86

64,57
60,19

50,00

50.00

50,00

31,63

0,00

100.00

1 00,00

114.28

114,28

100.00

'100,00

52,86
cz'ěo
52,86

52.86

52,86

65,62
60,m

50,00

50,00

50,00

31,63

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)

Realizaciia

proračuna 2017

(5)(4)

Vellav ni

2017

(3)

proračuna 2017Nażv

(2)
(1)

K4\

,U\ PPP\ GPR\ PPR\ PP'
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,d

Subvencije privahim podjetjem in zasebnikom

Zenljiške operacije

Pisarniśki in splošni mabrial ln storitve

Štud|e o izvedtjivostj prqektov 
' 
pro]ekha dokUmenbcija'

Subvencije pÍivahim podjeljem jn zasebnikom

Ureianie ooliskih Poli

Tekoče vzdżevanje

Ukrepĺ za stabilizacijo tÍga

Subvencije privahim podjeljem in zasebnikom

Splośne storitve V kmeijstvu

Zdĺavstveno varstvo rastlĺn in żivali

Zavetšče za male ŽiVali

Posebni material in sbrive

Subvencrle privahim podjelem in zasebnikom

Gozdarstvo

vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Tekoče vzdźevanje

DÍugi operatlvni odhodki

PROMET, PROMETNA I NF RASTRU KTURA I N KOMUNI KACI JE

ceshi promet in inírastrUktrra

lJpravljanje ĺn tekoče vzdÍževanje občĺnskĺh cest

Tekoče vzdźevanje

Tekoče vzdżev anje

lnvesticijsko vzdrżevanje in gradnja občinskih cest

lnves1jcĺsko vzdżevanje in obnove

Avbbusne oosbie

Pisarniški in sp|ošni material in sbÍitve

Posebni material in sbritve

Tekoče vzdżev anje

Zaključni račun proracuna obcine Vodice za leÍo 2017

v EUR
4ooo oBČlNsKA UPRAVA

0M122

4102

11029003

0441 1 8

4020

044119

4208

044120

4102

044121

4025

11029N4

0Ą4114

4102

1 103

11039002

031103

4021

044112

4102

1 104

11049001

043105

4025

4029

13

1302

13029001

043101

4025

043102

4025

13029002

043206

4205

0Ęn7
4020

4021

4025

s m0.00 5.000,m

5 000,00 5.000,00

34 241,40 u.095,30

2Ą.241'40 24.095.30

24,241,40 24.095,30

5.000.00 5.000,00

5 000,00 5 000,00

1.000,00 1,000,00

1,000,00 1,000,00

4.000.00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

7.500,00 7.500,00

7.500.00 7.500,00

7.500,00 7.500,00

7.000,00 8,146,10

7.000,00 I 146,10

5.m0,00 6.146,10

5.000,00 6 146,10

2.000,00 2.000.00

2.000,00 2,000,00

7 650,00 7 650,00

7.650,00 7.650,00

7.650,00 7.650,00

7.500,00 7 500,00

'150,00 150,00

764.342,81 732.499,11

7u.u2,87 732.4W,71

186.733,55 1W.734,31

110'000'00 1'ĺ4.000.76

'110.000,00 114,000,76

76.733,55 76,733,55

76,733,55 76 733,55

491 651,82 462.029,73

35.000,00 31.603.55

35,000,00 31.603,55

24.000.00 28.974,52

3 3'16,23 6 035,07

358,20 358,20

1 167,24 4.167 
'2Ą

41 7,50

417 ,50

spo
0,00

5.211,59

1.581.62

1 581,62

21 303,90

20,886,40

20 886,40

spo
0,00

3 1.63

31,63

62,22

86,'ĺ6

86,16

0J9
0,00

41.75

41,75

0.4CI

0,00

69,49

69,49

69,49

I 16,37

116,37

122.92

122,92

100,00

100,00

53,84

53,84

53,84

53,22

84,58

8í'82
81,82

98,69

97,78

97,78

100.00

1 00,00

74,48

63,48

63,48

I 1 5,09
lta ao

100,00

309,89

31,63

31,63

62,48

8 ,68

86,68

0.00

0,00

41,75

41,75

sJo
0,00

69,49

69,49

69,49

100,m

1N,ffi
100,00

100,00

1 00.00

1 00,00

53,84

53,84

53,84

53,22

84,58

85,38
85,38

96,62

94,35

94,35

100,00

100,00

79,25

70,31

70,31

95,33

86,71

100,00

86,80

5.21 í '59

5 21 1,59

8.146,10

8.146,10

6, 146.1 0

6 146,10

2.000,00

2 000,00

4 1 18,69

4.118,69

4.118,69

3.991,82

126,87

625.398,69
625.S8,69

1u.295,17

I 07.561.62

1 07,561,62

76.733,55

76 733,55

366.173,96

22.219,49

22.219,49

27.622,07

5232,71

358,20

3.617,15

lndeks 514

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija

proračuna 2017

(5)(4)

Veljavni

proračUn 2017

(3)

proračuna 201 7

Rebalans

Nażv

(2)

,U\ PPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)
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E
Zaključni račun proraiuna obcine Vodice za leto 2017

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

4205

043208

4020

4204

4205

043219

4025

043238

4205

043245

4204

043246

4208

043248

4208

043250

4208

043251

4208

043253

4208

051217

4208

13029003

043104

4025

043107

4021

13029004

041 101

4022

041 1 02

4025

041201

4205

14

1402

14029001

045101

lnvestcĺsko vzdżeVanje in obnove

Lc 4620'1'l MenoeŠ - Vodice

Pisarniški in splošni maErial in sbritve..

Novogradnie, rekonsfukcije in adapbcije

Inves cijsko vzdżeVanje in obnove

Tekoče vzdźevanje

lnvestcijsko VZdržev anje in obnove

oPPN Lokarie - 1. ľaza

Novogradnje, rekonsrukcije in adapbcle

ŠtudÜe o izvedljivost projektov 
' 

projekha dokumenbcija'

Študi]e o izvedljivosli projekbv 
' 
projekha dokumenbcĺa'

MreŽa P+R zbirnih srediŠč v LUR

Študije o izvedlliv ost prolekbv 
' 
projekha dokUmenbcija'

Študije o izvedljivosli projekbv' prolekha dokumentŹcija'

Šfudije o izvedljivost projekbv, projekÍra dokumenbcija'

U ĺąanje c estnqa prometa

Tekoče vzdrŽevan1e

BcP-banka cesÍrih oodat(ov

Posebni material in sbritve

Cestna razsvetliava

Jav na razsve iava - bkov ina

Energla, voda, komunalne sbritve in komunikaciie

Tekoče vzdżevanje

lnv esllcijsko vzdżev anje in obnove

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in sdpora gospodarski dejavnost

19 158,33

278.585,98

2,700,00

209.846, 1 5

6.039,83

5.000,00

5 000,00

6.200,00

6 200,00

21.765.U

21.765,U

s00,00

500,00

1.000.00
'1.000,00

500,00

500,00

38.400,00

38 400,00

55.000,00

55.000,00

25.700,00

2s.700,00

13 957,50

1 3.500.00

1 3,500,00

457.50

457,50

72 m0,00

45.000.00

45 000,00

1 5.000,00

15 000,00

1 2.000,00

12 000,00

7.039,96
3,338,46

3.338,46

2.08 .46

18 414,01

278.585,98

2 700,00

209 846,1 5

66,039,83

4.463,19

4 463,19

6.736,81

6 736,81

21.765.84

21.765,U

s00,00

500,00

1.000.00

1.000,00

500,00

500,00

38.400,00

38 400,00

23.799.84

23,799,84

25.700,m

25 700,00

13 314,50

1 2.857,00

1 2.857,00

457.50

457,50

66 421,17

39.421.17

39 421,17

1 5,000,00

1 5.000,00

1 2,000,00

12 000,00

7.039,96
3 338,4

3.338,46

2.08 .46

18,4'14,01

278.585,98

2 700,00

209 846,'15

66 039,83

s!!
0,00

6.736,81

6.736,81

21.765'8Ą

21.765,84

spo
0,00

0p0
0,00

0p0
0,00

4.798,83

4 798,83

4.4M.%

4.444,U

spo
0,00

11 875,96

'11.418.46

11,418,46

457,50

457,50

63.053,60

39,076,25

39 076,25

1 2.086,78

1 2,086,78

I 1.890,57

11 890,s7

2.840,30

350,m

350,00

sps

96,11

100,00
'100,00

100,00

100,00

0.09

0,00

1 08,66

108,66

1 00,00
'100,00

spo
0,00

0,!0
0,00

SJCI

0,00

I 2.50

12,50

c,.oc

8,08

sJo
0,00

85,09

84,58

84,58

1 00.00

1 00,00

87,57

86,84

86,84

80,58

80,58

99,09

99,09

40,35
10,48

10,48

o.as

100,00

1 00,00

1 00,00

1 00,00

1 00,00

0.00

0,00

100,00
'100,00

'100,00

100,00

0.40

0,00

sJo
0,00

sJo
0,00

1 2,50

12,50

18,68

I 8,68

s!0
0,00

89,20

88,81

88,81

100,00

I 00,00

94,93

99,1 3
oo 1?

80,58

80,58

99,09

99,09

40,35
10,48

10,48

0.49

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija

proračuna 2017

(5)(4)

Veljav ni

proračun 2017

(3)

proračuna 20'1 7

Rebalans

Nażv

(2)

,U\ PPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)
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Subvenclie privabim podie!em in zasebnikom

Promoc1a Slovenije, razvoj t]nzma in gosÜnstva

spodbujanje ĺazvoja tuizma in gostinstva

TuÍizem

Posebni material in storitve

Drugi operativni odhodki

Študije o izvedljivosli projekbv, projekha dokumenbcÜa'

vARovAl,lJE oKoLJA lN NARAVNE DED|ŠČlNE

Zmanjševanje onesnaŽenja, konÍola in nadzor

Zbianje ĺn ravnanje z odpadki

Pisamiški in splošni mabrial in storitVe

Drugi operativni odhodki

Ekološki obki

PisarniŠki in sploŠni material in sbÍitve

Ravnanle z odPadno vodo

Posebni material in sbritve

Novogradnje, ÍekonsEukcije in adaptrcle

4204 NoVogradnje, rekonsÍUkc|e in adapĺacije

4208 Śfudije o izvedljivosti projekbv' pro]ekÍra dokumenbcija'

051214

Zaključni racun proračuna obcine Vodice za leto2017

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

4102

0451 02

Ą102

1403

14039002

046101

4021

4029

046103

4208

í5
1502

15029001

051203

4020

4029

051204

4020

15029002

051208

Ą021

4204

051212

4093

15029003

051 103

4020

4021

4022

051 107

4119

061107

4119

't6

1602

16029001

2 086,46

1.252.00

1252,00

3 701,50

3.701,50

3.000,00

2 000,00

1 000,00

701,50

701,50

9'1.265,11

91.265,11

6.800,00

6.300.00

5.7Ą5,71

554,29

500,00

500,00

80.714,30

3.660.00

721,81

2 938,'19

56.554,30

55.222,52

1 331,78

20.500,00

20 500,00

3.750,81

2,750,81

1.981,00

353,88

41 5,93

500,00

500,00

500,00

500,00

820.489,89
290.387,62

10.000,00

2 086,46

1.252,N

1252,00

3 701,50

3.701,50

3.000,00

2.000,00

1.000,00

701,50

701,50

91.265,11

91,265,1 1

6.800,00

6,294,01

5.739,72

554,29

s05,99

505,99

80.714,30

3.660.00

721,81

2.938,1 I
5 .554,30

28.504,45

28.049,85

20.500,00

20 500,00

3.750,81

2.750,81

'1 981,00

353,88

41 5,93

500.00

500,00

500.00

500,00

795'644'6í
zĺ4gz,u

10.000,00

0,00

350.00

350,00

2,490,30

2.4fi,30
1.788.80

1 678,80

1 10,00

701,50

701,50

38.63í'0í
38.631,01

5 598,09

5.092,10

4 537,81

5 ,29

505,99

505,99

30.094,24

0p0
0,00

0,00

9.594,24

0,00

9,594,24

20.500,00

20,500,00

2 938,68

2.750,81

1 981,00

353,88

41 5,93

187.87

187,87

0p0
0,00

696.597,56
249 194,51

7.258,73

0,00

27.%

27,96

67,n
67,28

59.63

83,94

1 1,00

100.00

1 00,00

42,33

42,8
82,32

80,83

78,98
'100,00

1 01.20
'ĺ01 

' 

20

37,28

sJa
0,00

0,00

16.96

0,00

720,41

100.00
'100,00

78,35

100.00

100,00
'100,00

1 00,00

37.57

37,57

9J0
0,00

84,90

85,81

72,59

0,00

27,96

27,96

67,28

67,28

59,63

83,94

1 1,00

1 00.00

100,00

42,33

42,33

82,32

80,90

79,06

100,00

100,00

100,00

37,28

s!0
0,00

0,00
'16.96

0,00

u,20
1 00,00

100,00

78,35
'ĺ00'00

1 00,00

1 00,00

1 00,00

37.57

37,57

s.00
0,00

87,55
g,n
72,59

Sredstva za Posebne namene

tzbotjšanje stania okolja

Čistlna akciia

PlsarniŠki in splośni mateÍial in sbritve

Posebni material in sbritve

Energrja' voda, komunalne sbritve in komunikacłe

VE

Drugl transferi Posameznikom

DÍugi Íansferi posameznikom

PRosToRsKo PLAľ'll RÁNJE l N sTAl'lovANJsKo KoMUNALNA DEJAvNosT

Prostorsko in pdeŽelsko planiranje in administraclla

Urąanje in nadzor na področju g@detskĺh evidenc

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)

Realizacija

proračUna 2017

(5)(4)

Veljav ni

proračun 2017

(3)

proračuna 2017

Rebalans

NaŻv

(?\
(1)

PPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\
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Pisarniški in splošni material in shritve

Posebni mabrial in sbritve

Nadzor nad prostoron, onesnaževanjem okolja in narave

lvledobčinski inšDekbrat

Poslovne najemnine in zakuPnine

Tekoči fansferi občinam

ProstoÍ sko načĺtov anje

Pisarniški in sptošni materlal in storitVe

Študije o izv edljivosti prolekbv 
' 
pro]ekha dokumentaclja'

Urbanistčne sbritve

Posebni mateÍjal in sbritve

Študĺe o izvedljivosti proJekbv 
' 
pro]ekha dokumenbcija'

Razvoi blekomunikacii

Novogradnje, rekonsrukcłe ln adaphcłe

Študije o izvedljivosti projekbV 
' 
projekha dokumenbcija'

Komunalna dejavnost

Oskrba z vodo

Subvencqe jav nim Podjeliem

Vzdżev anie poźameoa sistema

Posebni maErial in sbritve

lnvestcijsko vzdżevanje in obnove

lnv estjcijsko v zdrŽev anje in obnov e

Pisarniški in splošni material in sbritve

lnvestcijsko vzdżevanje in obnove

SUbvencioniÍanie omÍeżnin

lnv estjcijsko VZdżeV anje in obnov e

Urąanje pokopatišč ĺn pogrebna dąavnost

Ureianie pokoDališč

Zaklj učni račun proracuna oběine Vodice za leto 2017

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

06'ĺ103

4020

4021

16029002

047101

4026

4130

16029003

061 102

4020

4208

061 104

4021

061207

4208

061208

4022

091217

Ą204

4208

1603

16039001

042101

4100

042103

4021

042n1
4205

042n2
4205

042204

4020

4205

042207

4100

042212

4205

16039002

049101

10.000.00

658,80

9,341,20

50 134,72

50.1u.72

3,280,00

46 854,72

230.252,90

5.000,00

0,00

5 000,00

4.200,00

4.200,00

61.000.00

61,000,00

5.400.00

5.400,00

I 54.652.90
'153,716,37

936,53

2nfi2,27
198 661,43

18.100,00

1 8,100,00

8.000.00

8.000,00

43.500,00

43 500,00

53.113,11

53 113,'11

'1.000,00

509,00

491,00

39.000,00

39.000,00

35.948,32

35,948,32

1.019,35

704,69

10.000,00

658,80

LU|,20
50 134,72

fi.IU,72
3,280,00

46854,72

214 407,62

5.000,00

340,38

4 659,62

4.200.00

4.200,00

45jU,72
45.154,72

5.400,00

5.400,00

1 54.652,90

1 53.7 1 6,37

936,53

21 102,27

198.661,43

1 8,1 20,50

1 8.1 20,50

8,000.00

8.000,00

43.479,50

43.479,50

53,113,11

53 113,11

1,000,00

509,00

491,00

39.000,00

39 000,00

35,948,32

35,948,32

1.019,35

704,69

7.2ffi.73

658,80

6 599,93

47.255,42

1.650,06

45 605,36

194.680,36

340,38

340,38

0,00

4.1 64.60

4,164,60

30.744,00

30,744,00

4.778.48

4778,48

1 54.652.90

1 53.71 6,37

936,53

'153,785,96

141.859,29

18.120,50

18,120,50

1.318,73

1,31 8,73

43.092.86

43,092,86

4.025.28

4.025,28

509,00

509,00

0,00

38.844.60

38 844,60

35.948.32

35,948,32

1 019,35

704,69

1 00,00

70,65

94,26

94,26

50,3'1

97,33

84,55

0É1

0,00

99,16

99,16

50.40

50,40

88,49

88,49

100.00

100,00

100,00

66,83

71,41

1 00.1 I

100,11

16.48

16,48

99,06

99,06
aEa

7,58

50,m

100,00

0,00

99,60

99,60
'100,00

100,00

100,00

100,00

72,59

1 00,00

70,65

94,26

94,26

50,31

V/,JJ
90,80

0.01

100,00

0,00

99,16

99,1 6

68,09

68,09

88,49

88,49

100,00

1 00,00

100,00

69,55

71,41

I 00,00

100,00

16,48

16,48

99,1 l

99,1 1

rE
7,58

50,90

1 00,00

0,00

99,60

99,60

100,00

100,00

100,N

100,00

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3

(s)

Realizacija

proračuna 2017

Veljavni

proračun 20'17

(4)

proračUna 2017

Rebalans

(3)
(2\

NażvPPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)
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'd

Energiia, voda, komunalne sbritve in komunikacije

Vzdżevanie mrliške vežice

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacle

Pr aznič no urejanje naseli

Posebni material in sbritve

D r uge kom unal ne deiav nosti

Tekoče vzdżevanje

Ureianie zelenic

Posebni material in sbritve

Koši za smet

Posebni maErial in storitve

u|łlpn1e in razplaganje z Zeml1išči (avno dobro' kmetjska' gozdna in stavbna

Nakup zemljišč

Poslov ne najemnlne in zakuPnine

Drugi operativ ni odhodki

Nakup zemljišč in narav nih bogasEv

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Drugi prognmi na pdrocju zdravstva

N ujno zdrav stv eno v arstv o

Tekoči ľansferi v sklade socialnega zaV arovanja

Mrtiško ogledna sluŽba

l\ilrliško ooledna služba

Posebni mabrial in sbritve

Prevozni stoški in sbritve

KuLTuRĄ ŠpoRĺ lľ NEVLADNE oRGANlzAclJE

Programi v kulturi

Knjiżnĺč aĺstv o in založniš tv o

KniiŽnica - redna deiav nost

Pisamiśki in splošni mabrial in sbrjtve

Tekoči Íansferi v javne zavode

lnveslicijski tansÍeri javnim podjeljem in druŽbam' ki so v

lnv estcijski ransĺeri jav nim zavodom

Kniižnica - nakUo qradiva

Teko i tansĺeri V javne zavode

Dĺugi prograni v kultui

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

4022

049102

4022

16039004

041103

4021

16039005

044107

4025

048102

4021

048103

4021

1606

16069002

061203

4026

4029

4206

17

1707

17079001

071101

4131

17079002

071102

4021

4023

't8

1803

1803W01

081106

4020

4133

4311

4323

41 33

18039005

704,69

314,6

31 4,66

4.921,49

4.921.49

4 921,49

25 500,00

10.500.00

10 500,00

14.000,00

1 4.000,00
'1.000,00

1,000,00

m0 000,00

300.000,m

300.000,00

0,00

1 000,00

299.000,00

24.000,00
24 000,m

19.000,00

19.000,00

1 9.000,00

5.000,00

5,000,00

4 000,00

1 000,00

257.96ĺ 
'45

133 198,84

75 N0,00

68.000.00

3 000,00

64.372,50

627,50

0,00

7.000,00

7.000,00

58.198,84

704,69

31 4,66

314,66

4 921,49

4.921,49

Ą.921'49

16.500,00

10.500,00

10.500,00

5.000,00

5 000,00

1.000,00

'1,000,00

m0 000,00

300.000,00

300,000,00
'10.000,00

5.1 00,00

284 900,00

24.000,00
24.000,m

19.162,07

19.162,07

19 162,07

4 837,93

4,837,93

3.837,93

1.000,00

257.961,45
1 33,020,38

75.000,N

68.000,00

2,856,04

64,372,50

0,00

771,46

7.000.00

7.000,00

58.020,38

704,69

314.66

31 4,66

4.921,49

4.921,49

4,921,49

5 985,83

3.0,l4.05

3 044,05

2.941.78

2941,78

sp!
0,00

293.617,09

293 617,09

293,61 7,09

10 000,00

4,61 3,44

279,003,65

23.398,31

23 rc8,31

19.162,07

19,162,07

19 162,07

4.236,24

4.23 ,24

3,4'13,88

822,36

250.730,16
ĺm7N,U
73.416,20

67.416.20

2.416,20

u.228,54

0,00

771,46

6.000,00

6 000,00

55 364,34

1 00,00

I 00,00

100,00

100,00

100.00

1 00,00

23,47

28.99
aa oo

21,01

21,01

0J0
0,00

97,87

97,87

97.87

1 00,00

100,00

1 00,00

1N,ffi
1 00,00

100,00

36,28

28,99

28,99

58,84

58,84

sJa
0,00

97,87

97,87

97,87

100,00

90,46
07 0?

97,49
97,49

1ffi,ffi
100,00

100,00

87,56

87,56

88,95

82,24

97,20
96,81

97,89

99,1 4

84,60

99,78

461,U

93,31

97,49
97,49

100,85

100,85

100,85

84,72

84,72

85,35

82,24

97,20

9 ,68

97,89

99.14

80,54

99,78

0,00

85,71

85,71

95,13

100,00

85,71

85,71

95,42

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3

(5)

Realizacija

proračuna 2017

Veljav ni

proračun 2017

(4)

Rebalans

proračuna 2017

(3)
(2)

NażvGPR\ PPR\

K4\

(1)
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E

Kulfuma društva

Tekoči fansferi nepridobihlm organizacijam in Ustanovam

Druoa društv a

Teko i tansĺeri nepridobihim organizacijam in Usbnovam

lnvesücijsko vzdżevanje in obnove

Tekoii ÍansĺeÍi neprjdobihim organizacijam in usbnovam

Pokrov iblistvo v občini Vodice

Drugi ransĺeri posameznikom

Tekoči fansĺeri nepridobibim organizacilam in usbnovam

Pisarniški in splošni material in sbritve

Pisarniški in splošni mabrial in storive

PisarniŠki in splošni maErial in storltve

Podpra Psebnim skuPlnam

Prograni drugih Posebnih skuąin

lzobešanie zasbv

Pisarniški in splošni material in storitve

Šprt ln pĺosbčasne akĺiv nosli

Progĺami špoĺta

Śoorma društva

Drugi tansĺeri posameznikom

Tekoči tansferi nepridobiÍrim organizacijam in usbnovam

Šoorhe orireditve

Pisarniški in splošni material in sbritve

Tekoči Eansferi nepridobihim organizacijam in Usbnovam

Vzdržev anie šDorhih obiekbv

lnvestcijsko vzdżevanje in obnove

NoVogradnje, rekonstrukcĺe in adapbcije

Šfudĺe o lzv edljivosli projekbv 
' 
projekba dokumenbcija'

Prograni za mladino

Počihiške delavnice

Pisarniški in splošni maErial in sbritve

Prevozni sfoški ln storitve

Drugi operativ ni odhodki

Zaključni račun proraiuna občine Vodice za leto2017

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

081103

4120

081'112

Ą120

0811 14

4205

081 1 15

4120

081 117

4119

4120

081Ż02

4020

081 203

4020

0812M

4020

1804

18049004

081 1 10

4020

1805

18059001

081 101

41 19

4120

081 102

4020

4120

0811 16

4205

081210

4204

4208

18059002

081111

4020

4023

4029

20.999.99
rn ooo oo

1 1.000,00

11 000,00

14.698.85

14,698,85

2.000.00

2.000,00

5.000,00

881,36

4 1 18,64

1.000,00

1 000,00

2.500.00

2,500,00

1.000.00

1 000,00

9 24'1,60

9.241,60

9,241,60

9.241,60

1 15.521,01

111.521,01

21.000.01

1671,76

1 9.328,25

2.000,00

0,00

2 000,00

5.500.00

5 500,00

83.021,00

76 250,00

6 771,00

4 000,00

4,000,00

2 300,00
'1.000,00

700,00

20.999,99

20 999,99

11.000,00

'11.000,00

14.698.&5

14 698,85

2.000,00

2.000,00

5.000,00

881,36

4 118,64

1.000,00

1,000,00

2.321.il

2321,54

1.000.00

1,000,00

9.241,60

9.241,60

9.241,60

9.241,60

1 15 699,47

112.377,11

21.000,01

1 671,76

19 328,25

1.800,00

300,00

1,500,00

8.115,21

8.115,21

81.461.89

74,690,89

6.771,00

3.322,36

3.322,36

1.116,72

200,00

2.005,64

20.999.99

20 999,99

10.65.25

10 656,25

1 4.698,85

1 4.698,85

2.000,00

2 000,00

5.000.00

881,36

4.1 1 8,64

spo
0,00

1.959,84

1.959,84

49,41

49,41

9 241,60

I 241,60

9.241,60

I 241,60

1127m,,02

109.385,66

21.000.01

1,671 ,76

19.328,25

L800,00

300,00

1.500,00

5.123.76

5123,76

81.461.89

74 690,89

6,771,00

3.322,36

3.322,36

1.116,72

200,00

2 005,64

100.00

1 00,00

96.88

96,88

100,00

100,00

1 00.00

100,00

1 00,00

100,00

1 00,00

sJo
0,00

78.39

78,39

4J4
4,94

1m,m
100,00

100,00

1 00,00

97,56

98,09

100,00

100,00

100,00

90,00

'100,00

100,00

96,88

96,88

I 00,00

1 00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 00,00

9J0
0,00

u.42
u,42
4S4
4,94

1m,00

100,00

'ĺ00'00

'100,00

97,41

97,34
'ĺ00'00

100,00

1 00,00

100,00

1 00,00

I 00,00

63,1 4

63,14
'100.00

100,00

100,00

100,00

1 00,00

'100,00

I 00,00

1 00,00

75,00

93,16

93,16

98,12

97,96

100,00

83,06

83,06

48,55

20,00

286,52

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3

(5)

Realizacĺa
2017

Veljavni

2017

(4)

proračuna 2017

Rebalans

(3)
(2)

NażvPPP\ GPR\ PPR\ PP'

K4\

(1)
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U
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

1.348.39í'10 1.397.255,54 1.213.992,78

v EUR

4OOO OBCINSKA UPRAVA

í9
1902

19029001

091107

4119

4'133

091 1 10

4119

0911 1 3

4133

0911 16

4026

09121 1

4133

091222

4204

4208

1903

19039001

091 1 00

41 33

091 102

41 33

091 103

4'133

091203

4323

091220

4208

19039002

0911 15

4120

091118

4119

1906

19069001

091 106

41 35

1 01 106

EVANJE
Varstvo in Vzgoja predŠolskih ofok

Vftci

Vrbc škra0(a Svib - deiav nost

Drugl ransfeÍi posameznikom

Tekoči Íansferi v jav ne zavode

Druqi v rbi - deiav nost

DÍugi transferi posameznikom

Vrbc škrat(a sv ib-nadsbdard

Tekoči transferi v javne zavode

Poslov ne najemnine in zakuPnine

Vrbc škra (a sv ib-druoa 00rema

Teko i tansĺerl V javne zavode

Novogradnje' rekonstukcĺe in adapbcĺe

Śfudije o izv edljivosli projekbv, prolekha dokumentacija'

Primarno in sekundamo izobrażevanje

osnovno šo/sÍVo

oŠ Vodice - razširien Drooram

Tekoči tansferi v javne zavode

oŠ Vodlce - nadsbndard

Tekoči ransÍeÍi V jav ne zavode

Tekoči fansferi v javne zavode

Giasbeno šoisŕVo

Tekoči transferi nepridobiÍtim organizacijam in ustanovam

Štoendiranie - oouk oodb'inšt

Drugi ransÍeri posameznlkom

Pomoci šolajocim

Ponoči v osnovneĺn šolstvu

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluŽb' ki niso posre

1.032,747,10 1.065 852,47

1.032.747,10 1.065.852,47

661.000,00 691.568.41

600 000,00 635 089'43

1.000,00 56.478,98

40.000,00 40.616.91

40,000,00 40,616'91

7.000.00 7.340.00

7.000,00 7.340'00

9.747,10 9.747 '10

9.747,10 9.747,10

'15.000,00 15.631,75

15 000,00 15.631'75

300,000.00 300.948.30

280 343,70 293 000'00

19.656,30 7 948,30

130,444,m 148133,08

130.200,00 147.889,08

5.500,00 4.613'18

5 500,00 4,613'18

'16.200,00 17.187 '32

1 200,00 17 187 
'32

70,000,00 71.743'N

70.000,00 71.743,30

25.000,00 40.845,28

25 000,00 40,845'28

13.500,00 13.500.00

13 500,00 13,500'00

244,00 244,00

100,00 100.00

100,00 100'00

144.00 144.00

144,00 144,00

185 200,00 183 269,99

185.200,00 183.269,99

'160.200,00 160,650'99

160 200,00 160.650'99

25.000,00 22.619.00

886 353,15

886 353,15

691.568,41

635.089,43

56,478,98

39.698,42

39 698,42

7.340,00

7,340,00

9.747.10

9.7 47 ,10

1 5.631.75

1 5,631,75

122.367,47

114.419,17

7 948,30

'145.40'1,&5

145.257,85

4.275.37

Ą.275,37

17.187.32

17.187 ,32

71.743,30

71 743,30

40.845.28

40.845,28

1 1.206,58

'1 1 .206,58

144,00

0J0
0,00

144,00

144,00

182,237,78

182.237,78

1 60.434,83

160 434,83

21,802.95

90,03
85,82

85,82

104.62

105,85

92,59

99,25

99,25

104.86

1 04,86

100,00

100,00

lM.21

104,21

40.79

40,81

40,44

111,47

111,57

77,73

77,73

1 06,09

1 06,09

102,49

102,49

1 63,38
'163,38

83,01

83,01

59,02

s.00
0,00

100,00

1 00,00

98,40

98,40

100''ĺ 5

100,15

87.21

86,88
83,1

83,16

1 00,00
'100,00

'100,00

97.74
o7 7t

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00

40,66

39,05

100,00

98,1 6

98,22

92,68

92,68

100,00

1 00,00

100,00

I 00,00

100.00

1 00,00

83,01

83,01

59,02

s.00

0,00

1 00.00

100,00

99,44

99,44

99,87

99,87

96,39

lndeks 5:4

(7)(6)

lndeks 5:3

(5)

RealizacÜa

n17
Veljavni

prora un 2017

(4)

proračuna 2017

Rebalans

(3)
(2)

NażvPPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)

Stran 23 od 175



Drugi fansferi Posameznikom

Tekoči ťansferi v javne zavode

soclAtNoVARSTVO
Varstvo otrok in druŹine

Drugi progĺami v pomoč drużini

DruŽinski prejemki in stai'šeV ska nadomeslila

Transferl za zagotav ljanje socialne varnost

lzvajanje p'ogramov socialnega varstva

Socialno v arstv o i nv al idov

DUżinski DomoČnik

DrUgi tansÍeri posameznikom

sociaino yaÍsťVo sľarlłl

Drugi Íansĺeri posameznikom

Pomoč na domU

Dugi ansferi Posameznikom

Tekoči [ansferi nepridobihim organizacijam in ustánovam

Pisarniśki in splošni materia| in sbritve

Drugi operatjv ni odhodki

Teko i ÍansÍeri v javne zavode

socĺalno varstvo naterialno ogroženih

Pisarniški in sploŠni materiaI in sbritve

Transferi za zagotav ljanje socialne v amosli

Subvencioniranie naiemnin

Drugi Íansferi posameznikom

SERVISI RANJE JAVNEGA DOLGA

Servisiranje 1avnąa dolga

obveznosli L naslova Íinanciranja izvrševanja pÍoračuna - donače zadolževan]e

odolačila obrest

Drugi operativ ni odhodki

Plačila obresÜ od kredibv - poslovnim bankam

odolačilo doloa

odplačila kredibv poslov nim bankam

INTERVENCIJSKI PROGRAMI I N OBVEZNOSTI

Zaključni raěun proraěuna občine Vodice za leto2017

v EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

4119

41 33

20

2ú2
20029001

1 01 109

411 1

101115

4112

ru
20049002

101 102

41 19

20049003

1 01 103

4119
'101104

4119

1 01108

4120

101 1 14

4020

4029

4133

20049004
'101101

4020

Ą112

1011 16

4119

22
m1

22019001

200000

4029

4031

200001

5501

23

1 941,62 16j25,57

5.677,38 5 677,38

278.56í,00 278.500'94

12 060,00 12.060,00

12.060,00 12-060,00

'10.560,00 10,560,00

10 560,00 10.560,00

1,500,00 1.500,00

1.500,00 1 500,00

266 501,00 266,440,94

10.200,00 10.194,00

10.200,00 10.194.00

10,200,00 10.194,00

241.148,65 241.094,59

178.383,46 178.337.14

178 383,46 178.337,14

26.105,19 26,105.19

26 105,19 26,105,19

8,000,00 8.000,00

8 000,00 8,000,00

28.660,00 28.652,26

5 328,82 5 321,08

624,28 624,28

22706,90 22.706,90

15.152,35 15.152,35

10.724.79 10.72Ą'79

0,00 0,00

10724,79 10.724,79

4'427'56 4.Ą27'56

4 427,56 4 427,56

30.200,00 29.780,66

30 200,00 29 780,66

30 200.00 29.780,66

10.500,00 10.096.70

2.120,00 2j20'00

8.380,00 7.976,70

19.700.00 19.683,96

19 700,00 19,683,96

5.070,98 5.000,00

21 000,00

4 000,00

267.200,00
11 500,00

11 sffi,00

9.000,00

9,000,00

2.500,00

2.500,00

255,700,00

10 2N,00

1 0.200,00

1 0.200,00

230.500,00

I 65.000.00

I 65,000,00

28.000,00

28 000,00

8.000,00

8 000,00

29.500,00

7.375,72

624,28

21.500,00

15.000,00

1 1.000,00

1 000,00

10 000,00

4.000.00

4,000,00

30.200,00

30,200,m

30.200,00

10.500.00

1 20,00

'10 380,00

1 9.700.00
'19 700,00

7.000,00

76,79

1 41,93

104,23
'104,87

104,87

1 17,33

117,33

60,00

60,00

1U,n
99,94

99,94

99,94

104,60

1 08,08

108,08

93,23

93,23

100,00
'100,00

97,13

72,14

'100,00

1 0s,61

101,02

97,50

0,00

107,25

1 10,69

'110,69

98'6ĺ
98,61

98,61

96,16
'r 766,67

76,85

99,92

99,92

r1,43

95,1 8

100,00

99,98
100,00

100,N

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00

99,98

99,94

moÁ
mod

99,98

99,97

99,97

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00
m07

99,85

1 00,00

100,00

100,ffi

1 00,00

100,00

1 00,00

100,00

98,61

98, 1

98,61

96,16

100,00

95,19

99,92
oo ot

98,60

lndeks 5:4

(7')(6)

lndeks 5:3

(5)

2017

RealizacłaVellavni

proračun 201 7

(4)

proračuna 2017

Rebalans

(3)(2\

NażVPPP\ GPR\ PPR\ PP

K4\

(1)
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Posebna Proracunska rezerua in prąrami pmoči v primerih nesreč

Rezen/a občine

Rezerve oroÍacuna

Proracunska rezerva

Splošna proracunska rezerv acija

Sp/oŠna proračunska rezeN acija

Splošna Droračunska rezeN aciia

Splośna proračunska rezerv acija

Zaključni račun proracuna obcine Vodice za leto 2017

4.066.806,96 87,61 87'61

v EUR

4ooo oBČlNsKA UPRAVA

2n2
23029001

101112

4091

2m3
23039001

101113

4090

5,000,00

5.000,00

5.m0,00

5 000,00

2 000,00

2.000,00

2.000,00

2 000,00

5 000,00

5.000,N

s.000,00

5.000,00

70,98

70,98

70,98

70,98

5 000,m

5 000,00

5,0m,00

5 000,00

0,00

0,00

080
0,00

1 00,00

100,N

100,m

I 00,00

0,m
0,00

sJo
0,00

1m,00

1N,N
100.00

1 00,00

0,00

0,ffi

0,.04

0,00

4.64't.945'78 4'64'ĺ.945'78

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)

Realizacija

proračuna 2017

(5)(4)

Veljav ni

proračun 2017

(3)

2017

Rebalans

Nażv

(2)
(1)

K4\

PPR\ PP)U\ PPP\ GPR\
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II. POSEBNI PRORACUNA
TABELA

Pľimerjalna bilanca Posebnega dela Proraěuna - ABG bilanca

Fu n kcional na klasifi kacija
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,4

dejavnosti s podroc;a finančnih in fiskalnih ter

Zakljucni racun proračuna občine Vodice za leto 2017

o11 Dejavnosti izvrŠilnih in zakonodajnih organov' ter

011

1 Dejavnosti izvršilnih in zakonoda';nth organov

01'l

á o.1.unosti s podrocja financnih in fiskalnih zadev

013 SploŠne zadeve

013
3 Druge sploŠne zadeve in storitve

016 Druge dejavnosti javne uPrave

016
0 Druge dejavnosti javne uPrave

017 Servisiranle iavnega dolga

492.440,00

486.340,00

6.100,00

620.724,00

620.724,00

51.000,00

51.000,00

30.200,00

487.761,00

481.661,00

6.100,00

615.353,78

615.353,78

55.370,22

55.370,22

30.200,00

417.463,14

414.626,67

2.836,47

586.598,82

586.598,82

52.928,44

52.928,44

29.780,66

84,77

85,25

46,50

94,50

94,50

103,78

103,78

98,61

85,59

86,08

46,50

95,33

95,33

95,59

95,59

98,61

91

lndeks
5t4

76

lndeks
5:3

5

't.086.771

Realizacija
2oĹ7

1.188

Veljavni proračun
zot7

43

.1 94 364,00I

Rebalans
proračuna 2017

JAVNA UPRAVA

Opis

z

0'l

T

FK

017

1 Servisi a drŽave 98,3898,38983,79'1.000,001.000,00
OBRAMBA02

29 98 61 98 61

1.000,00 1.000,00 983,79 98,38 98'38

022 Civilna zaŠcita

022
0 Civilna zašcita

031 Policila
031

0 Policija

032 ProtipoŽarna varnost

98,66'100,1277.094,6878.142,00

I RED IN VARNOSTJAVN03

1.000 00

2.000,00

2.000,00

75.000,00

2,000,00

2.000,00

76.142,00

983 79

1.057,29

1.057 ,29

76.037,39

76.037,39

52,86

52,86

'101,38

10'ĺ ,38

52,86

52,86

99,86

79,19684.852,25864.849,79
DEJAVNOSTIGOSPODARSKE04

032
0 Proti a varnost

o41 Dejavnosti s podrocja sploŠnih gospodarskih zadev ter zadev, Povezanih z delom

041

; Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

042
1 Kmetijstvo

75.

53.473,1B

53.473,18

6'1.891,40

54.241,40

76.1

53.473,18

53.473,18

62.891,40

55.241,40

47.605,42

47.605,42

40.61',l,90

36.493,21

89,03

89,03

65,62

67,28

99 B6

89,03

89,03

64,57

66,06
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042
2

045
045
1

046
046
0

Gozdarstvo

Promet

Cestni promet

Komunikacije

Komunikacije

047 Druge gosPodarske dejavnosti

047

3 Turizem

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

049

7.650,00

692.342,87

692.342,87

22.000,00

22.000,00

3.701,50

3.701,50

31.440,84

7.650,00

666.078,54

666.078,54

22.000,00

22.000,00

3.701,50

3.701,50

22.440,84

4.1 1 8,69

562.345,09

562.345,09

19.872,87

19.872,87

2.490,30

2.490,30

11.926,67

53,84

81,22

81,22

90,33

90,33

67,28

67,28

37,93

53,84

84,43

84,43

90,33

90,33

67,28

67,28

53,'ĺ 5

0 D avnosti s a

051 Zbiranje in ravnanje z odPadki

051

0 Zbiranje in ravnanje z odPadki

052 Ravnanje z odPadno vodo

052
0 Ravnanje z odPadno vodo

053 ZmanjŠevanjeonesnaŽevanja
053

zadev
38.631''19191.265,11

VARSTVO OKOLJA05

31.440 B4

6.800,00

6.800,00

80.714,30

80.714,30

3.750,81

22.440

6.800,00

6.800,00

80.714,30

80.714,30

3.750,8'l

84 11 67 37,93 15

5.598,09

5,598,09

30.094,24

30.094,24

2.938,68

82,32

82,32

37,28

37,28

78,35

82,32

82,32

37,28

37,28

78,35

3.750 8'l

240.252,90

240.252,90

198.66't ,43

't98.661 ,43

72.000,00

3.

224.407,62

224.407,62

198.661,43

198.661 ,43

66.421,17

66.421,17

35
0

062
062
0

063
063
0

064
064
0

0nesn

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo

Cestna razsvetljava

201.939,09

201.939,09

141.859,29

141,859,29

63.053,60

63.053,60

84,05

84,05

71,41

71,41

87,57

89,99

89,99

71,41

71,41

94,93

94,93

'1279406.851510.91
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ06

9797
ZDRAVSTVO07

07 2 lzvenbolniŠnične zdravstvene storitve

072 SploŠne zdravstvene storitve

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

23.398,31

23.398,31

87 57

97,49 97,49

Cestna
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97,2097,20250.730,16257.961,45257.961,45
ITNIH ORGANIZACIJ,VNOSTI NEPROFIN DEJAVNOST DEJAREKREACIJA, KULTURA

IN DRUGIH INSDRUŠTEV08

0B1 Dejavnosti na podrocju Športa in rekreacije

081

0 De1avnosti na področju športa in rekreacije

082 Kulturne delavnosti

082
0 Kulturne dejavnosti

084Dejavnostineprofitnihorganizacij,društev,zdruŽenjindrugihinstitucij

111.521,01

111.521,01

'133.198,84

'133.198,84

13.241,60

13.241,60

112.377,11

112.377,11

133.020,38

133.020,38

12.563,96

109.385,66

109.385,66

128.780,54

128.780,54

'12.563,96

98,09

98,09

96,68

96,68

94,88

94,88

97,34

97,34

96,81

96,81

100,00

86't .2'13.992,781.397.101.348.39',|
ŻoBRAŽEVANJE09

084
druŠtev zd ln ln

0 avnosti

091 PredŠolska vzgoja in osnovnošolsko izobraŽevanje

091

1 PredŠolska vzgoja

091

2 osnovnoŠolskoizobraŽevan;e

096 Podporne storitve pri izobraŽevan1u

1.'l63.'l91"ĺ0

1.032.747 ,10

130.444,00

'185.200,00

185.200,00

'1.213.985,55

'1.065.852,47

'ĺ48.133'08

183.269,99

1.031.755,00

886.353,1 5

145.401,85

182.237,78

88,70

85,82

111,47

98,40

98,40

84,99

83,1 6

98,'16

99,44

15I283.561272.200
SOCIALNA VARNOST10

096
0 Pod e storitve izobraŽevan

'10'l Varstvo obolelih in invalidnih oseb

101

2 Varstvo invalidnih oseb

'104 Varstvo otrok in druŽine

104

0 Varstvo otrok in druŽine

107ZagotavljanjesocialnevarnostisocialnoogroŽenihinsocialnoizkl1učenihkategorijprebivalstva
107

0 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroŽenih in socialno izključenih kategorij prebivalstva

109 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

10.200,00

10.200,00

1 1.500,00

11.500,00

245.500,00

245.500,00

5.000,00

1 83. 99 182.237 78

10.200,00

10.200,00

12.060,00

12 060,00

256.301,00

256.301,00

5.000,00

10.194,00

'10.194,00

12.060,00

12.060,00

256.246,94

256.246,94

5.000,00

99,94

99,94

104,87

104,87

104,38

104,38

100,00

99,94

99,94

100,00

100,00

99,98

99,98

100,00

109

OD avnosti na socialne varnosti
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Ill. Naěrt razvojnih programov 2017'202'|

Realizacija Načrta razvoinih programov 2017
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storitve v
1 

'103

1 1 03900
2

2.000
rastlln in ŽivaliZdravstveno varstvo

1 1 02900
4

5,211
za stabil 0U

5.211
01.01.2015 - 31.12.2021

- tehnitnaob1 38-1 5-008
PVO

0

5.211,59

Lastna sredstva

417

0 Lastna sredstva

01.01.20't5 - 31 't2.2018
del občine Vodiceob'13815-0'11

PVO

0

20.886,40

Lastna sredstva

1 581

0 Lastna sredstva

1 1 02900
1J

21

417

ob138-15{05
.0'1.2015 - 31.12.202101

1 1 02900
2

1 581
h obmocitn

1 581
01.01.201 7 - 31.12.2022

obl 3817-001

1 1 02900
1

in ŽivilstvuStrukturni
01.0'1.201 5 - 31j2.2021

- struktumiob1 38-1 5-002

4.000

PVO

0 Lastna sredstva

20 000,00

0 Lastna sredstva

GozDARsTVo lN RlBlŠTVo
11 KMET

1130.347

in Žlvllstva1102 reforme
1128.347

nesrečaminaravnimi in d0703

20.000
Varstvo

tnsistema za zaščlto
0703900
2

Gasilska zveza -obl 38-1 4-005

20.000,00100.000,00.01.2014 _ 31.'ĺ2.202101

Začetek-konec
NRP

Okvirna
vrednost

Realizacija proračuna
2017OpisPK NRP VIR

7654! 23
0020

07 OB IZREDNIH DOGODKIHOBRAMBA IN UKREPI
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01.0'1.20'ls - 31.12.2021

9.594,24
0 Lastna sredstva

kontrola in nadzor'1502 onZman
249.594

1 502900
2 vodoz

01.01.201'l-
in Vodice tervode v

12.2019
komunalnesistema

0007

1403900
2

701
turizma in

01.01.2017 - 31.'1
kolesarskih in17-005 tn

PVO

0
701

Lastna

't5
9

lN NARAVNE DEDlŠČlNEVAROVANJE OKOLJA

nova delovnaobl 38-15-010
1.12.202101.01.2015 -

350
0 Lastna sredstva

turizma in
1 403

50701

PVO

0
4.798,83

Lastna sredstva
1.051,50

14 GOSPODARSTVO

1402 avnostin

3501402900

0't.0't.201 1 - 31.12.201811- 21

OPPN0008
21

0 Lastna sredstva

ob1 38-14-
0004

- 31.12.2018LC Skaručnakoěa -infnstruktuna JP
40'ĺJP

2.113.
LCob1

1.12.201701 .01.2006 -

PVO
il Lastna sredstva

01.01.20'11 - 31.'12.2018 31
0003 - Šlt lxov ruRľ - SELo in JP 962891 sELoLC 462031 SELO

PVO
0

6.736,81
Lastna sredstva

PVO

U Lastna sredstva
31't .887

13 INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEPROMET, PROMETNA
311.887

in infrastrukturaCestni1302
1 302900
2

31 1.887
občinskih cesttn
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PROSTORSKO PLANIRANJ E IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

11
12.201801.01.2012 -

in VÍtecdvorane zan0005

11.206,58

1 903 in sekundarno izobraŽevanPrimarno

1 903900
1

11

Osnovno Šolstvo

'1902900

1 Vrtci

7122.367

122.367,471.18'l01.0'1.2012 - 31.12.2018
in dvaVrtec škratka Svita -0006

2-

PVO

0 Lastna sredstva

122.367

PVO

0

81.461

Lastna sredstva í33.574'05

19 EoBRAŽEVANJE

Varstvo in1902 otrok
7122.367

81.461,89
'1805 aktivnostitn

1 805900
1

81.461

7 -31.12.201701.01
ob1 38-1 7-004

81.461
utikVečnamensko

odsek od RC VodiceObnova vodovoda Farmaob138l7-002
4.Íazado .01.2017 - 31.12.201701

0 Lastna sredstva
8't.461

't8 KUL ORGANIZACIJEŠponr lN NEVLADNE

0't.01.2009 - 31.'12.2018
Save -Oskrba s vodo0002

0 Lastna sredstva

0 Lastna sredstva

Komunalna1 603
39.

ost

39.973
Oskrba z vodo

1 603900

Obnova in Središča
1- -31.12.202101.01.201

30.744

0 Lastna sredstva

01 .0'l'2012 _ 3'ĺ
OŠ Vodice in Vrtca Škratek Vodiceza

12-

0004

185.396,90
in admProstorsko in1 602

Prostorsko
1 602900
3
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8L3.286,75

PVO

0 Lastna sredstva
1 1.206,58
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Zaključni račun proracuna občine Vodice za leto2017

VSEBINA

Zaključni racun proraěuna je akt občine, V katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi

prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto'

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017 je pripravljen v sklad členom

Zakőna o javniń ĺnańóań (Uradni list RS, Št. 11/11 -uradno prečiščeno 1o1l13,

55/15 - ZFisP in 96/15 - zipnsĺoĺ7) ter Navodilom o pripravi zaključnega nskega

proračuna ter metodologye za pripravo poročila o doseŽenih ciljih in rez srednih

uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, Št. 12l01, 10/06' 8/07 in 10212010).

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega raěuna proračuna občine Vodice za leto 2017 je upoštevana

metooologija, predpisana s Pravilnikôm o ánotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in

druge osJb'e '1ávnega prava (Uradni list RS, št' 1 12lo9, 58/'10, 104110, 104111 in 97l12).

Zaključni racun proračuna obČine Vodice za leto 2017 je akt občine Vodice, v katerem so prikazani

predíideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter oc hodki in drugi izdatki občine zaleto 2017.

Zakljuěni raěun proraěuna sestavljajo:
l' Splošni del,

- ll. Posebnidel,
lll. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,

- lV. obrazloŽitev podatkov iz bilance stanja,
V' Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,

- Vl. lż1ava o oceni notranjega nadzora javnih financ v občini Vodice

Splošn i de! zakli učnega raěu na proraěu na sestavljajo nasled nji izkazi:.

A. bilanca prihodkov in odhodkov,

- B. raěun finančnih terjatev in naloŽb,

- c. račun financiranja'

obrazloŹitve splošnega dela zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proraču n za leto 2017 ,

- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem preseŽku oziroma primanjkljaju in

zadolżevanju proráeuná z obrazloŽivijo 
'pomembnejŠih 

odstopanj med sprejetĺmi in realiziranimi

prejemki in jzdatki, preseŽkom oziroma primanjkljajem ter zadolŽevanjem,

poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteŽenje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41' ćlenom ZJF,

- obrazložltev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. tlenom ZJF,

- poročilo o spremembah med sprejetím in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v

skladu s 47. členom ZJF,
poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,

- poročilo o porabi sredstev sploŠne proračunske rezervacue

Posebni del zakljuěnega računa proračuna sestavljaio realizirani finančni načrti neposrednih

proračunskih uporabn ikov.

obraztoŽitve posebnega dela proračuna sestavljajo:

- poročilo neposrednega uporabnika proračuna o doseŽenih ciljih in rezultatih,

- poročilo o realizacijifinančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna,

- poslovno poročilo.

Zaključni racun proracuna obcine Vodice za leto 2017 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega naČrta

razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna. Poročilo se nadaljuje z obrazloŽitvami bilance

stanjá ter poróčilom o realizaciji letnega programa prodaje obcinskega stvarnega in financnega premożenja

v letu 2017.

Zakljucni raČun proraČuna vsebuje v delu, ki se nanašanaizvajanje naČńa razvojnih programov, poročilo o

izveábi letnega nacrta oziroma pläna razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.
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V dodatnih obrazloŽitvah zaključnega raČuna proračuna je vključena obrazloŽitev podatkov iz bilance stanja'
poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega
nadzora javnih financ občini Vodice.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje
javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje raěunovodskih izkazov proračunskih uporabnikov v
občini Vodice poteka skladno zZakonom o računovodstvu (Ur.l' RS' št. 23199,30102-ZJF-C in 114|06-ZUE)
in pripadajočimi podzakonskimi akti.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih
občinskih proracunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) določa način in rok za poročanje občin o realiziranih
prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.
občine posredujejo podatke o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih
posebnega dela proračuna s spletno aplikacijo za poročanje občin.

Vsi zneski so prikazani v evrih' Zaradi zaokroŽevanja na vrednost v evrih brez centov obstaja verjetnost, da
se vsi seŠtevki ne ujemajo oziroma prihaja do manjših odstopanj.
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zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2o17

sPLoŠNI DEL

DELA zAKLJUcNEGA RAcUNA PRoRAčUNA'l. oBRAzLoilĺev sPLoŠNEGA
oBčlNE voDIcE zA LEÍo 2017

tula
za t,

1.1 opredelitev makroekonomskih izhodišč
eostopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska-zakonodaja. Skladno z

določiii Zakona o javnih ŕinancań so bila posredovana temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za

pripravo proraěuná, in sicer osnovni makroekonomski okvirĺ razvĄa Slovenije, ki sluŽijo kot podlaga za

plan iranje javnofinančnih prihodkov in od hodk ov za lelo 2017'

občine smo od Ministrstva za finance prejele Proračunski priročnik za prĺpravo proračunov občin, ki naj bi

omogočil poenoten pristop vseh občin pri sestavi svojih proračunov.

Prav tako smo s priročnikom prejele makroekonomska izhodiŠča, ki sluŽijo za pripravo občinskih proračunov

in temeljijo na jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvĄ

(september 2017).
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Priprava proračuna občine Vodice za leto 2017 je temeljila na restriktivnem pristopu pri načrtovanju

odňodkov'oběine Vodice ter zaposlovanju skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice porabe za blago in storitve so naěrtovane za izvedbo zakonskih ter pogodbenih obveznosti ob

maksimalni moŽni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. V največji moŽni_meri so bili racionalizirani

tudi izdatki za druge l.uá.j"l"" javnih slużb (avni zavodi, jaúno podjetje), ki se financirajo iz proračunskih

virov glede na nuiné potre_be v látu zoĺz upoŠteva.ioč zniŽanje materialnih stroŠkov.

1.2 Poroěito o realizaciji prejemkov ln izdatkov proračuna, proračunskem preseŽku oziroma primanjkljaju

z obrazloŽitvijo óomemonejših odstopaň; meo spiejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki'
preseŽkom oziroma primanjkljajem ter zadolżevanjem
V tabelariÖnem delu zaključnega računa so v skladu z Navodilom prikazanl:

sprejeti proračun - rebalans za leto 2017 ,

- veljavni proračun za leto 2017 ,

realizacija proračuna v letu 2017,

- indeks med realiziranim in sprejetim proraČunom - rebalans zaleto2017,

- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom zaleto2017.
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ne Obcine Vodlce za leto2017 se odraŽa v n ih zneskih v EUR:

Realizaciia
2017oPts

4.',112.831
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+781

4.047.123sKU PAJ oDHoDKt (40+4í+4z+43|

6s.708
1il. PRoRAGUNsKl PREsEŽer 1enluANJKLJAJ) (l. _ ll.)

v DANA PosoJlLA lN P9VE6ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (40+441|

0
vl. PREJETA MlNUs DANA PosoJlLA lN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(rv. - v.)

300.000
vlr. zAĐoLŻEvANJE (500)

19.684oDPLAčILA DoLGA (550)vill.

346.024PoVEČANJE (ZMANJŠAN E) sREDSTEV NA RAcUNlH (lll.+Vl.+X') = (l'+lV'+Vll')

- (ll.+V.+Vlll.)lx.

280.3í6
x. NETo ZADoLŻEVANJE (Vll. - ull.)

-6s.708
NETO FINANCIRANJE (Vl.+X.-lX.)xr
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STANJE zADoLŽENosTl

skladu ureja javne finance' Posredni upora a

avodi i se lahko zadolżująo in izdajajo poroš z

občin pod pogoji, ki jih določi občinski svet' V

pliv na lahko zädolŽujejo in izdajajo poroštva h

doloěi oběinski svet.

ga sektorja se v doloěenem letu določi z odlokom, s
. členom_Zakona o financiranju občin se v največji

za izvrševanje o n

uěinki zadolŽeva z
računskim uporab a

ančni najemi ter h

občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolŽi

Evropske unije ter prihodke reŽijskih obratov.

V rebalansu proracuna občine Vodice za leto 2017 je bilo predvideno domače zado|żevanje v višini

367.149,87 EUR za financiranje investicij:

Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja

povezovalnega kanala C0 v MOL'

- oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1' Sklop'

Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)'
ZadolŽevanje je bilo realizirano ř višini 3oo.oob,oo EUR in sicer za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo

investicije ýrtéc Šrratra Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka).

občina na dan 31.12.2017 izkazuje skupno stanje zadolŽenosti v višini 537.847,95 € in sicer kot kredit za

zagotovitev lastnih .ráo.t"u pri projektu Energetśka s-anacija.oŠ vodice (kredit je bil najet v letu 2014) in

zaiotovitev lastnih sreostev pri piojóttu Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Drugih zadolŽitev občina Vodice nima.

občina Vodice nima izdanih nobenih poroštev.

Posredni proracunski uporabniki in javno podjetje' katerih ustanoviteljica je občina ne izkazujejo nobene

zadolŽenosti.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3:2

t5l

v l;o

ndeks

v o/o

I ndeks
3:'l

t4l

EUR

|zACtla
proračuna

2017
t3l

v EUR

Rebalans
proračuna

2017
tíl

v EUR

Veljavni
proračun

2017
Í2]oPtsKONTO

A. BILANCA PRIHOOKOV IN ODHODKOV

97974.261.725 4.',|'12.83',|,4.26',1.725L SKUPAJ PRI HODKI (70+71+72+73+74+781

983.489.563 983.552.6633.5s2.663TEKOCI PRIHODKI (70+71)
1002.916.957 1002.928.5672.928.56770 DAVCNIPRIHODKI(700+703+704+706)
1002.536.591 't 002.536.s912.536.591DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK700

9797316.876 308.187316.876DAVK| NA PREMoŹENJE703
969675.100 72.17975.100704 DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

00 0706 DRUGI DAVKI
9292572.606624.096 624.09671 NEDAVCNI PRIHODKI 1710+711+712+713+714)

100100192.696192.061192.061UDELEŽBA NA DoBlcKU lN DoHoDKloD PREMoŽENJA710
't06 1066.3626.0006.00071'I TAKSE IN PRISTOJBINE
100 1005s.18755.000s5.000712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

11626.1.62 11622.50022.5007'13 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
8484348.s35 292.'.|99348.535714 DRUG|NEDAVctĺlpRtHooxl

100555.801 100555.514555.51472 KAPITALSKIPRIHODKI (720+721+7221
1001004.200 4.2004.200PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV720

0 00721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
100551.601 í00551.3í455'1.314NEOPRE

722 SREDSTEV
PRI OD

100 10050050050073 PREJETE DONACIJE (730+731)
100100s00 500500730 PREJETE DONACIJE IZ DOMACIH VIROV

0 00791 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
466.968 44153.049153.04974 TRANSFERNIPRIHoDKI(740+7411

57 5766.9681 16.9091 16.909tzD
INSTITUCIJ

H
740

00 036.14036.í40
741

tzPRORACUNAlzASREDSTVAPREJET
UNIJEEVROPSKEPRORACUNASREDSTEV

000PREJETA SREDSTVA lZ EVROPSKE UNIJE (786+787)78
000PSREDS

786 UNIJE
ALA

00 0
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ787

88 884.047j234.622.2464.622.246ll. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

89 891.183.356't.333.802't.332.99740 TEKOCIODHOOKI (4Oo+401+402+403+409)
87 87310.913358.1 093s8.4094OO PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
88 8747.43754.38154.081PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST401
90 89791..529887.361882.6274O2 IZDATKIZA BLAGO IN STORIWE
77 957.9778.380í 0.3804o3 PLACILA DoMAČlH oBREsTl

10025.500 9325.57127.500409 REZERVE
99'1.620.822 1021.637.313í.590.0'l041 TEKOCI TRANSFERI (410+411+4'12+4131
878776.459 66.77676.438410 SUBVENCIJE

100í05935.647893.397 938.246
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM411

99 99't2'1.927í 23.'l89'122.547TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM412
100 99496.472499.419497.627413 DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI
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747',lí.589.514 1 .181 .3291.653.61242 TNVESTICIJSKIODHODKI (420)

71 741.589.514 I .18'1.329't .653.612420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
135 10061.6'17 61.61745.62843 INVESTICIJSKITRANSFERI (43',1+4321

't 0020.000 9720.628 20.00043'I INVESTICIJSKITRANSFERI PRAVNIM IN FIZ' OSEBAM
1004'.1,6',17 16641.61725.000432 INVESTICIJSKITRANSFERIPRORACUNSKIMUPORABNIKOM

-18 -,t 8-360.521 65.708-360.52'llll. PRoRAcUNsKl PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (l. - ll.)

'd
414 TEKOCI TRANSFERI VTUJINO

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

0 0 0
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4 ODHODKI

Zakljuěni račun proraěuna občine Vodice za leÍo2017

(4.622.246 ę| 4.047.'.l23 ę

obrazloŽitev konta
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po Vrstah na tekoče ter na

investicijske odhodke in investicijske transfere' Evi l'entiranje in izkazov kov in

odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem račrtu za proračun, druge

osebe javnega prava.
V nadáljevaň;u ilooan" obrazloŽitve oziroma primerjave^se nanaŠajo na rebalans proračuna 2017'

V letu 2017 so bili skupniodhodki realiziraniv višini 88 % načńovanih odhodkov'

Tabelarični prikaz deleŽa posamezne vrste odhodkov glede na celotne realizirane odhodke v letu 2017 na

K3

v o/o

lndeks
3:í [4]

v o/o

lndeks
3:2 [51

v EUR

Realizacija
2017 Ĺ3l

v EUR

Rebalans
proračuna
2017 l1)

v EUR

Veljavni
proračun
2017 121oPtsKONTO

88 884.047.1234.622.246 4.622.246ll. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
89 891.'t83.356't.332.997 1.333.802

40 oDHODKI (400+401 +402+403+409)
87310.913 87358.ío9358.409IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM400
8747.437 8854.38154.08'l401 ARNOSTVsoclALNO7AELODAJALCEVDPRISPEVKI

90 89887.361 791.529882.627402 IZDATKIZA BLAGO IN STORITVE
77 957.977í 0.380 8.380OBRESTILA403
93 10025.50027.500 25.571409 REZERVE

102 991.620.8221 .590.0'10 't.637.313TRANSFERI (41 0+41 1 + 412+ 4'l 3)41
8766.776 8776.45976.438410 SUBVENCIJE

100935.647 105938.246893.397411 GOSPODINJSTVOMINKOMPOSAM EZNITRANSFERI
99 991 23.1 89 '|.21.927'122.547412 USTANOV AMINORGANIZACIJAMMNEPROFITNITRANSFERI

100 99496.472497.627 499.419TRANSFERI4'13 DRUGI
000TRANSFERI V TUJINO4'.14

71 74í .18í .3291 .653.612 1.589.51442 INVESTICIJSKIOOHODKI
741.181.329 711.589.514't .653.612NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV420

10061.6'17 13545.628 61.617+432143 INVESTICIJSKITRANSFERI
't0020.000 9720.00020.628431 BAMVNIMPRA osEIN Ftz.FTRANS ERIINVESTICIJSKI

166 't 004'.i..6',17 4'.1.6'.1725.000UPORABNIKOM432 INVESTICIJSKITRANSFERI

Grafični prikaz deleža posamezne vrste odhodka
v letu 2OL7

2%

I

l TEKoČl oDHoDKl
(400+40 1-+40 2+ 403 + 409)

r TEKoČl TRANSFERl
(4!O+4It+4L2+4!3)

il TNVESTICIJSKI ODHODKI (420)

r I NVESTICIJSKI TRANSFERI
(43L+432)
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40 TEKOCI ODHODKI (1.332.997 €) í.183.356 €

obrazloŽitev konta
Tekoči odhodki zajemajo Vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov

zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za Socialno Varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih

stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne

opreme, ki je klasiÍicirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo
vrednost in Življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvršěajo tudi plačila

obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena V rezerve.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.183.356 EUR, kar je za 11 o/o manj kot načrtovano. Zmanjšanje
tekočih odhodkov je posledica niŽjih odhodkih pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter pri materialnih
stroških občine

Realizacija tekočih odhodkov glede na plan v letu
20L7

É,
J
UJ

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0
PLAČlLA

DoMAČlH
OBRESTI

REZERVEPLAČE lN
DRUGI
IZDATKI

ZAPOSLE
NIM

PRISPEVKI

DELODAJ
ALCEV ZA
SOCIALN

o
VARNOST

IZDATKI

ZA BLAGO
IN

STORITVE

1-0.380 27.500358.409 54.081 882.627l Rebalans proračuna 2017

2s.s0047.437 79L.529 7.977l Realizacija proračuna 2017 310.913

400 Plaěe in drugi lzdatki zapostenim (358.409 €) 310.9'13 €
obrazloŽitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za osnovne plače, dodalek za delovno dobo in za stalnost ter drugi

dodatkĺ' regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo
in z dela, sredstva za nadurno delo in sredstva za jubilejne nagrade.

lzdatki na tem kontu so bili realizirani v višini 310.9139 EUR' kar je za 13o/o nižje od načrtovane porabe.

Razlog zaniĄo porabo je nezasedenostvseh sistemiziranih del.mest.

lndeks
3:2

v o/o

Veljavni
proračun

2017

Realizacija
proračuna

2017

lndeks
3:1

v%o

Rebalans
proračuna

2017
KONTO oPls

87 87358 409 358 109 310 9134OO PLACE IN DRUGI IZDATKIZAPOSLENIM

88 89318 518 31 I 070 28'1 .5854000 Plače in dodatki

7711 206 I 660 7711.2064001 Regres za letni dopust

20 685 18.320 89 8920 6854002 Povračila in nadomestila

2 199 27 278.000 8.0004004 Sredstva za nadurno delo

1000 148 1484009 Drugi izdatki zaposlenĺm
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
obrazloŽitev konta l - --l-_:_i_^l-^ ;^ i^.,aliÁclzn ząĺląranlani.. za obvezno

Na tem kontu se sredstva namenjajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje' 1? 
o?Y:'::):

zdravstveno zavarovanje, za poškoooe ôri oelu, 'za 
zapóslovanje' za starševsko varstvo ter preml1e

kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanla

Prispevki delodajalca za socialno Varnost so bili realizirani na ravni 88 % načrtovanih' kar je v okviru

načrtovane porabe. n"'logż" niŽjo porabo je nezasec enost vseh sistemiziranih del'mest'

(54.08í ę) 47.437 ę

v '/o

lndeks
3:2 [5]

v o/o

lndeks
3:1 [41

Realizacija
proraěuna

2017
v EUR

Veljavni
proračun

2017
Rebalans
proračuna

2017
oPlsKONTO

878847.43754.38154.081
401 VARNOSTsoclALNOZADELODAJALCEVRIP SPEVKI

878725 12828 91128 911zavainvalidsko rovanJesko tnntnza40 0 pokojPrispevek
878720.13023.16423.1644011 Prispevek za zdravstveno zavarovanle
87873273773774012 Prispevek za zaPoslovanje
868628432932940'l3 Prispevek za starševsko varstvo
981211.5681.6001.300Premije kolektivnega

401 5 zavaÍoua
dodatnega in

namenjajozplošnimaterialinstoritve,posebnimaterialin
omunalne s Je, prevozne stroške in storitve' izdatke za

VzdrŽevanje in zäkupnine ter druge operativne odhodke'

Realizirani izdatki za blago in storitve so bili v letu 2017 manjšiod načrtovanih za 10 %. Nominalno največje

zniŽanje se izkazuje prĹ odhodkih pisarniśređin-spl. maieriala in storitev, posebnega mat. in storitev

402 lzdatkiza blago in storitve (882.627 €) 791.529 €

403 Plaěila domačih obresti (10'380 ę|7'977 ę

obrazloŽitev konta 
lačila obresti od kratkoroČnih in dolgoročnih kreditov - poslovnim

Na-tem kontu se sredstva namenjaio za p

bankam

PlačiladomačihobrestisobilarealizirananiŽjeodnačrtovanihza

3:2
t51

v o/o

ndeks

voÁ

lndeks
3:1

t41

Realizacija
proračuna

2017
t3l

Veljavni
proračun

2017
t21

Rebalans
proračuna

2017
t1l

oPlsKONTO

8990791 .529887 361882 627402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
8785154 175176 83618'1 .8944020 PisarniŠki in splošni material in storitve
75654377958.64767 332

4021 Posebni material in storitve
oą8999 1621 06 494111.935

voda, komunalne storitve in komunikacije4022 Eneĺgija,
96835.0075.2006 0004023 Prevozni stroški in storitve
86864 1274.8004 800

4024 lzdalkiza sluŽbena potovanja
8890253 425287 375281.401

4025 Tekoče vzdrżevanje
9215223 15025 22715.2274026 Poslovne najemnine in zakupnine

1000137.654,00137.654,000
4027 Kazni in odškodnine

9498208704222783214.0384029 Drugi oPerativni odhodki

v o/o

lndeks
3:2 Ĺ51

v o/o

lndeks
3'1 Í41

Realizacija
proračuna

2017
v EUR

Veljavni
proraěun
2017 Ĺ2]

Rebalans
proraÖuna

2017
oPtsKONTO

negativnega EU Rl BOR-ja

Stran 46 od 175

23o/o. NiŽja rcalizacija je posledica



U
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

10.3804o3 PLĄČ|LA DoMAČlH oBREsTl

rab ainse renesla v nasled e leto

8.380 7.977 77 95

409 Rezerve (27'500 €) 25'500 €

409 - sredstva, izločena V rezerve so bila načrtovan

51144172.880 8204o3'loo Plačila obresti od kratkoročnih kreditov _ poslovnim bankam

í01 1007.5607.5607.5004031o1 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

v o/o

lndeks
3:2 [5]

Realizacija
proračuna

20't7 v o/o

lndeks
3:1 [4]

v EUR

Veljavni
proračun
2017 Ĺ2l

Rebalans
proraěuna

2017
oPtsKONTO

93 10025.50025.57127.500409 REZERVE
00 o7',\2.0004090 Splošna proraěunska rezeruacila

1005.000 1005.0005.0004091 Proračunska Íezerya
10010020.500 20.50020.5004093 Sredstva za Posebne namene

41 TEKOCI TRANSFERI 1.590.010 €) 1 .620.966 €

obrazloŽitev konta
Podrobne Ša razdelitev tekoÖih transferov v nadal u

Realizacija tekočih transferov glede na plan v letu
20L7

ŕ
Đ
lłJ

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0 TEKoČl
TRANSFE

RIV
TUJINO

DRUGI

TEKoČl
DoMAČl
TRANSFE

RI

TRANSFE
RI

NEPRO.
ORGAN.

IN

USTANOV
AM

TRANS.
POSAM.

IN

GOSPODI
NJSTVOM

SUBVENC
IJE

0497.627893.397 r22.54776.438l RebalanS proračuna 2017
0496.472rzt.927935.64766.776l Realizacija proračuna 20L7
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4í0 Subvencije (76'438 €) 66'776 €

obrazloŽitev konta
lrla tern tontu se sredstva namenjajo za subvencionlr
vodovodno in kanalizacijsko omreŽje ter subvencijo z

voda), za kompleksne subvencije v kmetijstvu ter za

Kot śubvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
subvencije zaiebnikom' ki so začeli z dejavnostjo ali z

Subvencije so bile realizirane v obsegu 87 % naćrtovanih. NiŽja realizacija je posledica manj prijav na

razpise pri subvenciońińiu kmetijstvaler spodbujanja samostojne dejavnosti in zaposlitev'

v o/o

lndeks
3:2 [5]

v o/o

lndeks
3:1 [4]

Realizacija
proračuna

2017
v EUR

Veljavni
proračun
2017 l2l

Rebalans
proračuna

2017
oPtsKONTO

878776.459 66.77676.438410 SUBVENCIJE
10010057.121 56 96557.1004100 Subvencije javnim Podjetjem

515'l9.8'1 119 33819 3384102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4í1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (893.397 €) 935.647 €

obrazloŽitev konta
Na tem kontu se sredstva namenjajo za darilo ob rojstvu otroka, transferom za zagotavljanje socialne

varnosti, regresiranju prevozov v šolo, regresiranj e oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo

razlike med ceno Programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila d ruŽinskemu pomočniku, izrednim

štipendijam ter drugim transferom Posam eznikom in gosPodinjstvom

Transferi posamez nikom in gosPodinjstvom so bili realizirani v obsegu 1o5 o/o načrtovanih (dodatna sredstva

so bila otovl as tetaz

412 Transferi nepridobitnim organizaciiam in ustanovam
(122.547 ę|'.l21.927 ę

obrazloŽitev konta
Sredstva na tem kontu so se namenila za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam kot so: gasilska

zveza rn gasl lska društva, kulturna, Športnadruštva in ostala društva v občiniVodice'

Transferi m in ustanovam so bili realizirani v o 99%

413 Drugi tekoci domači transferi (497 '627 €) 496'616 €

obrazloŽitev konta
Sredstva na tem kontu so se namenila za tekoče transfere v javne zavode in javne sklade ter za sredstva,

prenesena drugim občinam.

Drugi tekoči domaci transferi so bili realizirani v obsegu 1oo % Nominalno največje zmanjŠanje se izkazuje

pri tekočih transferih;l";; źavodeln sicár zaizdařkezablago in storitve' kar je posledica racionalizacije

poslovanja in zniżanja cen storitev.

v o/o

I ndeks
3:2 [5]

Realizacija
proračuna

2017 v o/,

lndeks
3:1 [4]

v EUR

Veljavni
proračun
2017 Í2!

Rebalans
proračuna

2017
oPlsKONTO

100105935 647938.246893.397TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODI411 NJSTVOM
1001171 0.56010 560I 0004111 DruŽinski prejemki in starševska nadomestila
í009812.22512.22512.500

41 1 2 Transfe ĺi za zagotauljanje socialne varnosti
í00912.862 't 0591 5 461871.897

41 19 Drugi tÍansferi posameznikom

v o/o

lndeks
3:2 [5]

v o/o

lndeks
3:1 [4]

v EUR

Veljavni
proraěun
2017 l2l

Realizacija
proračuna

2017

Rebalans
proracuna

2017
OPISKONTO

9999121 927123.189122.547USTANOVAMNIZACIJAMORGANEPROFN ITNIMTRANSFERI24
9999121 927'123 189122.547

41 20 T ekoěi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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v o/o

lndeks
3:2 [5]

v o/o

lndeks
3:1 [4]

Realizacija
proračuna

2017

Rebalans
proračuna

2017
v EUR

Veljavni
proračun
2017 Í21oPtsKONTO

99'ĺ00499.419 496.472497.627413 DRUGI TEKoČl DoMAČl TRANSFER|
979745.60s46 855 46.8554130 Tekoči transferi občinam

10010t19.16219.16219.0004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovan1a
99271.270 100272.751271.573

41 33 Tekoči transferi v javne zavode
100'ĺ00160 65'1 1 60 435160 2004í 35 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posre

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (1 .653.6í 2 €) 1.í81.329 €

1 % načrtovanih. Nizka rcalizacijaje posledica malo

ticijske izboljšave' Načńovane gradnje oz'
se ni izvedla, zato tudi ni bilo odhodkov'
okviru Postav kot NRP'

ljevanju.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (1'653'612 €) 1'í 81 '329 €

2017 sredstva namenila predvsem za novogradnje'
naravnih bogastev, zanačrte in drugo proje|t1o

drugih storitév in dokumentacije, za investicijski
lniške opreme ter telekomunikac|ske opreme'

v o/o

lndeks
3:2 [5]

u o/o

I ndeks
3:1 [4]

Realizacija
proračuna

2017
v EUR

Veljavni
proraěun
2017 Ĺ2l

Rebalans
proračuna

2017
oPtsKONTO

741 .181 .329 711.589.5141 .653.61242 TNVESTICIJSKIODHODKI (420)
74711.589.514 1.181 3291 653.612420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
938817 720 16.46918 7124202 Nakup opreme
7372579.976808.653 793.0s24204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
7978228.190291 649 290 6404205 lnvesticijsko vzdrżevanje in obnove
9893279.004284.900299.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

91 915456006004207 Nakup nematerialnega premoŽenja
33 3877.146202 621234 9974208 Študĺeo izved lj ĺvosti projektov, projektna dokumentacija,

(45.628 €) 61.473 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

obrazloŽitev konta
nazoeľtev invest'c,lsLih transferov je prikazana V nadaljevanju.

43í lnvesticijskitransferi pravnim in fizičnim osebam' ki niso
(20.628 €) 20.628 €

obrazloŽitev konta
lnvesticijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani V celoti'

Sredstva so bila nakazana GZ Vodice, katá;; je nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva

razdelila med prostovoljna gasilska društva
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432 lnvestlcljski transferl proračunskim uporabnikom (25.000 €) 40.845 €
obrazloŽitev konta

Sredstva so se realizirala skladno s prejetimizahtevki - za nabavo osnovnih sredstev in inv. vzdrŽevanje oŠ
Vodice.

Realizacija
proračuna

20't7

lndeks
3:í [4]

v %;o

lndeks
3:2 [5]

v o/o

Rebalans
proračuna

2017

Veljavni
proračun
2017 Ĺ2l

v EUR

KONTO oPts

10045.628 6'1.617 61 .617 13543 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

20 000 20 000 97 10020.628431 INVESTICIJSKITRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

0 0628 0431'| lnvesticijski transferi javnim podjetjem in druŽbam, ki so v

í00 'ĺ0020.000 20.000 20.0004315 lnvesticijski transferi drugim izvajalcem javnih sluŽb' ki n

Veljavni
proračun
2017 l2l

v EUR

Realizacija
proračuna

2017

lndeks
3:1 [4]

v o/o

lndeks
3:2 [5]

u o/o

Rebalans
proračuna

20't7
KONTO oPts

10025.000 41 .6',17 41 617 166432 lNVEsTlclJsKl TRANsFERl PRoRAČUNSKlM UPoRABNlKoM

25.000  ',t.617 41.6',t7 too 'ĺ 004323 lnvesticijskĺ transferi javnim zavodom
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V letu 2017 so bili skupni prihodki proračuna oböine Vodice realizirani v višini 4.112'831 EUR, kar

pomeni 97,oo % načrtovanih prihoákov. Razlika nastaja zaradi nerealizacije kohezijskih projektov -
iako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna'

Tabelaričn i prikaz deleŽa posamezne vrste prihodkov olede na celotne realizirane prihodke v letu

€
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

7 PRlHoDKl G'26'|'725 ę'| 4'112'831 ę

obrazloŽitev konta
.lavnĺinärlĺ.ni ľ'nodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se

evidentirajo prihodki sicer:
- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skuPina 73),
- transferni prihodki (skupina 74)'

V nadaljevanju podane obraztožitve oziroma primerjave se nanašajo na rebalans proračuna

2017.

2017

ývo

lndeks 3:2

ts1

lndeks 3:1

u o/o

t4l

V EUR

Veljavni
proracun
2017 121

v EUR

Realizacija
2017 l3l

v EUR

Rebalans
proÍačuna
2017 llloPlsKONTO

97974.26'1.725 4-112.8314.261.725L SKUPAJ PRIHoDRI 170+7'l+72+73+74+781

983.489.563 983.5s2.6633.552.663TEKoČl PRlHoDKl (70+7',l)

í002.916.957 í002.928.5672.928.s6770 DAVČN|PRlHoDKl(700+703+704+706)
í002.s36.591 1002.536.59í2.536.59í7oo DAVK| NA DoHoDEK lN DoBlČEK
97308.187 973,t6.876316.8767o3 DAVKI NA PREMoŽENJE
96967s.100 72.'.17975.100704 DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

0 00706 DRUGI DAVKI
9292624.096 572.606624.09671 NEDAVCNIPRIHODKI (710+711+712+713+7141

í00í00192.061 192.696í92.06'|71o UDELEŽBA NA DoBlcKU lN DoHoDKl oo pneuoŽsn.ll
í06 1066.000 6.3626.000711 TAKSE IN PRISTOJBINE
100 't0055.1875s.000 55.0007'12 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

11628.162 tí622.500 22.500?13 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
84292.í 99 84348.535 348.5357,l4 oRuot rueolvČNl PRlHoDKl

í00 100555.80í555'5í4 555.5í472 KAPITALSKIPRIHODKI(720+721+7221
í00 1004.2004.200 4.200720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

00 0721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
í00 't0055í.3í 4 55í.60í55í.3í4INPRODAJE

722 SREDSTEV
't 00 100s00 50050073 PREJETE DONACIJE (730+731)

í00 't00500 50050073o PREJETE DoNAclJE lz ooľvtłČtn vlRov
00 0731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

44 44,t53.049 66.968í53.04974 TRANSFERNI PRIHODKI (740+74',t1

5765.968 571 í6.909 I't 5.909IH
740

0036.140 036'í40PREJETA SREDSTVA tz oRŽnvueGĺ pnoRłČuruĺ lz sREDSTEV
pnoRłČurul EVRoPsKE UNlJE741

0 0078 PREJETA SREDSTVA lZ EVROPSKE UNUE (786+787)

0 00786 osTALA PREJETA sREDswA lz PRoRAČUNA EVRoPSKE UN|JE

0 00787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
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70 _ davčni prlhodki so bili realizirani v višini 2.916.g57 EUR, kar pomeni 71 % vseh realiziranih

pňno!rá". 
'c! 

ňoJrooneje pogledamo strukturo davčnih prihodkov ugotovimo, da največji deleŽ

prispeva dohodnina, in sicer 62 % vseh proraöunl kih prihodkov.

700 Davki na dohodek in dobiček (2'536'59í €) 2'536'591 €

obrazloŽitev konta
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuie na podkontu 700020-

Dohodnina-občinski vir.
Dohodnina je bila realizirana v višini 1oo% glede na sprejeti proračun'

703 Davki na premoženje (3í6'876€) 308'í87€

lastništvo ali prodajo premoŽenja (premičnin in
ih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
premembo lastništva nad premoŽenjem zaradi

dedovanja, daril in drugih transakcij
so bili hodki realiziraniv višini 308.187 EURV ini davkov na oŽen

Realizacija davkov na premoženje

250.000

200.000

150.000

100.000

s0.000

0
Davki na

promet
nepremični

ntnna
finančno

premoženje

Davki na

dediščine in
darila

Davki na
premičnine

Davki na

nepremični
ne

60.10010.1002.L00244.576l Rebalans proračuna 2017 v EUR
76.L357.5r9t.443223.090I Realizacija: 2017 v EUR

704 Domači davki na blago ln storitve (75.í00 ę|72'179 ę

obrazloŽitev konta
občini v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek, pripadajo naslednji domači davki na blago

in storitve:
Davki na posebne storitve, to je davek na dobitke od iger na srečo - kot na večino Že navedenih

davkov oböina tudi na ta davek nima vpliva.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kamor spadajo:
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okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaadi odvajanja odpadnih voda (7047 00) _ gre

za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omreŽij ali čistilnih naprav. Gre za
sredstva, ki jilr v naši občini zbira Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na področju

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in nam jih preko Carinske
uprave Ŕs (cuns| prenakaŽejo na naš podračun' V prĺmeru, da se sredstva ne porabijo

zaizvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v drŽavni proračun.
Pristojbina zavzdrŽevanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.

Turistiöna taksa

Prihodki od domačih davkov na bl in storitve so bili realizirani v višini 72.179 EUR.

Realizacija domačih davkov na blago in storitve

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

706 Drugi davki (0 €) 0 €
obrazloŽitev konta
Sredstva na tem kontu predstavljajo nerazporejena sredstva na dan 31.12.2017. Realizacija na

kontu 7O6099-drugi davki, je na dan 31.12.2017 znašala _ 3.660 EUR. Negativno stanje na tem

kontu pomeni, daJe FURSna ta podkontu v letu 2017 razporedil več plačil, kot jih je bilo prejeto

na ta konto. Ob koncu leta mora biti stanje na kontu pozitivno oz. 0,00 EUR, zaradi tega je bila

narejena preknjiŽba sredstev iz konta 703301.

7í _ nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 572.606 EUR, kar pomeni 14 % vseh realiziranih
prihodkov.

7í0 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (í92.06í €) í92.696 €
o konta
Pri udeleżbi na dobičku in dohodkih od premoŽenja (710) največ prihodkov predstavljajo prihodki

od premoŽenja, kamor spadajo:
prihodki od najemnin za poslovne prostore,
prihodki od najemnin za stanovanja,
prihodki od drugih najemnin (sem spadajo predvsem grobarine ter omreŽnina za vodovod,
omreŽnina za 

-odvajanje 
odpadnih Voda, omreŽnina za odvajanje meteornih voda,

omrežnina za čĺščenje odpadnih voda,),
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Drugi davki na uporabo
blasa in storitev

Davki na posebne
storitve

74.tOOL.000l Rebalans proračuna 2017 v EUR

70.8491.330I Realizacija: 2017 v EUR



Reatizacija dohodkov od premoŽenja

Prihodkiod
premoženja

Prihodki od obresti

LgT.9IT150r Rebalans proračuna 2017 v EUR
1.92.51-0186I Realizacija: 2017 v EUR

150.000

s0.000

200.000

1_00.000

0

'd
Zakljuěni račun proračuna občine Vodice za leto2017

prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij'

71í Takse in pristojbine (6'000 €) 6'6362€

obrazloŽitev konta
Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2017 realizirani v višini 6.362 EUR, kar predstavlja

1060/o realizacije.

7í2 Globe in druge denarne kazni (55.000 €) 55.í87 €

obrazloŽitev konta
Prihodki iz naslova lob in d ih denarnih kazni so biliv letu 2017 realizirani v višini 55.187 EUR

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (22.500 ę| 26.162ę

obrazloŽitev konta
prihodki od prodaje blaga in storitve so bili v letu 2017 realizirani iz naslova prihodkov kosil in od

Realizaciia glob in denarnih kazni

denarne kazniGlobe in

55.000l Rebalans proračuna 2017 v EUR

55.187I Realizacija: 2017 v EUR

55.200

55.150

55.100

55.050

s5.000

54.950

54.900

oglasov v občinskem glasilu
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(348.535 €) 292.ĺ99 €
714 Drugi nedavčni prihodki
obrazloŽitev konta
ilugin"o.uen.'p,nodkisobilivletu2O17realiziranivvišini292.199EUR
Od tega Predstavljajo:
7M1đo orugi nedavčni prihodki 17 EUR
TlľlosPrihodkiodkomunalnihprispevkov262.2.16EUR
714106 Prispevki in doplačila oo8"ńäu zaizvĄanje določenih programov 1.600 EUR

714120 Prihodki iz nasiova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 3'572 EUR

7141gg Drugi izredni nedavöni prihodki 24'794 EUR

72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 555.801 EUR, kar pomeni 14% vseh realiziranih

prihodkov. Gre pa äóiinoo"k iz naslova prodaje zemljišč in osnovnih sredstev'

ni 66.968 EUR, kar ie 2o/o vseh realiziranih

dica nerealizacije prihodkov za investicijske
evanju tega poróÖila' pri pojasnilu o realizaciji

Realizacija:
2017 v EUR

Rebalans
proračuna

20'17 v EUROPISKONTO

2.9002.9007201 Prihodki od ih sredstevrodaje
1.300'ĺ'300

7203 Prihodki od ih osnovnih sredstev
664664

7220 n ozdovzem sch gtjiodhodki kmetijskin aJeP prod
550.937550.650

7221 zemih iščstavbn rjerihodP odki rodajp
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B. RAcUN FlNAľcľĺlH TERJ TEV lN NALoŻa (0 €) 0€

u o/o

lndeks 2:1

t4l

Realizacij
a

odhodkov/
prihodkov

t31
u o/,

Realizacij
a2017

Rebalans
2017OPISKONT

o

Oo/o

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALoŽB

0o/o00lV PREJETA VRAčILA DAN|H PosoJlL lN PRoDAJA
. i<lFlĺlusrlH DELEŽEV (750+75ĺ+752)

0%00
VRACILA DANIH POSOJIL750 PREJETA

0%00
PRODAJA KAPITALSKIH DE751 LEŽEV

0%00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0To00DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH
V' DELEŽEV (ł'0+441|

0%00440 DANA POSOJILA
0o/o00IN

441 NALoŽB
0o/o00VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
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gospodarskih druŽbah.

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEZEV (0€)0€

o Prejeta Vračila danih posojil,
. Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deleŽev občine in

. PreJeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije'

(0€)0€
a s iz naslova Prodaje kaPitalskih

ki manjŠanje kapitalskih oziroma

nst proračuna ni bilo predvidenih

PREJETA VRAČILA
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značĄa prihodkov, pač pa so to

sredstva iz naslova prejetih vračil posoj enih sredstev občine ozi roma prejetih sredstev iz naslova Prodaje

kapitalskih deleŽev občine v podjetjih, ban kah in drugih finančnih institucijah

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujĄo''

DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKI H DELEŽEV (0€)0€

SPREMEMBA KAPITALSKIH DEL EŻEv (0 €)0€

V okviru te skupine izdatkov se zajemajotistitokovi izdatkov, kiza občino nimajo značď1a odhodkov, paě pa

imajo bodis i znać,aj danih posojil, bodisi financnih naloŽb oziroma kapitalskih vlog oöčine v podjetja, banke

oziroma druge finančne institucije' Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do

prejemnika teh sredstev ali pa v:postavitev ozirońa povečanje kapitalskega deleŽa občine v lastniški

strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izđatkov se v tem računu izkazujejo''

. Dana posojila;
o Povečanje kapitalskih deleŽev in naloŽb;

. Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in 
,

. Povečanje namenskega premoŽ"ni" u 1avnín skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki

imajo premoŽenje v svoji lasti.

441 Povečanie kapitalskih deležev in naloŽb _ ^t: ^l-..-^i! 
(0 €) 0 €

TapodskupinavkljunevpoveČanje|9ęi!a.|skihvloŽkovaliskupnihvlaganjprejemnikom.
Placila povečujejo f n1e v'premoz'en;sŕi bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne

terjatve in financne v lastńisri strukíuri prejemnika sredstev). Tukaj ni bilo predvidenih

izdatkov, zato tudi ni

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

Saldo na raČunu finančnih terjatev in na lożb predstavlja
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C. RA UN FINANCIRANJA
300.000367.í5050 vll. ZADO ANJE (soo
300.000367.í 50ANJEDOM ZADO500
300.000367.í 50krediti500
19.684í9.70055 VIII. ODPLA ILA DOLGA 550
19.684í9.700DOLGAODP550
19.684í9.700odplačila lovnlm bankam550í kreditov

346.024-'13.071
NJE) SREDSTEV NA

lX. RACUNIH (lll.+Vl.+X.) = (1.+lV.+Vll') -

lt.+v.+vlll.

JE (ZMANJPOVE

280.316347.450X. NETO ZADO NJE t. - vlll.
-65.708360.52íNETO FINANCIRANJE (Vl.+xl x.-lx.

€

s zlooĺŻEVANJE (386'850 €) 319'684 €

obrazloŽitev konta
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,

oziroma s financiranjem proračunskega oeii.it", tď je salda bilancđ prihodkov in odhodkov ter računa

finančnih terjatev in naloŽb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo"

Najeti domači in tuji krediti
sródstva, pridobljena zizdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se V računu financiranja izkazujĄo''
- odplačila glavnice domaČih in tujih kreditov
_ odplačila !lavnice izdanih vrednostnih papir.1ev doma in v tujini'

V računu financiranjä šá kď saldo izkazujejo'tu'oi spremembe denarnih sredstev na računih v teku

proračunskega leta.

ce za leto 2017 je bilo predvideno domače zadolŽevanje v višini 367'150

irano je bilo v viŠini 300.000 EUR'
dolgoročni kreditza 15letv višini 300.00o,oo EUR pri banki SlD d'd' za

ita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)'

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

c.R ACUN FINANCIRANJA 347.450 ę 280.3í6 €

50 ZADoLŽEVANJE
(367.150 €) 300.000 €

55 ODPLACILA DOLGA (1 9.700 €) 19.684 €

pogodbenimi določili.

550 odplaěila domačega dolga (19.700 €) 19.684 €

obrazloŽitev konta -^ ^f _l^Xila łlalrnin naiaÝih lzrarlitnrĺ nl'
Na tem kontu se izkazuje odplačilo domacega dolga, ki se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri

V ključujejo vsa sredstva, pridobljena iz na.slova najemanja domačih in tujih kreditov ter

sr ĺźaajő vrednostnih papirjev doma in v tujini'

500 Domaée zadolŽevanje 
'-T"J-- -_' (367'150 €) 300'000 €

obrazloŽitev konta

občina Vodice je v letu 2017 najeladolgorocni kredit za 15 let v viŠini 300.00o,oo EUR pri banki SlD d'd' za

lzvedbo investióije Vrtec Škratká suita _ dograditev (kuhinja in dva oddelka)'

obrazloŽitev konta
Na tem kontu se izkazuje skupina izdatkov, ki vkljuÖuje odplačila zapadle glavnice od domaČega in od

zunanjega dolga. občiná ,unań;ega dolga ni lmela. odplačilo domačega dolga se je realiziralo skladno s

poslovnih bankah (konto 5501)
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V letu 2017 je oběina odplaěala sorazmerni del glavnice na podlagi kredita, ki_g-a vzela v letu 2014 za

obdobje 15 
'let v skupni višini 295.259,50 EUR pri banki Sparkasse. V letu 2017 je oběina odplaěala

1 9.683,96 EUR glavnice.
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Poroěito o spreietih ukrepih za uravnoteŽenje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41' ělenom

ZJF

V letu 2017 niprišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali obČinskega odloka, zato niso bili

sprejeti ukrepi ża uravnoteŽenje proračuna na tej osnovt'

roraČuna za njegovo uravnoteŽenje sprejeti'!ľ:Ęl.'
2017 (Uradnó 

-glasilo občine Vodice' Št' 10/2016)'

še odloku o rebálansu proraČuna občine Vodice za

odloku o rebalansu proračuna oběine Vodice za

V alansu proračuna občine Vod nekatere

pr po."'",ňiňi-ň;ě'..k- 
'3ŁT[:ľpr tve med glavnimi Programl'

sr dkov po pJoioeiiń päraĚe in p nahaja v

prilogi.

obrazlożitev sprememb neposrednih uporabnikov med tetom v skladu s 47' ělenom ZJF

V letu 2017 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v.smislu določil 47. člena ZJF. Novi neposredni

uporabniki se niso niiiuśtáňovili, niti niso oiii 
'liiňi"ńi 

ravno tako se ni spremenilo delovno področje oziroma

pristojnost ter obseg śr"o't"u za poslovanje neposrednega uporabnika'

Poroěiloospremembahmedsprejetiminveljavnimproraěunomgledenasprejetezakoneoziroma
občinske odíoke v skladu s 47' členomZJF

V letu 2017 nibilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske

odloke v smislu ąi. člena ZJF. Noben'n"po.ióJni uporabnik meď letom ni bil ukinjen, prav tako se

nobenemu proracunskěńu uporanniku ni spremenilo l elovno področje.

PoročiIo o porabi sredstev proraěunske rezerve

ustreznega konta v
rezervni sklad (konti

nska rezerva ni bila

ervnem skladu v viŠini 37 '473,42EUR'

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

Poročilo o porabi sredstev splošnega sklada za vraěanja preteklih vlaganj obóanov v izgradnio

kanalizacijskega omreŹja

h vlaganj občanov
e ob obremenitvi
emeni proračunski
odhodkov.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

l ooo oBclNsKl svET (23.000 €) 21.408 €

(23 .000 €) 21.408ę
oĺ PoLlTIcNlslsTEM

skega sveta, Župana in podŽupana

- Zakon o lokalni samouPravi,
Statut občine Vodice, - ^L::-.
Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, Ölane organov občine in člane delovnih teles v občini

Vodice,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o javnih usluŽbencih,
_ Zakon za uravnoteŽenje javnih financ'

D log, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema

V

0101 Političnisistem

0í01 Političnislstem 23.000 €) 21.408 €

opis qlavneqa proqrama _-l--_:_ 
-^t^_;^l_; ^;aÁnici + i 7^v^^ n lnkalr'

V program se uvrŠČajo vse naloge, kijih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi, t'j' Zakon o lokalni

samoupravi in Statut OV

kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno

političnega sistema v oV
ih

Glavni izvedben i cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne i

podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegov ih delovnih teles in

samostojnih svetn ikov.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje obcinskega sveta in njegovih

delovnih teles, sprejem aktov, njihova onńuá v-ura'dnih glasilih ter aŽurna objava vseh sej in gradiv ter

sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani OV'

Realizacija glavnega izvedbenega cilja v letu 2017

V letu 2017 so bile realizirane Vse sklicane seje obÖinskega sveta in njegovih delovnih teles, objavljali so se

vsi sprejeti sklepiv uradnem glasilu oz. na spletnistrani občine.

obcina Vodice, kot javna institucija opravl1á različne naloga za svoje občane, občinska uprava pa skrbi za

povezavo in komunikacijo med oběani, orustvi, občinskiń svetom, komisijami in odbori obČinskega sveta,

ministrstvi, ...

V letu 2017 je bilo 8 rednih sejobčinskega sveta in 2 dopisnisejiobčinskega sveta,

V letu 20'ĺ7 so bili izdani naslednji predpisi:

- 9 odlokov,
zaključni račun proračuna,

- 5 Pravilnikov,
- 14 sklePov,
- program dela občinskega sveta'

Glede na zastavljene cilje ocenjujemo, da so le ti skozi realizirane seje, sprejem aktov ĺn njihovo aŽurno

objavo v letu 2017 vsekakor bili zadovoljivo doseżeni'

o1 o19o01 Dejavnost občinskega sveta
O1O19OO2 Deiavnost in nadzor volitev in referendumov

n administrativne tehnične
svetniŠkih klubov oziroma
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010ĺ9001 Dejavnost občinskega sveta (22.000 €) 19.572ę.

oVsehzadevahVokvirupravicindolŽnostiobčineVodice.
anje občinskega sveta

- Zakon o lokalnisamouPravi,
Statut občine Vodice, . - ^L:;_'- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v občini

Vodice,
Zakon o sistemu plaě v javnem sektorju,

Zakon o javnih usluŽbencih,
Zakon za uravnoteŽenje javnih financ'

h

Zagotovitev materialni h pogolev in strokovnih Podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles

ia cilia v 2017
bili v letu 2017 zagotovljeni vsi materialni pogoji in strokovne podlage za

sveta in njegovih matičnih teles'
občina Vodice ocenjuje, da so
nemoteno delovanje občinskega

m

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin ozi roma samostojnih

(1.000 €) 182 €

svetnikov.

Kazalci:kvalitetno, ucinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet in svetniške skupine.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2017:

občina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2017 pravočasno izvedene vse naloge, s katerimi smo zagotovili

nemoteno delovanje občinskega sveta.

o pred naravnimi in drugimi nesrečami;

v javnih dobrin;
unzem;

- 3 seje Odbora za Pravne akte;

- o seje Komisije za mandatna vpraŠanja, volitve in imenovan1a'

o121o1občinski svet - sejnine (20'000 €) í8'890 €

Sr v občinskega sveta in za člane delovnih teles

občinskega sveta.

o121o2 občinski svet - materialnistroški

Sr inskega sveta in delovnih teles'

Sr

(1.000 €) 500 €

referendumov (í.000 €) ĺ.836 €
01019002 lzvedba in nadzor volitev in

Oois PodProorama
občinska volilna xomisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov

Zakonske in druqe Pravne Podlaoe
Zakon o lokalnih volitvah'
Zakon o volitvah v drŽavni zbor,

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,

- Zakon o volilni in referendumski kampanll'

Statut občine Vodice.
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h

Dolgoročn i cilj je zagotavlj anje Pogojev za uresniěevanje volilne prav ice ter pravice

up ravljanju javn ih zadev v skladu z Ustavo RePublike Sloven ije ter zagotavljanje ucl
do sodelovanja Pri
nkovite in zakonite

h volitev kot tudi drugi h oblik sodelovanja občanov pri odločanju.
izved be tako lokalni

(0 €) 928 €

postavitve in odstranitve ter hranjenja oglasnih

volitev za predsednika drŽave in referenduma v

zveziz drugim tirom.

('l.000 €) 908 €

S litičnih strank v občiniVodice in so v sorazmerju

= 
.o se izplačala trem političnim strankam.

Glavni letni izvedbenicilj se odraŻa v učinkoviti izvedbi lokalnih volitev
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( 6.100 €) 2.836 €
2000 N ADZORNI ODBOR

ADMINISTRACIJA (6.100 €) 2.836 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA

dovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanJa s

sredstev ter po potrebioblikovati zahteve po izvedbi

nim organom.

nad razpolaganjem s premoŽenjem oV, nadzoruje

ter nadzorúje finančno poslovanje uporabnikov

pro

0203 Fiskalni nadzor

proracunskih sredstev.

Realizaciia cilia v letu 2017
Ciljje bil doseŽen, saj-so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora občine Vodice

O2O39OO1 Dejavnost nadzornega odbora

0203 Fiskalni nadzor
(6 .100 €) 2.836ę

Oois qlavneqa Proqrama
v p@ področje Nadzornega odbora občine.

nalog,insicer;pregledovanje,proučevanjeinugotavljanjeskladnosti
darnósti namenske porabe sredstev v obcini'

Dolgoročni cilj nadzora se kaŽe tudi v občasnih zahtevah po izvedbi revizij in podajanju morebitnih sumov

kaznivih dejanj pristojnim organom

Nadzorni odbor v okviru svojih pristoj nosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s P remoŽenjem oV, nadzoruje

namenskost in smotrnost Porabe ProraČunskih sredstev ter nadzoruje finanČno poslovanje uPorabnikov

V občini Vodice je na tem področju zaleto delovno področje Nadzornega od bora občine' kateri izvaja nadzor

02039001 Deiavn ost nadzornega odbora (6.100 €) 2.836 €

opis podproorama 
'l:^^i^ .,.^l-^ii in -a małarialna cfrnške

Podprogram obsega'Sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in za materialne stroŠke

članom Nadzornega odbora občine Vodice'
Zakonske in druoe Pravne Podlaoe

Statut občine Vodice,
Poslovnik Nadzornega odbora,
Pravilnik o doloÖitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v obciniVodice

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporocila in predloge

Realizaciia cilia v Ietu 2017
Ciljje bil doseŽen, ..j-.o ," ,.gotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora obČine Vodice'

o131o1 Nadzorni odbor - seinine (6'000 €) 2'786 €

in za izvedbo nadzorov s strani NO, v skladu z

, Ölane organov občine in člane delovnih teles v

a nadzornega odbora'

ih

Letni izvedbeni cilj Pod programa je zagotoviti Pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v tekočem letu.
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ol31ozNadzorni odbor _ materialni stroški (100 €) 50 €

Sr , ki so nastali pridelu nadzornega odbora, priprava

in tiskanje gradiva.
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3ooo Žu pll,l
01 PO NISISTEM

0'1 0'ĺ Politični sistem

52.062 ę 48.77 5 ę
(52.062 €) 48.775ę

alog' ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema

52.062ęl 48.775ę(

0í01 Politiěnisistem

e občinskega sveta, Župana in podŽupana

log, kijih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji'

Glavni izvedbe ni cilji v proračunskem letu so izvĄanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

politiČnega sistema.

01019003 Dejavnost Župana in podŽupana

062 €) 48.775€
oí019003 Dejavnost Źupan ain panov

1akon za uravnoteŽenj e javnih financ.

e zagotoviti nemote no delovanj e funkcije Župana tn ustavnih Pravic
cirj j sprejetih letnih
drŽavljan k in drŽavljanov DolgoroÖni cilj na področju plaČ je

Kadrovskih načrtov ter izp lačevanje plač v skladuzzakonodajo.

Cilj je tudi zagotavljanje či
njegove funkcije.

m boljših pogojev za delo Županstva in vse potrebne podpore Županu prl

izvrŠevanju

bilevletu2017zagtovljenivsipogojizadeloŽupanstvainvsepotrebne
podpore Županu pri izvrŠe njegove funkcije'

Letni izvedbeni cilj PodPrograma Je zagotoviti Pogoje za opravljanje funkcije Župana in enega podŽupana.

bile v letu 2017 vsi pogoji_z1d9lo Županstva in vse potrebne

podpore Županu pri izvrše ni"gou" ĺunLci1e' ice v letu 2017 ni imela podŽupana'

01íí01 Župan, podżupan _ plaěa, prispevki in povračila

Sredstva so bila porabljena za Županovo plačo' ki vključuje poleg osnovne plače tudi

povraČilo stroškov prevoza na delo in Prehrane, vse prisPevke rn preml je ter stroške p

(5í.3í 2 €) 48.573 €

regres za letni doPust'
revoza v drŽavi.

(750 €) 202 €
0111o2Župan, podżupan _ materialni stroški

Sr a materialne stroŠke
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4OOO OBCINSKA UPRAVA 4.541.084 € 3.974.í03 €
04 SKUPNE ADMTNISTRATIVNE SL IN SPLO NE JAVNE sToRlTVE (262.154ę| 250.524ę

Opis qlavneqa Programa
erograrn lłljučuje sredstva za vzdlŽevanje računalniŠke opreme

informacijsko strukturo' Zgraditi racionalno, učinkovito
IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost

topnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije

uvajanjem novih

Realizaciia cilia v letu 20í7:
ffisobilivletu2017zagotovljenivsipogo,1izamoderniziranjeinavtomatiziranje
dela občinsre upraveä posodabljanjem obstoječiň in uúajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih

storitev za potrebe notranjih in zűnahiin uporabnikov. Zagotóvila so se sredstvaza delovanje racunalniških

programov.

04029001 lnformacijska infrastruktura

zn

Področje zajema vse tiste storitve, ki n iso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni

uradi na različnih ravneh oblasti.
Navedeno podroěje zajema tudi vzdrŽevanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena prl

iz

D plošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki

za

Do

0402 I nform atizaclia u Prave
0403 Druge skupne administrativne sluŽbe

0402 lnformatizaciia uPrave (22.000 €) 'l9.873 €

04029001 lnformacijska infrastruktura (22.000 €) í9.873 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za lnformatiko/GlS

Zakonske in druqe Pravne Podlage
Zakon o lokalni samouPravi

Dolgoročni cilji so:

- Kazalecje skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev'

Letni izvedbeni cilji podprograma
Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti. S sklenjenimi

pogodbami 
-o 

vzdrźevanju oosto;eeirr informacijskih reŠitev Želimo doseči '100% skladnost z

zakonodajo.- doseŽeno
- Uvajanje śodobnih, skupnih informacijskih reŠitev za-učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji

so: úvedba tekočega elektronskega arhiviranja'- doseŽeno
Povezovanje oostó1eeirl informacijskih reŠitev z zunanjimi evidencami ali drugimi reŠitvami' cilj je

popolno teńnično póvezovanje z zunanjimi evidencami.- doseżeno

- Zaęotavljanje neirekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo

sredstva za ustrezno póveeänje kapacitet računalniŠke infrastrukture, zamenjavo odsluŽene opreme,

konsolidacijo in virtualizacijo streŽniŠke infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično

podporo. - doseŽeno
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ivletu2017zagotovljenivsipogojizaizvedbozastavljenihdolgoročnih
ovanje informacijske tehnologij , -r --r^..^,ii,,aja spĺetne strani, kar ocenjujemo kot zadovoulvo'

tn
e za izvedbo zastavljeni h dolgoročnih ciljev, torej

Letni izvedbeni cilj

zagotoviti Pogoje za

(22.ooo €) 19.873 €
Ol 4120 lnformatika/GlS

Sredstva so bila namen.len a uzdrŽevanju vseh raÖunalniških prog ramov, ki jih Pri svojem delu uPorablja

občinska uprava (Cadis'
streŽniku, nakupu licenc'
računalniŠkih programov'

Doksis, Microsoft, Piso Realis, HKOM)' zakuPu domen in zakuPu prostora na

gostovanje sPletne stran i, tekočega vzdrŽevan ja komunikacijske opreme ln

0403 Dru s e administrativne sluŹbe
(240.154

je javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov ter za

bveščanje javnosti in izvedba dogodkov ter zagotovitev

230.651 €

zagotovitev

ustreznega

arhiviranja.

Glavni letni izvedbeniciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

ffisobilevletu2017izvedenevsenačrtovaneaktivnostivokvirudolgoročnih
ciljev

04039001 0bveščanje domaČe in tuje javnosti

O4O39OO2 lzvedba Protoko larnih dogodkov

O4O39OO3 RazPolaganje in upravljanje z občinskim premoŽenjem

04039001 obvešěa e domače in nosti

o obveŠčanje javnosti

(40.000 €) 43.326 €

radnem glas ilu občine Vodice, za izde|avo

in aŽuriranje katalog a informacij javnega

občine Vod ice ter Prek jumbo Plakatov in

e

DolgoroČni ciljje kvalitetno in strokovn

Letni izvedbenicilj Pod programa Je zagotoviti obveščanjejavnosti

Redno in celovito obveŠčanje javnosti o občinskih projekti h in s strani uprave podprtih dogodkih v občini ter

o delu Źupan stva, obČinskega sveta in drugih organov obČine in občinske uprave

Reprezentativn a in z enotnim i standardi podprta počastitevobčinskih in drżavnih praznikov

ŠŠtevilo uradni h objav in obČinskih glasil

gospodinjstev občanov
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lnformacije za turisticne potrebe So objav|jene na informativnih tablah v Vodicah, Utiku, Skaručni in Polju' V

sprejemni pisarni poriäu,łň_pió.tó.u óoei-n.xé uprave so dostopne turistiěne zloŽenke s karto občine Vodice

ií'š".i Ŕliuenimi'informacijämi o turistični ponudbi v občini.

V kabinetu Župana se upravlja z obvešěanjem preko vseh,naštetih kanalov obveščanja, skrbi se za pripravo

prispevkov in naroÖilo fotografij za ob.iavo 'j 
."äu'n ter sodeluje i ńeo1ls5lml!Ľ9lľ,ľ'i obveščanju javnosti

(predvsem Gorenisri giá',"n.ji" corän., oen, ónevnik in Slóvenska tiskovna agencija)'

A. Kopitariev glas - javno oběinsko glasilo oběine Vodice

Namen javnega obcinskéga glasila]e oouešełiäoeane občine Vodice in druge zainteresirane o dejavnostih

v obcini Vodice. Cilj glasila je objavljanj" 
"Ĺj;kiiňň 

in Ĺebvitih informacij o všeh področjih Življenja in dela v

občiniVodice.

V letu 2017 je bilo izdanih deset številk občinskega glasila Kopitarjev glas, in sicer januarja, marca, aprila'

'.íá, iunu", ävgusta, septembra, oktobra, novembra ir decembra'

občinska uprava sproti in nenehno sodeluje z urednico g-lasila, se z njo usklajuje in dopolnjuje vsebino

glasila, ter skrbi ,. 1"Jňo objavo vseh pomembnih informacij, poroČil in drugih dokumentov'

Pri vsaki številki glasila se pripravljajo vsebine občine Vodice, kar zajema pripravo aktualnih novic,

dogodkov, vabil, eeštitr ter drugih infoimacij pomembĺ ih za občane'

B. Uradno glasilo oběine Vodice
V letu 2017 smo izđali 8 Številk uraoneóá 9lasila oběine Vodice. odgovorna urednica Uradnega glasila

občine Vodice je Majda Peterlin, direktóricä občinske uprave občině Vodice, za pripravo gradiv skrbi

občinska uprava.

noveliranenekaterestarejševsebineinaŽurirani
vseoiń (projekti in inveśticije' galerija fotografij'

obvestil'in ńovic občine Vodice' 62 dogodkov in

drugih dokumentov javnega znaćĄa'

mobilnih telefonov prek vstopnih točk

eta je namenjena zlasti informiranju in

niki tovrstnih storitev še ne more1o

občlna Vodice prek spletne podstrani http://wifi.vodice.si zagotavlja delovanje 6 brezplacnih Wi-Fi točk na

sledečih lokacijah:

Kulturnidom Vodice,
Dom krajanov Utik,
Dom krajanov Skaručna,
Gasilskidom ZaPoge'
osnovna šola Vodice,
Gasilski dom RePnje.

obvestila, informacije, novice' vabila ter fotografije s

čani, katerim obČinska uprava odgovarja. na pobude'

k deljenju svojih mnenj, prispevkov' vabil na javne

ivljenjem v občini.

V letu 2017 1ebila Facebook stran občine Vodice novelirana v obliki uradne strani občine Vodice' kije bolj
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Evidenca o uporabi in prostih terminih za uporabo oglasnega prostora se vodi v kabinetu Župana' V letu

2017 jeobčina Vod|ce na plakatni pro.to. iionásila íz 1um6o plakatov z? n?men.obveščanja ob različnih

priloŽnostih. Plaxatno máitä ,'o brezplačno odobrili druŠtvom'iz občine Vodice, ki so namestila 8 jumbo

plakatov.

V letu 2017 jebila opravljena novelacija štirih informativnih panojev na lokaciji v Vodicah' Utiku' Skaručni in

Polju. lnformativni panoji vsebujejo pomembne občinske vsebine, novelirano panoramsko karto občine

zaključni račun proraěuna občine Vodice za leto 2017

primerna za obveščanje s širšimijavnostmi, analizo podatkov in izvajanje promocl]'

Vodice ter obÖinske načrte.

dogodkov 47.500 €) 36.852 €
04039002 lzvedba

,ooffi#ffin*-=troške prireditev za obcinski praznik, druge občinske prireditve, promocijo obcine in

stroŠke za občinska priznan.;a.

Zakonske in druqe Pravne Podlaoe
Zakon o lokalni samouPravi.

e kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov ter Promocl ja občine Vodice

(4o.000 €) 43.326 €

adnem glasilu obÖine Vodice, za izdelavo

in aŽuriranje kataloga informacij javnega

obČine Vodice ter prek jumbo plakatov na

arske storitve (oblikovanje, tiskanje in distribucijo

fotografiranja, ter plačilá avtorskih honorarjev in

orugÍ izva1arci - novinarske storitve) ter za stroŠke

kanje, distribucija)'
informacij javnega značaja'

(

Dolgorocni ciljj
srct

Racional no gosPodarjenje s Planiran imi sredstvi ob PredPo stavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrżi

notnimistandardipodprtapočastitevobčinskihindrŽavnihpraznikov.
editve tekom leta.
ce na lokalni, regionalni in drŽavni ravni'

Kazalci.
' Število uspeŠno izvedenih prireditev

Realizaciia cilia v letu 20í7:

1. PRIREDITVE lN DRUŽABN| DoGoDKl
obČinska uprava ooelne vooice vodi evidenco druŽabnih dogodkov in prireditev na podrocju občine Vodice,

aktivno obvešÖa druŠtva ter jih spodbui" ř.ňóróeánju dogod-kov za občinski koledar dogodkov in evidenco'

Vabila za dogodke se nalepijo tudi na ogl"*i áesxi v pňstorih obcinske uprave ter v hodniku Kulturnega

doma Vodice, vnesejo pa se tudi v toreoar Jogoorou na spretni strani ter se obiavijo kot vabilo na spletni in

Facebook strani občine Vodice'
Na podlagi evidence je občina Vodjce.v letu 2017 organizirala ali sodelovala pri organizac|ji29 prireditev'

Poleg teh dogodkov sńo dvorano oddalitudi drugim drúŠtv-om zarazne dogodke, nastope in gledaliŠke igre'

oógđdŔi in pňreditve obcine Vodice se ločijo na dve podroČji in sicer:
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Prireditve za oběinski praznik občine Vodice
V letu 2017 je bilo ob občinskim prazniku u ä'iđ"ni'".lji ali ob podpori občine Vodice izvedenih 22 prireditev

- Turnir v in-line hokeju'
- Streetball košarkaški turnir 3x3,

- 'ĺ5. srečanje starodobnikov,
- Teniškiturnirposameznikov,
- Balinarskiturnir za pokal občine Vodice'
- Šahovskiturnirposameznikov,
- Turn I'

- Poto Gruberja s PotiVia AlPina'

- Slav sveta občine Vodice'

- Vesela harmonika SkaruÖna 20'17,

- Gledališka predstava Cigan čarovnik'
- Nogometni turnir za pokal občine Vodice'
- Rockfest Vodice 2017,
- 3. Exłempore Vodice,
- 22. Gorski kronometer na Rašico,
.opozorilnaakcijazapešceinEvropskegatednamobilnosti,
- Prireditev ob izdaji revije Doti

- Kolesarska dirka'0. Velika na Vodice'

- Gasilsko tekmovanje za člane in članice'
- Kulturna prireditev ôb Mednarodnem dnevu starejših'

- SeŠkov memorial: Tek na Krvavec'

Druge občlnske prireditve
V leřu 2017 so se izvedle naslednje prireditve:

_ 13. veleslalom za pokalobčinevoji"" in ł. pohod na Krvavec oc slovenskem kulturnem prazniku'

-Kulturnaprireditevob1O0-letnicismrtiMatijeKoŽelja'
- 18. čistilna akcija'
- Dobrodelni tek osnovne šole Vodice,
- Slovesnost ob Dnevu drŽavnosti in 2b' obletnici Mešanega pevskega zbora Biser'

- MiklavŽevanje.

Poleg navedenih prireditev je občina. Vodice gosti|a več sprejemov, obiskov in javnih predstavitev' za katere

.o oĺ-i i"gotovlieni ustrezni prostorski in organizacijski pogoji:

- obisk starejŠih občanov,
- obisk pustnih Šem v vńcu in šoli, 

^ __:^ l ;..Lli^ń-L^ llŕhán
- sprejem zupaňou Ljubljanske urbane regije in 5 .redna seja Ljubljanske urbane reg1e'

_ pieoitavitev projekinih zasnov_ureditve cest (Bukovica-utik),

- srečanje oivj.rniňŘciónar1ev Gasilske zveze Ljubljana - ŠiŠka,

- obisk [rvošolcev in otrok v vrtcih na prvi šolski dan'

- sprejem Društva slovenskih pisateljev v okviru Jenkov'ih dni'

- predstavitev predloga novih komasäcijskih in agromelioracijskih območij'

- |odeliteu priżnaniaŻlatiznak Agencije za varnost p.rometa'

- sreČanje javnegá sklada za kulturne dejavnosti in druge'

Javne prireditve v organizaciji občine Vodice so potekale skladno s protokolom in so bile dobro obiskane'

o'l41o7Prireditve za obćinski praznik (15'000 €) ĺ2'316 €

S bÖinski praznik s.o se porabila za reprezentanco,

n Ji splošni ter posebni materiál in storitve, zaloŽniške in tiskarske ter

oblikovalske storitve (tiskanje koledarja, ňoil ń jumbo plakatov)' za avtorske honorarje in storitve zunanjih

sodelavcev.
V letu 2017 je bilo ob obČinskim prazniku v organizaciji aliob podpori občine Vodice izvedenih 22 prireditev:

- Turnir v in-line hokeju,
- Streetball košarkaški turnir 3x3,

- 15. srečanje starodobnikov,
- TeniŠkiturnirposameznikov,
- Balinarski turnir za pokal občine Vodice'

- Šahovskiturnirposameznikov,
- Turnir trojk v odbojki na mivki,
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- Potopisno predavanje lgorja Gruberja s potiVia Alpina'

- Slavňostna seja ooéinsłega sveta občine Vodice'

- Vesela harmonika Skaručna 2017,

- Gledališka predstava Cigan čarovnik'
- Nogometni turnir za pokal oběine Vodice'

- RockÍest Vodice 2017,
- 3. Exłempore Vodice,
- 22. Gorski kronometer na RaŠico,
-opozorilnaakcijazapešceinkolesarjeob.zaključkuEvropskegatednamobilnosti'
- Piireditev ob izóaji revije Dotiki: obrazi naših krajev'

- Kolesarska dirka'o. v"ĺir" nagrada za pokal občine Vodice'

- Gasilsko tekmovanje za člane in Ölanice'

- Kulturna prireditev ôo ľrĺ"on lrodnem dnevu starejših

- Seškov memorial: Tek na Krvavec'

o141o8 Druge občinske prireditve (10'000 €) 7'953 €

,. * :ffi ";ŤĘ i:' 
:!ľ iľ"'"".:ĹT,T :?"''á

odhodke

Prireditve:
- Snemanje televizijske oddaje Polka in majolka'

- 13' veleslalom za pokal občine vooice in'ł. Johod na Krvavec lb slovenskem kulturnem prazniku'

- Kulturna prireditej ob 1OO-letnici smrti Matije KoŽelja'

- 18. čistilna akcija'
- Dobrodelni tek osnovne šole Vodice'
- Slovesnost ob Dnevu drŽavnosti iľ2b. obletnici MeŠanega pevskega zbora Biser,

,",* .ľ'jlx".ii'Íłl5o'o" je oběina Vodice gostila več sprejemov, obiskov in javnih predstavitev, za katere

so oiÍ.agotovljeni ustrezni prostorski in organizacijski pogoji:

- obisk starejših občanov,
- obisk pustnih šem v vrtcu in šoli,

- sprejem zup"ňou qubljanske urbane regije in 5' redna seja Ljubljanske urbane regue'

- preOstavitev projeklnihzasnov-ureditve cest (Bukovica-Utik)'

- srečanje oivjńlňrciónarjev Gasilske zveze Ljubljana _ ŠiŠka,

- obisk prvošolcev in otrok v vrtcih na prvi šolski dan.'

rskih pisateljev v okviru Jenkovih dni'

lovih komasäcijskih in agromelioracijskih območij'

k Agencije za varnost Prometa'
kulturne dejavnosti in druge'

ne vooicĚ .o'pot"x.l" sklaóno s protokolom in so bile dobro obiskane

('l0'000 €) 7.843 €

eščanja v javnem občinskem glasilu Koojt_arj9v

ter pŕex elektronskega in pisnega obveŠčanja

govore novlnarjev'
p promocijskih daril, predstavitev občine Vodice na

tečajih
te in natečaje:

Veter v laseh,
Z nasmehom v šolo,
Evropski teden mobilnosti'
Planetu Zemlja prl1azna občina
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(5.000 €) 2.760 €

Żu veta občine Vodice leta 2017 podelil tri priznanja

Župana'łJffi 
Stoniču zaiĄemnemednarodne doseŽke in inovacije na raziskovalnem področju pri razvoju

novih tehnologij'
_ Ani Tofant za vrhunske doseŽke v namiznem tenisu na drŽavnih in mednarodnih tekmovanjih v

kategoriji mladink, Ölanic do 21 let in članic'
- Hedviki Rosulnik za pomemben prispevek pri razvoju vzgojno-izobraŽevalnega podroÖja ter odličnost

pri vodenju Vrtca Škratek Svit Vodice' 
^..^ł^ /^\]..xińa \/nrlina latą )o17 noctelil štil '

občinski svet občine Vodice je na slavnostni seji občinskega sveta občine Vodice leta 2017 podelil štiri

let delovanja na kulturnem področju ter prizadevno

odice,
et prizadevnosti pri razvoju planinske in športne

t uspeŠnega kulturnega delovanja, razvĄa kulturne

)bčino Vodice,

- Športnemu druŠtvu Victoria Club za 20 let aktivnega delovanja in razvoja športnih dejavnosti, tečajev

ter prireditev za občane obÖine Vodice'
občina Vodice je v letu 2017 v skladu s Pravilnikom o porabi sredstev za protokol, reprezentanco' promocuo

in darila oběine Vodice obdarila:
- obÖane starejše od 90 let ob novem letu'

- udeleŽen." śport*-kulturne prireditve ob drŽavnem prazniku na Krvavcu'

- pustne šeme v vrtcu in šoli,
-zaposlenevobčinskiupravi,Šoli,vrtcu'svetniceinnadzornicezadanŻena,
- udeleŽence čistilne akcije'
- devetoŠolce, r-i śó vsen'g'let zaključili šolsko leto z odliČnim končnim uspehom,

- različna druŠtva in posameznike ob občinske n prazniku'

\eta201712018,
sveta in Nadzornega odbora, zaposlene v Javnem

šLiaiex Svit Vodice, Zdravstvenem domu' poŠti'

rje ob boŽično-novoletnih praznikih'

(7.500 €) 5.979 €

7 sredstva namenila za nakup zastav, drugi

ocijske oglede, organizacije proslav, izdatke

52.654 150.473 ę
04039003 lnu e z občlnskim

Podprogram vsebuje s
Opis podProqrama

redstva za pravno zastopanje občine in sredstva za vzdrżevanje arhiva

ske in druoe oravne
Zakon o lokalni samouPravl

ln s lo

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovn o razpolaganje in upravljanje z občinskim premoŽenjem ter

vzdrŽevanje arhiva

Letni izvedbeni cilj PodPrograma je zagotov iti pogoje za kvalitetno razPo laganje in uPravljanje

ffisobilivletu2O17zagotovljenivsipogojizakvalitetnorazpolaganjein
upravljanje občinskim premoŽenjem

(15'000 €) 12.819 €

dročja sodnih postopkov in odvetniŠkih storitev

a so namenjenaza reŠevanje spornih zadev pred
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pristojnimi sodiŠči v katerih je bodisi kot toŽena stranka ali kot toŽnica udeleŽena občina Vodice' Poraba

sredstva je v veěji ."ii óouiśn" od zahtevnoštiin tuoi od uspešnosti zaključenih postopkov'

Sredstva so bila porabljena za sodne stroslě (tarsei notarsi<e stroške in za storitve odvetnikov'

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

0'1.4127 Pravda - Real Biro
(í37.654 €) í37.654 €

Sredstva so bila porab ljena za plaěilo obveznosti na Pod lagi sodbe višjega sodiŠÖa v Ljubljani v pravdni
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540.848 €)( 459.703 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Skupnosti občin Sloven ije, Zd ruŽenja občin

Področje zaiema sredstva za delovanje občine, delovan1e

Slovenije in drugih oblik Povezovan ja občin

izvaianje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vodice

0601 Delovanje na pod ročju lokalne Samoup rave ter koo rdinacij a vladne in lokalne ravnt

0603 Dejavnost občinske uprave

ter koordin aciia vladne in lokalne ravnl
7.766ępodročju lokalne samouPrave (8.000 €)060í Delovanie na

lokalno samouPravo
Kazalci:

število uspešno prijavljenih projektov' 
.

řř,." or-niJl1e nin'ru'sred stev v Lj ubljan ski u rban i reg t'1 l'

n

cilji
občine osred nejo prijazna in prepoznavna celota s

čim več vklju
visokapańicobčinahLjubljanskeurbaneregijepri
regionalni ravnt

Kazalcr.
- število izvedenih projektov'

število sreěanj na vladni ravnl'

Število srečanj na lokalni ravnt'

- procent srlepänosti sej organov Ljubljanske urbane regue'

nihnačrtovsoševteku,zatotrenutnon'imoŽnoopredelitikončnega
jučkuposameznihprojektou.iiári.ioómoznoopredelititudiposamezne

ľľflJiT3J" lokalne akcijske skuplne Domżale, Komenda, Medvode'

Mengeš, Trzin in Vodice'

skuPnimi cilji

sprejemanju odloÖitev na

7.766 €06019003 Povezovan je lokalni h skuPnosti
(8.000 €)

čla

reoionalnega Gzvola

'J;j; 
tg*cije Liubljanske urbane regije
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- Pravilnik o subjekt regionalni ravni

_ uredba o porabi . kJporitike v Repubriki sroveniji v programskem obdobju

źő1i_zozo za cllj mesta

ŔLgionatni razvojni program 201 4'2020

regue, - __Ji^+:^. ^-^nnňifi žl ' človeŠkih virov in

- drugiě: ustvarjalni ljudje in.u:p,"šl?'ľodjetja: omogočiti'Želimo takšen razvoJ

gospodarstva, ri oo''JJ|itävil dolgoroeńo |ráóostanje-v regiji in konkurenčnost v svetu'

% javnih storitev, ki odpade na posameznega občana'

póípreena pričakovana Življenjska doba'

BDP/prebivalca,
dodana vrednost na zaPoslenega'

dbenihnačrtovsoŠvteku,zatotrenutnontmoŽnoopredelitikonÖnega
zaključkuposamezniprojektovitakratbomoŽnoopredelititudiposamezne

kazalnike, s katerimi se sp cilje programa)'

Kazalci

tn

Letni izved beni cilj PodPrograma je zagotoviti Pog oje za delovanje'

Realizaciia cilia v letu 20'|.7.'

občina Vodice j" u letffi zagotovila pogoje za delovanje tega podprograma'

014116 Projekti liublianske urbane regiie
(2.oo0 €) 1.923 €

Sredstva so bila Porabljena za sofinanciranje dejavnosti SPod bujanja regionalnega razuoia ler za

soflnanciranje projekta Region alna destlnacijska org anizaciia- Osred nja Slovenija

Regional na razvojna agencua Ljubljan ske urbane reg ije (RRA LUR)
občine so sodelovali na posameznih

V okviru RRA LUR so se izvaiale tekoce aktivnosti Predstavniki

sestankih in sejah v okviru agencue

Regionalna desti nacijska organizacija (RDO) Ljubljana-Osrednja Slovenija

Posebnih aktivno sti ni bilo izvedenih
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zaključni račun proračuna obČine Vodice za leto 2017

o'l4122 občinska uprava - reviziiske storitve
(4.ooo €) 4.000 €

oběina Vodice je z ZdruŻen Slovenije v letu 2011 sklenila dogovor o oPravljanj u storitev SkuPne
jem občin
o povračinotranjerevizijske sluŽbe ter lu stroškov za sto ritve SkuPne notranjerev izijske sluŽbe v obliki letne

Z revidiranjem se tako povečujekakovostinzakonitostdelaupraveoV,kakovostevidentiranjaposlovnihčlanarine.

dogodkov in smotrn ost porabe javnih sredstev

01 4126 LAS Za mesto in vas
b

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine.

v letu 2017 so Potekal i delovni sesta nki za Prl pravo skuP

rtner v Projektu >Stara hišna imena<; sodeluje pa še
pa

podbujanje razv oja turizmaoŽivitev trŽnic in Vz

(2.ooo €) í.843 €

nih občinskih projektov' občina Vodice je vodilni
''äĺ"ľol"Liiń 'l'ĺróz" poti LAS' Zgodbe mokrišč'

532.848 €) 451.937 €(

0603 Deiavnost občinske uprave

sredstev strokovno izPoPolnjevanla

Gospodarno ravn anje s proračunskimisredstvi.

0603900 '1 Administracij a občinske uprave
moŽenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 RazPolaganle in upravljanje s Pre

( 412.278 ę| 346.280 €

0603900í Administraciia oběinske uprave

Po nistracijo občinske uprave

- Zakono dostopu do inf javnega znaÖaja'

' ła(on o financiranju obÖin'

- Zakon o izvrševanju proracuna KĐ'

Zakon o javnih financah,
Zakon o javnih naročilih,

Dolgoročni ciljje kval itetno in strokovn
s

o delovanje občinske uprave
ravic porabe Pro računskih sredstev

Kakovostno izvajanje načrtovani h aktivnosti v okviru P
s

Glavni izvedben cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastav ljenih nalog.

Kazalci'.
Število udeleŽb na seminarjih

óiáuoe".no in zakonito izplačilo plač

Zaposleni so se udeleŽeval rlev

1 oběinska uprava - plaěe' prispevki in povraćila (367J78 €) 313.904 €

01410

Plače so bile v letu 2017 glede na realizirane zaposlitve načrtovane po navodilih MF brez usklajevanj in brezd

redne delovne uspeŠnosti. V realizacijo so všteti stroŠki za: osn ovne plače, dodatek za delovno dobo'

reg res, zmanjšano pov račilo stroŠkov prevoza in prehrane' vsl obvezni prispevki in davki' PremUe

pokojninskega zavarovan ja ter stroškl prevoza
prostovolj nega kolektivnega
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Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

o141o3 občinska uprava 'materialni stroški (4o'o00 €) 30'268 €

Sr tje izdatkov, ki so nastali pri delu občinske uprave

in so bili po vsebini na ,'čistilni maierial in storitve' zaloŽniške in tiskarske

storitve ter fotokopira trokovne literature, str. oglaševalskih storitev,

strošek odvoza odpad poŠtnine, goriv in m.91iv za plevozna sredstva,

stroŠki vzdrŽevanja in uo'it', stioirl pristojbin'za registracijo vozil ter

zavarovalna premija strósŕi zavarovanja računalnikov' zdravniških

pregledov treh zaposl v zdruŽenjih (Z99.il SoS), stroški najemńin, stroŠki plačila obresti ter

storitev placilnega pro perativnioônooti (delo v splošno korist)'

o'l4119 Usposabljanje in izobraŽevanje zaposlenih (3'500 €) 1'313 €

Sr i upravi na treh seminarjih ter na naslednjih

izobraŽevanjih in strokovnih izpop ZÚ'e' usposabljanje in imenovanje v naziv ter

razni seminarji za zaPoslene.

o14123občinska uprava _ varnost in zdravje pri delu (1'000 €) 796 €

V I aposlenih za varnost in zdravje pri delu'

laganje in uPravljanie s premoŽenjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
06039002 RazPo (120.570 €) 105.657 €

,ooŤffi-r." sredstva za tekoče in investicijsko vzdrŽevanje vzdrŽevanje občinskih zgradb' ter

nakup in vzdrŽevanje opreme'
Zakonske in druoe Pravne Podlaoe

Zakon o lokalni samouPravi'
tn S nt

za kvalitetno in strokovno delovanje obČinske uprave.

Kazalci'.
stevilo izvedenih ukrepov za tekoče vzdrŽevanje občinskih objektov

:

oje zatekoče vzdrŹev an1e občinskih objektov

(96.000 €) 85.162 €

jeta pravna podlaga za-P|oces širitve dejavnosti
'orugih ń"lóg, ki jit'ivrši občina Vodice' v izvajanje

snovnih sredstev) se je formalno zaključil konec- leta

jetju preneiéno űp'aúl.;anje, vzdrŽevanje in ciščenje

drŽevalna in investicijska dela' ki vključujejo elektro'

vorjenem programu' ki se ga po potrebi prilagaja)

evalniň siśteňov. Več aktivnosti bo moral posvetiti

in evideńc s področja protipoŽarnega varovanja in

ę"si::i3'ľr"ffi;': láil|l n" sr",učnije bila urejena manjŠa čajna kuhinja; podobno bo potrebno urediti v

anje stroŠkov: elektrike, vodooskrbe in komunalnih storitev' ogrevanja'

iazgradbinprostorov,zavarcvan1aobjektovinostalihtekočihzadevza
skih zgradb in oPreme'

Dolgoročni ciljje zagotavljanje Pogojev

Letni izvedbeni cilj PodPrograma je zagotoviti Pogoj e za delovanje občinske uprave

o142o2 občinska uprava - nakup in vzdrŹevanie opreme

V sklopu PP 014202 so bila sredstva Porabljena
ov ter ostale opreme v objektu na

(16.000 €) í4.957 €

(2 del obroka), konferenčne

naprave, telefon
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Zaključni račun proračuna občine Vodice zalelo 2017

za stacionarni računalnik. Realizacija je v Primerjavi s prete klim letom (2016) višja za cca 7.OOO,OO EUR, ki

pa je višja predvsem zaradi menjave streŽn ika, konferenčne opreme in ostale oPreme v malisejni sobi

0'14207 Ureditev Prostorov v obiektu Šroĺjelošra z
(8.570 €) 5.538 €

V skloPu PP 0 14207 so bila sredstva Porabljena za osenčenje objekta na Štofjeloški cesti 7 (Žaluzije' roloji'

komarniki,... ).
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Zaključni raěun proračuna občineVodice za leto 2017

76.000 €)( 77.021ę

drugih nesreč

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ząema civilne org anizacijs ke oblike sistema zašÖite' in ukrePan ja v Primeru naravnih in

Dolgoročn cilj obrambe in ukrePov ob izrednih dogod kih je kvalitetno izvajanje nalog' ki zagotavljajo

stabilnost v občiniVodice'

Dolgoročni ciljje kvalitetno izvajanje nalog

Glavni izvedbeni cilj iv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okviru dolg oročnih ciljev

ohranitičas prl hoda na mesto nesreče javne gasilske sluŽbe v enakem povprečju kot doslej

Ohranitiali izbolj šati poŽarno pokritje območjaOV

0703900 1 PriPravljenost sistema zazašćilo,reševan1e in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoÖ

(1'ooo €) 984 €

sredstev za delovanje Gasilske zveze Vodice in

asilske sluŽbe v enakem povprečju kot doslej'

siste maza zaščito'reševanie in
07039001 Pn

in usposabljanje organov' enot in sluŽb civilne

Dolgorocni ciljje zag otavljanje pogoJev za kvalitetno in strokovno pripravljenost

Letni izved benĺcilj ramaiezag pogoje za delovanle slstema
podprog otoviti

ffiffę';61'J5[Ęi]jTJje v letu 2017 zagotovila primerne pogoje za delovanje sistema
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o21101 civilna zašćita- redna deiavnost

Sredstva so bila porabljena za nakup del.oblačil za štab civilne zašÖite in za nakup ter

omarlce za defibrilator

reševa in Pomoč
07039002 Delova sistema za

delovania gasilskih društev in obiinskih gasilskih

;""JřJŕ"';př;" ĺĺ.,".jř".L tuoi ' 
poŽarno takso)

iavne sluŽbe za obdobje

o nakazanih 46'000 €'

(1.ooo €) 984 €

montaŽo zunan1e

Realizacija cillev v letu 2017: za delovanje sistema

obiina Vodice ot"n,ui"i"o" je v letu 2017 zagotovila vse pogoJe t

(1.ooo €) 895 €

021201Civilna zašćita - investiciie

Sredstva so bila porabliena za nakuP opreme za civil no zaščito.
(46.000 €) 46.000 €

03ĺ10ĺ Gasilska zveza Vodice in gas ilska društva

Zakon o gasilstvu'

Dolgo ročni cilj 1e zagotavljanje pogoJev za kvalitetn o in strokovno delovanle

Letni izvedben icilj Podprograma pogoje za delovanle sistema

ljanju lokalne gasilske

V mesecu 1
uniiu 20 15 podPisa na krovna GZin društvom je bil

2015 do 2O18, se.ie v letu 2017 ĺea|iziĺa|a

03ĺí02 Sredstva poŽarne takse

so prihodek
S skladno z
sredstva so

€) 76'037 €

(8.ooo ę|9.142ę

(2o.ooo €) 20.000 €

03íĺ05 Gasilska zvezaVodice' investicii

Sredstva so bila Porabljena skladno s predhod nim načrtom nabave gasilske opreme GZ in PGD
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Zakljuěni račun proračuna obÖine Vodice za leto 2017

(2 .000 €) 1.057 ę

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARN osT

Področje za1e ma naloge na področju prometne varn ostiv občini

Področje dela je zakonsko ureJeno v pred pisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraŽevanja ter

varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilj e kvalitetno izvajanje nalog

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
1.057 €2.000

0802 ka in

v občini

Glavni izvedben i cilji v proraěu nskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okviru dolgoroin ih ciljev

08029001 Prometna varnost
€) í.057 €

0802900 1 Prometn a varnost

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Takon o Policiji'
Zakon o lokalni samoupravl

2017'.
aSPVCPinzzagotovitvijosredstęy.1ÍizobraŽevan1eotrok,kakoseobnašativ
l'iJ.äli" ..ó ooěgti zastavljeni letni ctl1'

pogojev za delo v osnov nih šolah na področju prometne
osnovnlml

Poglav vzgojiteljem v vrtcih, umir.lanje prometa Pred vrtci,

vzgoJe, v šolo in vrtec.
šolami

Realizacija ciljev v letu 2017 za izobraŽevanje otrok, kako se obnaŠati v

Z zagotovitjo de lovanl a SPVCP in z cilj in s tem tudi izvršujemo dolgoročni cilj

cestnem Prometu ocenjujemo , da smo

Letni izvedbe ni cilj PodProgram a je zagotov iti pogole za delovanle Sveta za Preve ntivo in vzg ojo v cestnem

prometu.
Kazalcl-.
Število izvedenih sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu'

vo in varnost v cestnem Orometl

Pieventivo in vzgojo v cestnem Prometu

Og11'12 Svet za Preventivo in vzgoio v cestnem Prometu

V skloPu 081114 so bila sredstva porabljena za pogostitev
PP

(2.ooo €) í.057 €

šolskih dneh ter za

izvedbo Programa na Osnovnl ŠoliVodice
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(61 .891 €) 40 612ę
lŠTVo

11 KMETIJSTVO' GOZDARSTVO IN RIB

podeŽelj u

ozdnih prometnic, s čimer se izboljša odprtost gozdov'
Program gozdarstva
S prog ramom se zagotavljajo Pogolr za uzdrżevan1e g

omogoča gosPodarjen je z njimi in razvol prostočasnih aktivnostiv gozdu

Program
Smernice EvroPske

razvĄa podeŽelja
unue o

2014-2020,
drŽavni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeŽelju za

obdobje od 2014 do 2020

Uredba komisije (ES) št' '1 4o8t2o13 o uporabičlenov 87 in 88 Pogod be pri pomoči de minimis,

U redba komisije (ES) št. 1 407t2013 z o uPorabi 87 in 88 Pogod be Prt drŽavn i pomoči za
clenov

jskih proizvodov,

majh na in srednje velika jetja, kise ukvarjajo s proizvod njo trŽenja kmeti
pod

Resolucija o nacionalnem gozdnem Programu'

Takon o kmetijskih zemljiŠčih'

Pravilnik o izvajanj u komasacl j kmetijskih zeml.1išč'

Takon o evidentiranju nepremičnin

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

1 102 Prog ram reforme kmetijstva in Živilstva

1 103 Splošne storitve v kmetijstvu

1 '104 Gozdarstvo
7.241ęl. 28.347 ę(4

í102 Program reforme kmetiistva in żivilstva

sredstva za razvoi in prilagajanje

na podeŽelju'

ih

janje načrtovan

im sadjem in zelenjavo'
lave'
krajini' _l^-^xl;!.r ' ^m.iénirr'kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi

etijskih gosPodarstev'

etiji in razvoj mikro podjetništva na podeŽelju'

valk razvoja podeŽelja' l -l:!:l-^ '

pää"z"ri'' ĺänran1ańje naravne dediŠČine ln

Glavni izvedben i cilji v proračunskem letu so lzva
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Zaključni račun proraěuna občine Vodice za lelo 2017

Realizacija letnega cilja v letu 20'17:

občina Vodice ocenjuje da je z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih

aktivnosti V okviru dolgoročnih ciljev, dosegla letni cilj.

11o29oo1 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in Živilstvu
11o2goo2 Razvoj in prilagajanje podeŽelskih območij
1 1029003 Zemljiške operacije
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1 í029001 Strukturni ukrep iv kmetijstvu in Živilstvu 500 €) 250 €

P a sredstva za nalożbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naloŽbe v

o dejavnosti ter Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij'

Zakonske in druqe Pravne Podlaqe
Zakon o kmetijstvu,
Pravilnik o oódel;evanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeŽelja v občini Vodice za

programsko obdobje 2015 - 2020
meril

Dolgorocni cilji podPrograma so
zagotavljanje primernega dohod ka za kmetije in podeŽelsko prebivalstvo,

povečanje obsega kontrolirane kmetij ske pridelave,
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,

spodbujanj e trajnostne ga razvoia kmetijstva,
razvijanje dopo lnilnih dejavnosti in mikro Pod jetništva na podeŽelju

Dolgoročni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomoiiza naloŽbe v kmetijska gospodarstva
a ih cil

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotov iti pogo.1e zaizvĄan1e dolgoročnega cilja.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017: 
-__il^^.. l--ał..

občina ýodic'e ocenjuje, da je z zagotovitvijo finančnih sredstev za Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

uresničila letni izvedbeni cilj programa'

044116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (500 €) 250 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavKę

Sredstvanatejproazaštipendiranjebodočihnosilcevkmetijskih

NRP ob138-15-002 Pd

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanj u kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice za obdobje 2015'2020

Razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti občine Vodice za leto 2017

'11029002 Razvoj in Pri !agajanje podeželskih območij (5.000 €) 1.582 €

Opis podproqrama
poopEđarrl zagotavlja sredstva za varstvo tradicionalnih krajin in stavb'

Zakonske in druoe pravne Podlaqe
Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju po močiza ohranj anje in razvĄ kmetijstva ter podeŽelja v občini

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ohranjanja
me

tradicionalne kmetijske arhitekture
bo

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti Pogoje za izvaianle.
a ih cil

(5.000 €) ĺ.582 €
044122 olajšave plači la komu nalnega prispevka-kmetijstvo
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

sreoswa so oĺa porabljena kot olajŠava pri plačilu 1 kom'prispevka

1í029003 Zemljiške ope raciie
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Zaključni racun píoraÖuna občine Vodice za leto 20'17

Zakonske in druqe Pravne Podlaoe

Zakon o kmetijstvu'
Zakon o lokalni samouPravl'
Zakon o kmetijski h zemljišči

Pravilnik o izvajanju komasacl j kmetijskih zemljišÖ'

Zakon o evidentiranj u nepremičnin,

h,

Zakon o javnem naročanju

Dolgoročnicilj podp rograma le uspešno zaključen komasact.l

UkrePi s kateri miŽelimo doseÖi zastavlje ne cilje:

ski postoPek.

izvedba vseh PostoPkov določenih za izvedbo komasacue h

cilji:
javnarazgrnitevnoverazdelitvezemljiŠÖterizdelanpredlognoverazdelitvezem
zaključena romasacl1aier pristop k agromelioraciji'

ljišÖ'

- izvedena komasactla'

- PristoP k agromelioraciji'

ev in kazalcev v letu 2017: 
-^..^ .^-Áalitrla zemliišč. lzdelan je bil končni predlog

2015 jebila izveden a javna razgr nove razdelitve zemljiŠč' i19:l'n je bil končni predlo1

zemt1ise, izdanaje bila odbďáä iážjáit"iź"'ii'se roń"sacijskim udeleŽencem

kljucenega postopka r"."!ä3iř 
'oei* p,ĺ.-t;öiä;;*'unóäii' za izvedbo postopka

Kazalci

agromelioracije.
(24.241€) 20.886 €

044118 Agromelioraciia - osrednii delobčine Vodice

Sredstva so bila Porabl jena za izdelavo vlog e za pruavo na razpls Ministrstva za kmetijstvo za pridobitev

nepovratnih sredstev za izvedbo ag romelioractle in za izdelavo dokum entacije za pridobitev soglas ja DRSI

044119 Komasaciia J Y inZdel obéine Vodice
(5.000 €) 0 €

Sredstva na postavki niso bila koriščena

ka za lastnike zemljišč na novo predlaganih komasacijskih obmoČ'iih

lzved ena sta bila Predstavitve na sestan

(zahodni del ter juŽni in vzhod ni del) in Pridobivan je soglasij

(í.ooo €) 4í 8 €

o4412o Pomoč za zaokrożitev zemljišě
osti na Podlag i Pravilnika o

Sredstva so se Porabila v okviru razPisa za subvencionira nJe kmetijske dejavn

ohranjanju in spodbujanj u kmetijstva in podeŽelp v občiniVodice za obdobje 2 015-2020, in sicer za ukreP:

zaokroŽitev kmetijskih zemlj išc' Sredstva so bila dodeljena enemu vlagatelju.

NRP ob1 38-1 5-005
2015-2020

Pravilnika o in spodbujanju in podeŽelja v obÖini Vodice za obdobje
ohranjanju kmetijstva

občine Vodice za|eÍo 2017
Razpis za subvencionlranje kmetijske dejavnosti

(4.000 €) 0 €

044121Ureianie poliski h poti

V letu 2017 so se izvajala dela na poljskih poteh, raČun za opravljene storitve pa bremeni proraÖun za lelo

2018 5.212ę(7.500 €)

1 1 029004 UkrePiza stabilizaciio trga

0
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Zaključni račun proračuna oběine Vodice za leto 2017

Dolgoročni cilji podprograma So:

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeŽelsko prebivalstvo,
_ povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,

- izboljŠanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,

- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeŽelju.

Dolgoročni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje'

Realizacija ciljev in kazalcev v letu2017'.
obÖina Vodice ocenjuje da je z zagotovitvijo finanÖnih sredstev uresničila letni izvedbeni cilj programa.

044114 Zagotavljanje tehniěne podpore v kmetijstvu (7.500 €) 5.212ę,
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeŽelja v občini
Vodice vletu2017 je bilobjavljen v Kopitarjevem glasu in na spletnĺstraniobčineVodice.
Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, sta se prijavila
2 vlagatelja, katerima so bi sredstva odobrena v viŠini 1.000 EUR oz. 4.21'1'59 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (7.000 €) 8.146 €
Opis glavneqa proqrama

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in Živali'
Dolqoročni cilii qlavneqa programa

Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni ĺzvedbeniciljiv proračunskem letu so izva)anje načrtovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih ciljev

Realizaciia ciliev v letu 2017:
občina Vodice ocenjuje da jez zagotovitvijo finančnih sredstev (za namen pomoči pri plačilu zavarovalnih
premij in za delovanje zavetiščazazapuščene Živali) uresničila letni izvedbeni cil; programa.

1 1039002 Zdravstveno varstvo rastlĺn in Živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (7.000 €) 8.146 €
Opis podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za Živali in za sofinanciranje zavarovalnih premij za
Živino

Zakonske in druqe pravne podlaqe
Zakon o zaščitiŽivali.

Dolgoročni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomoči za plačilo zavarovlanih premij in z ustreznim
zaŠčito zapuščen ih Živali.

Letni izvedbenicilii oodoroorama in kazalci. s mi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Letni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem dżavnih pomoči za plačilo zavarovlanih premij in z ustreznim
zaŠčito zapuŠčenih Živali.

Realizaciia letneqa cilia in kazalcev v letu 2017:
občina Vodice ocenjuje da jez zagotovitvijo finančnih sredstev (za namen pomoči pri plačilu zavarovalnih
premij in za delovanje zavetiščazazapušcene Živali) uresnicila letni izvedbeni cilj programa.

03í103 Zavetišče za maIe Živali (5'000 €) 6.146 €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororačunske postavke

občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetiŠče za najdene male Živali (psi in maČke)
občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala sredstva tudi poleg ulova in oskrbe najdenih psov in mačk, tudi za
storitev najema boksa, sorazmerno deleŽu, ki skladno z zakonskimi določili s pogodbo odpade na občino
Vodice.
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P
NRP ob138- 15-006

Pravilnik o ohranjanj ul
RazPis za subvencionl

zaobdobje 20 15-2020

(7.650 €) 4.íĺ9 €

11 04 Gozdarstvo

1 1 049001

1 104900í

in gradnja

ln

nih cest.

ih cest
(7.650

eln

eln

4.119 ę
gozd

Vzdrżevanje

radn

e gozdnih cest in gozdn ih vlak za poveČanje gosPodarske izko riščenosti

DolgoroČni cilj je redno

gozda.
nih cest, odvisno od nih sredstev in

Letni ciljje zagotoviti redno letno gozd

cestiŠČa in vzdrŽevan je gozdnih vlak za poveČanje gospodarske izkoriŠÖenosti gozda

Kazalci
dolŽina urejenih gozdnih cest in vlak

043105 Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrŹevanie

V skloPu PP 043105 so bila sredsNa porabljen a za redno vzdrŽevan.1e gozdn ih cest in
zaključena in ni

niĄa v primerj avi z letom 2016, ker do zaključka leta dela na gozdnih vlakah nlso bila v celoti

nčna situacija Posledično

jo, rekonstrukcijo in vzdrŽevan'1e gozdnih cest in druge gozdne

(7.650 ę| 4.119 ę

vlak. Realizacija je

bila izdana ko
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- Zakon o

- Zakon o

- Takono
Zakon o

cestah
pravilih cestnega Prometa
prevozin v cestnem Prometu

Odlok o
Odlok o

Dolgoročno zasleduje mo cilje, ki so i v trajnostnl razvoj in napredek mesta' nanaŠajo pa se

h slużbah

usmerJen

predvsem na:F'- 
- izboljšanje prometne varnosti'

- r-"got"uljanje primerne pretočnosti'

ta na okolje,
rometa.
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1302 Cestni Pro met in infrastruktura
64.343 €)(7 625.399 €

1302 Gestni Promet in infrastru ktura

tekočevzdrŽevan1e obiinskih cest' investicijsko vzdrŽevanje in

Program vključuje ter ostale komunalne infrastrukture , ki se načeloma umešča v

gradnjo občinskih
in aktivnosti v zvezi s PriPravo

Glavni Prog ram 1302 Cestni Promet
zaiema Proiekte
, medobčinskega in mednarodneg a sodelovanja incestno telo. in infrastruktura

pod zakonski h aktov, strateških in razvol nih dokumentov

tudi PriPrava pravnih, strateŠkih tn razvojnih
ukrePov za anje Prometne varnostiter Pretoěnosti, kot tudi upravn ega dela, kisen anaŠajona ceste

zagotavlj
meŠčan1em dotične infrastrukture

in cestni Pro met. V okviru istega Programa se zagotavlja

dokumentov za vrsto drugih gosPodarski h javnih sluŽb, ki so povezane z u

kture so:

kolie'

- izboljšanje voznih pogo]ev' - ^.-.cłniaňe in oradnia nove ostale komunalne infrastrakture' ki se

obnavljanje' urejanje' izboUša,nle obstoječe in gradnja nove ostale komuna

naěeloma umešča V cestno telo"

DolgoroÖni oziroma.trajni cilji glavnega programa so:

zaiotavqanje oretočnosti prometa'

obnavljanje'uř"J"nj"' izPo]j=le obstoječe

načeloma umešča V cestno telo'

in gradnja nove ostale komunalne infrastrakture' ki se

Glavni cilj izuaiania programa vzdrŽevan ja je oh ranjanje

varnosti za vse udeleŽence v prometu
zagotavljanje
in normativov

prometne
ter Praviln ika o vrstah vzdrŽevalnih del na javnih

cest.

Letni izvedbenicilji na nivoju podprogramov so:
_-_'- - 

ieono vzd'rŽevanje občinskih '"s!.,
zaóotavljanj"' |'i'"'n" Prev-oznosti cest'

- zaiotavljanie prometne varnostl'--

- ;;ó;i""lj"nl" bot'"o mirujočega prometa'

'áóát"uú"ni"'p'"uo'no'tiobcinskih 
cest' 

nove ostale komunalne infrastrakture' Kl Se

- obnavljanje, urejanje, izbo1jšan1e äo.'"L* in gradnja nove ostale komunalne infrastrakture' ki s

naÖeloma umeŠča v cestno telo'

- izboljŠevanie lanoarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenosti posameznih

stavbnih obmoÖij'

Vodice da lezzag otovitvijo finanÖni h sredstev uresničlla leine izvedbene cilje programa'v

občina ocenjuje

1302900'1 Up ravljanje tekoie vzd rŽevan1e obii nskih cest
tn

13029002 lnvesticijsko vzdrŽevan1e in gradn ja občinskih cest

13029003 Urejanj e cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava
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í3029001 U tekoěe vzdÍževanje in e
186.734 184.295 €

občinskih cest

Je in tekoÖe vzdrŽevan1e lokalnih cest (letno in zimsko.)'

in trgov letno in zimsko), upravlj anle in tekoče vzdrŽevan.;e

mostovi, varova lne ograje, ovire za uml rjanje Prometa)
(

Dolgoročni cilji podProg rama so zagotavljanje takšnega vzd (evanja, da je omogočen varen
in okolje zašciti

ohranjajo ali izboljŠajo pro metne, tehnične in varnostne lastnosti , da se ceste

vplivicestnega prometa ter ohranja ure1en videz cest.

Zagolavljanje z zakoni in Podzako nskimi akti predpisaneg a nivoja uzdrżevan1a obci nske cestne

infrastrukture.
Kazalci'.
Število sneŽnih dni,''--- _ŔoliČina 

porabljene soli pri zimski sluŽbi'

Zakon o javnih cestah
Zakon o javnih naročilih

_ żauon o iarnosti cestnega prometa

odlok o občinskih cestah

Drugi PredP isi na drŽavne m in lokalnem nivoju

obnavljanj e, urelanje in izboljŠanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsemDolgoroÖn i cilji podProg rama so:

udeleŽencem
obnavljanje, u

v prometu,
rejanje, izbolj Šanjeobstoječeingradnjanoveostalekomunalneinfrastrakture'kisenačeloma

umeŠča v cestno telo
ln in pretočnosti

Letni cilji so vzdrŽeva nje in obnova cestiŠčvoVznamenomzagotavljanja prometn e varnosti

prometa za vse vrste cestnega prometa ter zagotav ljan.le ustrezne

telekomun ikacijske oskrbe naših občanov

Kazalci'.
število na novo postavljenih leŽeČih policajev'

število metrov nbuo'gr.á1enih/obnovljenih cest'
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- števĺlo novih oz. obnovljenih avtobusnih postaj.

043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske oostavke

Sredstva So bila namenjena zaizvedbo ukrepov na Kamniškicesti

(35.000 ę| 22.219 ę

043207 Avtobusne postaje (24.000 ę| 27.622ę
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske oostavke

V sklopu PP 043207 so bila sredstva namenjena za ureditev avtobusnih postajališč v Dobruši in Repnjah.
ProraÖunsko postavko od začetka leta 2017 bremenijo tudi dela, ki so bila izvedena v okviru JPK Vodice
(čiŠČenje, vzdrŽevanje in investicijsko vzdrżevanje avtobusnih postajališč) Realizacija postavke odstopa od
primerjave z preteklimi leti, primerjave pa zaradi drugačnega obsega del ni mogoče izvesti Predvideno je,

da bo postavka viŠja tudi v prihodnjih letih, predvsem zaradi vzpostavitve novih postajaliŠč in ureditve
obstojecih ( postavitev avtobusn i h nadstreŠn ic)'

043208 Lc 4620'|1 Mengeš - Vodice (278.586 €) 278.586 €
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proračunske postavke

V l. 20'16 se je, po predhodni pridobitvi potrebnih strokovnih mnenj, vrednotenju Škode ter izvedbĺjavnega
naročila za izbiro izvajalca (Gorenjska gradbena druŽba d.d.), pristopilo k odpravi napak (z unovčitvijo
bančne garancije, s katero je bila sanacija škode v celoti krita). Projekt odprave napak je bil v celoti zaključen
v letu 2017, s sklenĺtvijo prevzemnega zapisnika in konÖnega obračuna ter predajo garancije za odpravo
napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke
NRP ob138-07-001

043219 Ureditev lokatnih cest v Šinkovem Turnu
obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororačunske postavke
Sredstva na postavki niso bila koriŠčena.

(5.000 €) 0 €

043238 Lc 46203í sELo - Šlľ.lxov TURN - sELo in JP 962891 sELo (sELo) (6.200 €) 6'737 €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP 043238 so bila sredstva porabljena za ureditev dela meteorne kanalizacije v Selu pod
skakalnico, ki je bilo izvedeno v letu 20'ĺ6, vendar je zapadlo v 2017. V letu 2017 so se sredstva porabila
ureditev ceste v Selu (Golo)- menjava cestnega ustro.;a

Navezava na projekte v okviru proracunske oostavke
NRP ob138-11-0003

043245 oPPN Lokarje - 'l. Íaza (2'l.766 €) 21 .766 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Obmocje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja
za predmetno območje. Skladno z novelirano projektno dokumentacijo so se v letu 20'13 izvedli geodetski
postopki za parcelacijo in ureditev lastniŠkih razmerij. odločba o evidentiranju urejene meje in parcelacije je
bila s strani GURS izdana v lanskem letu; slednje je osnova za izvedbo premoŽenjsko pravnih opravil
(odkup, prevzem zemljiŠč). v l. 2015 so bile izvedene dodatne geodetske meritve in parcelacije zemljiŠc, ki
bodo na laŽji način omogocale etapnost izvedbe. Projekt se v letu 2016 ni izvajal in se predvidoma nadaljuje
v nadaljnjih letih (predpogojje sklenitev ustrezne pogodbe z novimi zainteresiranimi lastniki zemljiŠč na tem
področju ter placilo komunalnih prispevkov zaizboljšanje opremljenosti s kanalizacijo)'

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke
NRP obí 38-1 í -0008

lzhoclišěa na katerih femeliiio izračuni oredlooov nrarlic nara\a za ĺ1o ŚF ne l7vrŚlll koNki nre RP
Pri izracunu so upoštevani stroški morebitnih dodatnih dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev
cestnega omreŽ1a na območju Lokarij.obcina Vodice bo k nadaljni gradnji komunalne opreme na območju
podetape 1, prve etape pristopila pod pogojem, da bodo poravnane predvidene obveznosti iz naslova
komunalnega prispevka za izboljŠanje opremljenosti s kanalizacijo

043246 Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik
obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororačunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena.
Navezava na projekte v okvĺru proračunske postavke

NRP obl 38-12-0001
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o43z4llnfrastruktura skaručna (regionalna cesta) ('l'000 €) 0 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ja sklenjena pogodba za izdelavo PGD' PZI

(pridobitev gradbenih dovoljenj, sluŽnostnih
otrebnih soglasij (ARSO, DRSI' .. )' Lastnikom
ene s strani DRSI) predstavljene; v teku so

za umestitev sanacije regionalne ceste skozi Skaručno v drŽavni NRP.

o4325o MreŽa P+R zbirnih središě v LUR (500 €) 0 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sr

NRP ob1 38-13-004

043251ostala infrastruktura JP Gasilska koča _ Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaruěna Utik,

JP Kranjec, JP Repovnice (38'400 €)4'799 €

VI alcemSAVAPROJEKTdd pristopilo!11991?-ui

PGDtPzl dokumentacije za celovito komunalno in pro o ureditev občinskih cest JP 962841, JP 962842,

Jp 962771, Jp 962781, Jp 962761, LC 462151, JP 96283',l v naseljih Bukovica in utik.

izdelava celovite PZI dokumentacije).

o432s3Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti (55.000 ę|4'445€

V trukcijo Kamniške ceste'

051217lnfrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta) (25'700 €) 0 €

Br cesta, ki današnjemu prometnemu reŽimu ter

komunalni opremljenosti ne ustreza več' Sredstva porabila za izdelavo projektne n{o_g^e kar bo

osnova za nadaljnje jostopke projektiranja cestne in komunalne infrastrukture. S strani DRSI smo na

naš predlog k iŕlenitvi protokola o sodelovanju pri načrtovanju in kasnejŠi realizaciji projekta prejeli

(tr

NRP ob138-15-003

13029003 Ureianje cestneqa prometa (1 3.958 €) 1'.l.876ę

Opis podproqrama
Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrŽevanje horizontalne in vertikalne prometne

signalizacije.
Zakonske in druoe Pravne Podlaoe

Zakon o javnih cestah,

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
bo e

lzvajanje prometne ureditve
ooljoróeńi cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh obmocjih

za lešce zaradi preireČevanja ňedovoljóne voŽnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za peŠce'

vzpóstavitev ter za omogočanje dostopnosti do informl cij javnega značĄa. Predvsem gre za'

zagotavljanje várstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne. posledice, ki bi jih lahko

pořzroeiio i2vĄanje aktivnosti ali dejavnosti ne ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu'

aŽuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest'

- omogoČanje vpoglóda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov)'

n
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pridobivanje,prenoslnobdelavapodatkovošteviluinvrstahVozilnaJavnihcestah.

Tehnično urejanje prometa

Za nemoten in varen pro net na 
"!:]1.^T]n 

cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

-- - zagotavljanje prometn" l"-'l"jll^
- zaiotavljanje pretoinosti prome-ra-

- povečanje oerlzä uporabe javnega prometa in koles za zagolavljanje mobilnosti'

Dolgoročni cllffi"' 
informacijske-l':T:Ľ:-"::Ľi-::i"j|"""ŕ"o" načńovanja cestnega omreŽja in drugo

- tekoče vzdrŽevarje platforme i. o"." päääiLäv za potreoe načńovanja cestne

Razvojno strokovne naloge s področja-pĺometa

so tekoče spremljan;e prometnih tokov

l."p"nĚä"o 'rř"rn"inoi, 
p-ŕometnih tokov in

", 
p'JjuJJ'-iä-pián""ke in projektantske

in zagotavljanie primerne baze podatkov z1

'' ).gää"Tiähi"' 1"un"9" dostopa do informacl1

organizacije, up"un"'órgane ter zainteresirane

Ciljiso
v šolo (izvedba prometnih zavarovanl in ukrePov za umirjanja Prometa)'

izvedba semaforizacije kriŽišč oziroma peš prehodov Po Posebnem programu'

izvedba kolesarskih stez in drugih, Podobnih ureditev'

spremlj anje Prometn ih tokov,

pridobivanje tehnicne dokumentacije'

Kazalci'. -^r-^ ^ian.
- število okvar cestno prometne signalizacl1e

u reditev varnih Poti

043í04Cestno Prometna signalizacii a - redno vzdrżevanje
(í3.5oo €) 11.4{8 €

(458 €) 458 €

cestn
19 in
izbris
ZK GJI Realizacija sicer ne

Povprečje zvišuje celovita

63.054 €€)

í3029004 Gestna razsvetliava

tekoČe vzdrŽevanje cestne razsvetljave, gradnjo in

Dolgoročni

ovenije
iopreml na javnih cestah

sploŠne in Prometne va

prometu
cilji Pod programa Je

n
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041101 Javna razsvetliava - tokovina
V

in omreŽnino.
V okviru so se sredstva zag otavljala za tokovino

postavke

041',|02 Javna razsvetliava _ redno vzdrŹevanje

V skloPu PP 041102 so bila sredstva porabljena za redno vzdrŽevan1e

Kazalci:število 
zamenjanih svetilk z novimi - skladnimi z Uredbo

(45.ooo €) 39.076 €

(í 5.ooo €) 12.087 €

javne razsvetlj ave. Stroški so

na zamenjavo semaforske naprave na Kamniški

(12.ooo €) 1í.89í €

kanalizacije v Repnjah (2. faza), del

7 zgrajene PrlbliŽno 500 m kabelske

6, vendar Primerljiva z letom 2015

bistveno niŽj i v primerjavi z realizacij o 2016, kar je vezano

cesti v viŠini5.790,90 EUR, ki se je izvedla v 2016

O412O1Javna razsvetli ava - investicije in investicijsko vzdrżevanje
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(7 040 €) 2.840 ę

14

Področje zajema poSpešeVanje in PodPoro gospodarskih deiavnosti ter Pro mocuo obÖine, razvo j turizma ln

dejavnosti

Dolgoročni

1402
1403

ciljje kvalitetno izvajanie nalog

pora g dejavnosti

razuoi turizma in gostinstva

d
3.338 €) 350 €

avnosti

malega gosPodarstva'

programa - spodbujanie razuola malega gospodarstva na

anie in g
1402

Glavni izvedben i cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v

finanČnih sredstev izPolnila letni izvedbeni cilj, t'j spodbujanje

obcine Vod ice z obÖinskimi subvencijami in zmanjŠavan1e

'14029001 SPod bujanje ĺazvĄa malega gosPodarstva
(3.338 350 €

okviru dolg oročnih ciljev

í402900í Spod razvoia malega gos

Podprogram vseb uje sredstva za subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p., ter subvencije za nova

delovna mesta

Zakon o razvoju malega

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čem

zakonito, namensko, gospod arno tn uiin kovito Porabo

Sredstva na tej Proračunski postavki

NRP ob1 38-1 5-009

er je Poraba Pro računskih sredstev naravnana na

sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. .pog!-Yłllł"

Vodice , 
'o[ěinsł'imi 

subvencijami in zmanjšavan1e

045101 Subvencije za spodbujanie odpiranja novih delovnih mest in samozapos'ou"n'1r.or6 
€) o €

bmočju obÖine Vodice z

se niso Porabila, sal za navedeni ukrep ni bila oddana nobena vloga'

p v občiniVodice
Razpĺs odpira nje novl h delovni h mest in
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o45.lo2 Subvencije za spodbujanje začetnih investiclj in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
('l'252 €) 350 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske oostavke
sreoswa n-a proráěunski postavki so bila porabljena v višini 350,00 EUR, kar predstavlja dodelitev 1

subvencije za spodbujanje začetih investicij in investicij v razŠirjene dejavnosti in razvoj'

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (3.702 €) 2.490 €

Oois qlavn oroorama
Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Dolooročni cilii glavneoa proorama
Dolgoročni kvalitativni cilji so:
razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro
osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
ustváriti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljŠo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in

regionalni ravni;
učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvo1a, promocije in

distribucije;
Glavni letni beni cilii in kazalci. s kateri i se bo merilo doseoanie ienih ciliev

Glavni izvedbeni cilji v proraiunskem letu so izvĄanje naÖrtovanĺh aktiv nosti v okviru dolgoročnih ciljev

Realizaciia cilia v letu 20't7:
Óbeina Vodice je s turistično promocijo zagotovila pogoje za uresničevanje dolgoročnih ciljev

14039002 Spodbujanje razvoja turizma ĺn gostinstva

14039002 Spodbujanie ĺazvoja turizma in gostinstva (3.702 €) 2.490 €

Opis oodorograma
Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma.

Zakonske in druge oravne podlaoe
Zakon o spodbujanju razvo)a turizma

Dolgoroöni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na

zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo

Letni izvedbeni cilj podprograma je promocija občine Vodice na regionalni in drŽavni ravni.

Kazalci
Število novo postavljenih turistično-informativnih tabel
število izdanih turističnih publikacij

Realizaciia cillia in v letu 2017l.
V letu 2017 se je vršila za priprava turističnega informacijskega kataloga občine Vodice

04610í Turizem (3.000 €) 1.789 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredswa postavke 0461o1 - Turizem So se deloma porabila za pripravo turističnega informacijskega
kataloga obČine Vodice, vključitev v MreŽo postajališč za avtodome in drugi sploŠni material in storitve.

lzbranih je bilo veČ projektov povezanih s turizmom, ki potekajo v okviru LAS Za mesto in vas. Regionalna
destinacĺjska organizacija osrednja Slovenija (Turizem Ljubljana) poleg Mestne občine Ljubljana skrbi za
promocijó in pođporo razvoju turistične ponudbe v celotni regiji osrednja Slovenija V letu 2017 so potekale

aktivnosti Vezane na tekoče zadeve, kar je vključevalo predvsem komunikacijo in posredovanje podatkov za
pripravo novih projektov.

046103 Načńovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (702ę|702ę
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

sreoswa so bila porabljenazaizdelavolDZ in diip za skupni medbocinski projektv okviru las načrtovanje in
povezovanje kolesarskih in drugih poti.
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15 VAROVANJ E OKOLJA IN NARAVN E DED lŠclNE
.265 €) 38.631 €

oj za Úainostni razvo a

PodroÖje ure1a varstvo okolja pred obremenjevan Jem kot temeljni Pog
o okolju,

načela Varstva okolja, ukrePe varstva okolja, sprem ljanje stanja okolja in informactle

finančne instrumente varstva okolja, javne sluŽbe varstva okolja in druge z varstvom okolj a povezana

vpraŠanja. Namen varstva okolja je sPod bujanje usmerjanje takšnega druŽbenega ťazvola, ki omogoča
ln

dolgoročne pogoJe za ělovekovo zdravje, in kakovost njegoveg a Življenja ter ohranjanje biotske
poiutje

raznovrstnosti Okolj eJe tistidel narave' kamor seŽe ali bi lahko segelvPliv človekovega delovanla.

dediŠÖine jekvalitetnoizvajanjenalog,kizagotavljajostabilnostv

j ter temeljn
ekonomske t

.26s 38.631 €

n

Dolgoročni cilj
ObiiniVodice

varovanJa okolja in naravne

- Zakon o
Zakon o

varstvu okolja
gospodarskih javnih sluŽbah

1502Zman jševan1e onesnaŽen ja, kontrola

15029001 Zbi ranje ln ravnanJe z odpadki

15029002 Ravnanle z odpadno vodo

in nadzor

zzagotovitvijofinančnihsredstevzaizvajanjerazličnihaktivnostinanivoju
gL [ óvigu stándarda kakovostl okolja

15o29oo3 lzboljŠanje stanja okolja
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(6 .8oo €) 5.598 €

so bile uspešno realizirane

051203 Zbirni center za ravnanie z odpadki
(6.3oo €) 5.092 €

V letu 2008 je občina ured ila zaÖasni zbirnl center za ravnan.l e z odPadki na lokaciji ČN Vodice, ki je v

svoj obstoj Tekom let je bilo vPel janih nekaj pozitivnih sprememb: zbirni center Je v

polnosii opravičil je bil omogočen prevzem še nekaterih frakcij (plastiÖne

poletnem obdobj u odPrt tudi ob sredah, občanom

folije, zbira lnica za nevarn e odpadke)
s O'1.01 .2017 Prešla v izvajanje JP Ko munalaVodlce,doo

V letu 201 center obiskalo 2409 naših občanov (1.2016 2825)Po stalni rasti uPorabe zbirnega

17 zagotovi la finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktvnosti na nlvolu

zbirnega centra je

na visokem nivoj u; Snag a d.o.o. ;e tako Predvidom az zbirnegaDejavnost upravljanja
7 je zbirni

centra je stanje sedaj očitno stabilizirano
razltčnih vrst odpadkov kot v predhodnem letu (t.j cca 250

centra odPeljala pribliŽno enako količino zbranlh

Đ

051 204 Ekološkiotoki
a za čiščenje in vzdrŽevanje ekoloških otokov

V sklopu PP 05'1 204 so bila sredstva namen1en
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80.714( 30.094 €
zod vodo15029002 Rav

izacijskih sistemov in čistilnih naprav

operatvinih Programov' medobčinskih

inske odpadne vode v oböine Vodice

kanalskega omreŽja preprečiti o okolja zaradi odvajanja

odoadnih voda.
Dolgoročni cilji so tudi

nadaljnjegaonesnaŽevanjavodotokovinpodtalnice,zurbanimivirizaradi
relivanja odpadnih i; pJ"il..Ř,n uoo" ,"i''i'ďolisńá kakovosti vode v skladu s

Bistveni dolgoročni cilj je z izgradnjo

preprečevan1e
neurejenega P
standardi EU,
povečanje zadrŻeva|ne zmogljivosti kanalizacijskega sistema'

zmanjšanjem prelite vode' kar bo

in Podtalnici,
z večjim sistemom za odvajanje in

oliČino kisika v vodotokih'

Realizaciia cilia.v letu 20-í7: - r_ .:.-
občina Vodice 1e v lffi 17 zagotav|la finančna sredstva za izvajanje razliČnih aktivnosti na področju

nadgradnja obstojeČega kanalizacijskega omreŽja

lzgradnja objektov in naPrav kanal izacijskega omreŻja

ravnanja z odPadno vodo

O512OB JP Komunala -investiciie in investicijsko vzdrŽevanje
(3.660 €) 0 €
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Bukovica Utik, del Kosez) in

v Zalogu) Na zgrajen sistem

kovica , utik, pa tudi Skaručne

NRP Ob1 38-1 1-0007

0512'14 Namenski sklad-vraćaniepreteklihvlaganjobčanovvkanalizaciiskoomreŹje(20.500€)

lcev) iz aglomeracij Vodice' Bukovica (

äá ä;ř;lni čistiĺni napravi Ljubljana

d: ;;J.i;ř;ä.äx" iz našelijVodice' Bu

sklad.
V letu 2017 sose vsa planirana sredstva prenesla na namenski sklad

3.75í €)( 2.939 €

Glavni trajnostne mobilnosti' energetike'

neoporeÖnosti podzemne vode

ih povrŠin
tij k okolju Prijaznem Poslovan;u
izboljŠanje odnoda prebivalcev

varstva okolja in narave

in ostalih deleŽnikov v odnosu

do okolja in narave

ki rezultate

, zalo

je področje'
kratki in dolg
doseganje ciljev na letnem nivoju še ne pomeni, da bo

rok. V Prog ramu varstva okol ja oPredelj

izboljŠanje še ne pomenl' da bo dolgoročni cilj res

dolgoročnicilj doseŽen

eni cilji se

Varstvo okolja
preve rjajo na
doseŽen

i rok, s tem
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odročja varstva okolja (500 €) 0 €

či v primeru ustreznega ravnanja z azbest-

stimůlira k ustreznemu trajnemu deponiranju

iztroŠenih salonitnih kritin.

Ý l"tu zoĺz ni bilo porabe sredstev na postavki'
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sT(820 .490 €) 696.598 €

STANOV ANJSKO KOMUNALNA DEJAVNO
í6PROSTORS KO PLAN IRANJE IN

je Poselitve prostoru (stanovanjska

PodroČje
naČrtovanle

dejavnost,
mljiščiin kom

o sNarnem PremoŽenju dĺŻaue in samou pravnih lokalnih skuPnostih

Zakon
o evidentiranju nepremiČninZakon

Zakon o
Zakon o

Dolgoročni ciljje kvalitetno izvajanje nalog

občina Vodice 1e v l

izvedbo Programa'
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agospodarskejavneinfrastruktureinpodanipogo1lzaurejenostostalihobčinskih

redarstva.

Letni izvedben icilj podprograma Je
pogoje za izvajanje inšpekcijskega nadzora in red

zagotoviti
arske sluŽbe

(5o.í35 ę| 47.255ę

Realizacija cilja v v letu 2017:

Pogojiza izvedbo poiptg"ta so bili zagotovljeni

o4710í Medobčinski inšpektorat
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(230 .253 €) 194.680 €

Prostors ko naě rtovanieí6029003
ko ureditvene naÖńe in urbanistične storitve' V skloPu

sodobnih
tudi za izbo ljšanje dostop nosti občanov do

Dolgoročni ciljje zagotavljan je pogo.lev za kvalitetn

Letni izvedben icilj PodProg rama Je zagotoviti PogoJe zaizvaianje

Realizacij a cilja v v letu 2017

pogoji za izvedbo PodProgram a so bili zagotovljeni

06íí02 Sredstvazap rostorsko ureditvene načńe

Na podlagi SklePa sprememb tn dopolnitev

za priPravo spreme bčina Vodice Je pristoPila

študije zao bmočje
zbranih razvojni h pobud

podanih Po bud. Ob tem Pa je bilo izdelanih še nekaj strokovnih

uporabile v postoPku
, prometa).

sprememb in doPolnitev (strokovne

gospod arstva

o in strokovno izvajanje podprograma

oPN Vodice so se pričele izvajati aktivnosti

ř ;iljňovelacije in dopolnitve popllYle

:"'J";ił;fĺiđ r.' iźo"t"vi strokovne anallze

podlag' ki se booo v doloÖeni meri tudi lahko

"'pJřág" . področja turizma' lokalnega

(5.ooo €) 340 €

izdelavi prvih

Podpisana pogodba o izdelavi analize razvolnih Pobud in strokov ne Vodice.
n

sprememb rn doPolnitev OPN Vodice ter Pogodba o izdelavi PoPlavne
(4.2oo €) 4.í65 €

061í04 Urbanističnestoritve

Sredstva so bila Porabljen a za PriPravo in vodenje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih
evidenc

zemljišč 201 7 ln za lzdelavo izračuna bruto dodane vred nosti izvedene komasaclle

(61.ooo €|30.74/.ę

061 207 Obnova in razvoi Središěa Vodic

lzdelovala se 1e PGD dokumentacija za skloPa

V letu 2017 ie potekala izdelava
ka dokumentacija za Predmetni Projekt

lnterna cesta in Rušitve lzdelana

NRP ob138-11 -0004
(5.4oo ę| 4.778ę
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Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

091217lzgradnia Pa rkirišč za potre be oŠ Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice ('l54'653 €) 154'653 €

je v l. 2016

na juŽni - ob
Šole in vrtca,

do celovitega

V

NRP ob138-12-0004
(230 .102ę| 153.786 €

í603 Komu nalna deiavnost

urejanje pokopališč' sredstva za prazniino

bčine Vodice

urejanje

lev.

Kazalci" 
lodovodno omreŽje (čim več)

% priključenosti obcanov na lavno \

število okvar in defektov na javnem vodovodnem omreŽju (Öim manj)

- zmanjševanje vodnih izgub

Realizacija kazalcev in ciliev v letu 2017:

V letu 2017 je bilo:

- 4o8.2o7 m3 načrpane vode,
- 232.1'1 7 m3Prodane vode,

-1ĺói.ąagm3'celotnih iáuo (dejanske + navidezne izgube)'

bile vodne izgube 33'73% v letu 20'17 so 40'68%;

eku Repnje-DobruŠa-Dornice)

% priključenosti obcanov na javno vodovodno omreŽje (čim več)

V občini Vodice i" ĺ óöł" prix1lué"no.t ooeánov na vódovodno omreŽje' 100%

Glavni izvedbeni ciljiv Pro računskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih cil

Oskrba z vodo16039001
16039002
16039004
1 6039005

Urejanje PokoPal išc in pogrebna dejavnost

Praznično urejan je naselij
Druqe komunalne deiavnosti 198'661 ę|141 .859 €

16039001 Oskrba z vodo

Po jo in vzdrŽevanje vodovodnih sistemov

uŽbah,

Za(on o varstvu okolja

Odlok o oskrbi s Pitno vodo v občiniVodice

Odlok o lokalnih gosPodarskih javnih sluŽbah v obČiniVodice
lokalnem nivojuDrugi predPisi na drŽavnem ln

tn

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostni h količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrb ujejo s Pitno

vodo iz občinskega vodooskrbnega sistema n

Skladno z razpoloŻljivimi sredstvi zagotavljati fazn o gradnjo oziroma

ih azbestcementnih (AC) cevi)

s

je zamenjava obstoječ

Stran 106 od 175

obnovo vodovodneg a sistema (Prioriteta



Stran 107 od175



'€
zakliuěni račun proraöuna občine Vodice za leto 2017

Zaradidotrajanosti večjega dela Krvavškega vodovodnegasistema le za njego-vo_.nemoteno delovanje ter

odoravo napak, potr"iřä-.áJotavljati,,do,łffi"rä.,đ 
potreonl'lntervónlną investicijska popravila na

krvavškem vodovodulr-a poorjgi pogodbejiiläň;il'i'i^i^Komunala 
Kranj' JP' d'o o '

(39.ooo €) 38'845 €

042207 Subvenc ioniranie omreżnin
razlika do Polne cene stroŠkov

ranle omreŽnin (

ro), ki jo je občina Vodice nakazovala na Podlagi

oĄ22 í2 obnova vodovoda Farma _ Repnje' odsek Farma _ regionalna
(35.948

Li.šmartno
€) 35.948 €

cesta Vodice '

ffima so bili zagotovljeni

o49ĺ01 Urejanje

V skloPuPP 049101 so bila sredstva porablje nazau

zapadle obveznostiiz leta 2016. Od leta 2017 naprej so

o49102 VzdrŹevanie mrliške veŹice

V skloPu PP 0491

ostalih storitev na

2016 Od leta 201

(7o5 €) 705 €

lizacila Postavke Predstavlja
u JPKV

(315 €) 315 €

energije, vode, komu nalnih storitev in

predstavlj a zaPadle obveznosti iz leta

4.92'.l ę21 ę|

Prazniěno u rela e naseliinlí6039004
o okrasitev celotne občine

Dolgorocni ciljje zagotavljanie pogoJev za kvalitetn

Letni izvedbenicilj podprogra ma Je
pogoje zalzualan Je.

o in strokovno tzvajanje Pod programa

Kazalec.''--l'-- 
postavitev praznlčne razsvetljave

Realizacija cilja in kazalca v v letu 201!" ' izvedbo podprogramĺ

Praznična razsvetljavąe bila pravočasno postavljena. Pogoji zaizvedbopodprograma so bili zagotovljeni
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Opis podprograma
poop6gram Vsebuje sredstva za čiŠčenje melioracijskih kanalov, urejanje zelenic in nakup košev za smeti.

Zakonske in druqe pravne Podlaqe

Do

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zazvaJanle'

Kazalci:
število novih koŠev,

- dolŽina vzdrŽevanih melioracijskih kanalov.

o44,lo7 cise enje in vzdrŽevanje melioracijskih kanalov in propustov (í 0.500 €) 3'044 €

V čiščenje in kanalov'

predvsem na območju Vodic, Sela in Utika. lzved la tudi koŠnja kanala od

Vodic do iztoka v eol.;sar. Realizacija postavke je .000 EUR niŽj

o4}1o2Urejanje zelenic (í4.000 ę| 2.942ę
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

vsazavzdrŽevanjeobčinskihgredicpocelotniobčini.

o481o3 Košlza smeti (1.000 €) 0 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila koriŠčena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišěi (javno dobro, kmetiiska, gozdna in stavbna
(300.000 €) 293.6'.l7 ę

ivanje , kot tudi

sti. P evidenc
občin Ženja na

območju občine Vodice ter ureditev območij s komuna

D

G očnih ciljev'

a za izvĄan1e načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih

cilj

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

04í 1o3 Novoletna okrasltev celotne občine F321 ę| 4'92'l ę

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske oostavke
vsraol1enazaizveqoo_novoletneokrasitvevletu2016l2017.Cene
okrasitve v primerjavi s preteklimi leti je bila'za cca 9O0 EUR višja, kar je posledica dodatne okrasitev v

Povodju in objekta na naslovu Šłoqetošra cesta 7.

í6039005 Druge komunalne deiavnosti (25.500 €) 5.986 €

16069002 Nakup zemliišč
í 6069002 Nakup zemljišě (300.000 €) 293.617 €

Opis podproorama
eoopiĘřmTffieu1e sredstva za odkup zemljiŠč zaradi ureditve cestiŠča in druge infratsrukture

Zakonske in druge Pravne Podlaoe
- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o graditviobjektov

dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih
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Zaključni račun proračuna oběine Vodice za leto2017

Dolgoročnĺ cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoŽenja občine Vodice, ki
bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoŽenjem občine Vodice ter zemljiŠkoknjiŽno urejenost
nepremičnega premoŽenja, kar je osnovni pogojza razpolaganje s tem premoŽenjem.

obseg izvedenih aktivnostije merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb.

061203 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

(300.000 €) 293.617 €

Za nakup zemljišč v letu 2017 je bilo v proračunu na kontu 420600 Nakup zemljišč (na proračunski postavki
PP 06'ĺ203 Pridobivanje zemljiŠÖ - najemnine, odŠkodnine) skupno načrtovanih sredstev v viŠini 299.000'00
EUR. V letu 2017 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljiŠč v višini 289.003'65 EUR. občina
Vodice je leta 2017 neodplačno prĺdobila 5 nepremičnine. Na podlagĺ menjalnih pogodb je občina Vodice
pridobĺla 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoŠtevana v zgoraj navedenem znesku realiziranih odhodkov.

Realizacija pridobivanja nepremičnega premoŽenja:

REALIZIRANA
SREDSTVA

1.'.1- - 31.12.2017

ZAP

Šr
VRSTA

NEPREMICNINE

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

KVADRATURA

Vm2

I
36012 in 20512, obe
1745 k.o. Vesca

oBČlNA
VODICE

267 m2 5.340,00 EUR

2
9251104 k.o. 1741
Vodice

oBČlNA
VODICE

180 m2 O,OO EUR

3
9251125 k.o. 1741
Vodice

oBČ
VOD

NA
CE

878 m2 O,OO EUR

4
46712ko.1742

Repnie
OBTINA
VODICE 145 m2 580,00 EUR

5
53/5 in 114314, obe
k.o.1741Vodice

oBČlNA
VODICE 1170 m2

0,00 EUR - menjalna
pogodba

*4.680,00 EUR -
vrednost po pooodbi

686 m2 O,OO EUR6
754t11,754112 in

754113, vse k.o. 1743
Bukovica

OBCINA
VODICE

1.674,00 EUR7
13414 k.o. 1745

Vesca
oBČlNA
VODICE

186 m2

8
922112 in 922141 k.o

1741Vodice
OBCINA
VODICE 52 m2 1.040,00 EUR

9
923120 in 921137 , k.o.

1741Vodice
oBČlNA
VODICE 52 m2 'ĺ 040'00 EUR

10
126317 k.o.1741

Vodice
oBČlNA
VODICE 57 m2 I 140,00 EUR

11

261t2,266t5,259t7 in
25919, vse k.o 1743

Bukovica

oBČlNA
VODICE 65 m2 1.300,00 EUR

12
19717 , k.o. 1744 -

SrnKov I urn
oBČlNA
VODICE 28 m2 560,00 EUR

96 m2 866,24 EUR13
25814 in 27514, obe
k.o. 1744 - Šinkov

Turn

oBČlNA
VODICE

14
22411 k.o. 1744 -

Srnkov I urn
OBCINA
VODICE 12 m2 240,00 EUR
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Zakl|učni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

in davčnih postopkov

GledenaVsezgoralnavedenoocenjujemo,dasodoseŽeniciljiracionalniinpričakovanl'

40,OO EUR2m2oBČlNA
VODICE

44013 k.o. 1744 -
Šinkov Turn15

1.460,00 EUR73 m2oBČlNA
VODICE

Šinkov Turn

274t5,27814 in 44715,
vse k.o. 1744 -'16

9.640,80 EUR877 m2oBČlNA
VODICE

177t1, 17813, 17913,

180/3, '181/6 in 18213,
vse k.o. 1744 -

Šinkov Turn

17

O,OO EUR - menjalna
Pogodba

*1.384,00 EUR vrednost
odbi

'198 m2oBČlNA
VODICE

21911,217 t9 in

217t11, vse k.o.'1969
-ZaPoge

18

24.680,00 EUR1234 m2OBTINA
VODICE

122011, 122113 in

122114, vse k.o. 1741
- Vodice

19

388,60 EUR - menjalna

Pogodba - razlika
.223.338,00 EUR -

vrednost bi

6309 m2oBČlNA
VODICE

1142t1in 114212, obe
k.o.1741- Vodice20
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€
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

(24.000 €) 23'398 €

Zakon o zdravstven i dejavnosti

Zakon o zd ravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanJu

Zakon o uveljavljanj u pravic iz jav nih sredstev

Zakon o lekarniŠki dejavn osti
ni dejavnosti ter urejanju pokopaliŠč

Zakon o pokopališki in pogreb

zdravniŠki sluŽbi

Zakon o lokalni samouPravl

ciljje kvalitetno izvaianje nalog

1707 Drugi Programl na pod ročju zdravstva

dela

Zakon o

Do goročni

lnih občanov'

23.398 €

'l9.162ę

000

bveznosti je njihovo izpolnjevanle v obsegu ln v pravocasnosti' kar 1e

Kazalci'.
- oravocasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovan1e brezpose

šu"ióu"nje občanom v stiski'

tveno zavarovanje brezposelnih občanov in jim s tem

bčanom in jim podala vse potrebne informacije' ter jih

17079001 Nuj no zdravstveno
17079002 Mrliško ogledna slu

varstvo
Żba

(19.000 €)



i

€
zakliučni račun proraiuna občine Vodice za leto 20'17

Zakon o uveljavljanju Pravic iz javnih sredstev

Podprog ram je Po svoji vse bini enak g lavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilj i in kazalci' s

katerimi se ugotavlja uspešnost doseganla zastavljenih ciljev

Letni izvedben icilj PodProgra ma je zagotov iti pogole zaizvaianie.

071102 Mrliško og ledna slużba

Sred stva so se nam enjala za mrliŠke preglede okviru I

letu ter r:azme\a med Številom zdravniŠkih pregledov innštituta za sodno medicino v Ljublj ani. Višina

L

Realizaciia ci|ią y.!ęłu 20'!7: 
-'-_..^..,eno zavarovanje obcanov kot zakonska obveznost obÖine' je bilo

F-lače'/anje prispevka za obvezno zdravsfv

a za mrliško ogledno sluŽbo in s^ tem izpolnila zakonske

tudi kazalec zďpresojo dosegan;a zastavljenih ciljev'

(5.ooo €) 4.236 €

sredstev je odvisna od števila umrlih

Številom obd ukcij ter od vrste Pregled

v posameznem
a oz. obdukclle.
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Vodice za leto 2017
Zakljucni račun proračuna občine

(257 .961 €) 250.730 €

,l8 KULTURA' ŠpoRĺ lH HEVLADNE ORGANIZAC IJE

, programov v kulturi, Športa, programe za mladino

Področje zajema Prog rame oh ranjanja kulturn e dediŠčine

in financiranj e posebn ih skuPin

Dolgoročn i cilj kulture' špońa in nevladnih

oběiniVodice

DolgoroÖn i cilj kulture' špońa in nevladnih organ

občiniVodice'

Ohranjan je kultu rne dediŠčine

jje kvalitetno izvajanje nalog' ki zagotavljajo stabilnost v

izacijje kvalitetno izvajanje nalog' ki zagotavljaio stabilnost v

V

1802
1 803
1 804
'1805 Špoń in

Program i v kultu n

PodPora posebn im skuPinam
133.199 €) 128.78'.l ę

ne aktivnosti (

7zagolav|jalafinanÖnasredstvazadelovanjenapodročjukultureinstem

1 8039001
1 8039005

icarstvo
program

n zaloŽništvo
v kulturi

KnjiŽn
Drugi n.416 ę€)

iŽniěarstvo ln zaloŹništvo
1803900í Knj

dejavnost knjiŽnice in nakup gradiva'

Dolgoročn i ciljje

Letniizvedben
Kazalci:t\qAqv" 

število včlan.ienih obianov v knjiŽnico'

pog ojev za kvalltetno in strokovno izvajanje

i cilj PodProg ramalezaqotoviti Pogole zaizvaianie

število novih knjig'

- število izposo1

Realizaciia cilia v letu 20í7

Število članov knjiŽnice:
Novo vpisani ćlani

Aktivniělani
SKUPAJodrasliotroctSKUPAJodrasliotrocl

KnjiŹnica Vodice
824339999736263

2017
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Zaključni račun proračuna občine Vodic e za leto 2017

Število novih knjig/prirast gradiva:

Število izposoj/leto

(68.000 €) 67.416 €

Prirast izvodov knjiŽničnega gradiva - naěin nabave

SkuPalDarZamenaObv.izvNakuP 515530I461

SKUPAJNeknjiŽno
gradivoSeriiske

publikaciieKniige
odrasl

otroclodrasl
I

otrocodrasl
I

otrocodrasl
iotroci

Kniiżnic
a Vodice

19.57
6

21.49
o

9162.17
5

3173818.34
3

19.28
62017

iv kulturi
1803900 5 Dru

vasi pri knjiŽnici, Javni sklad RS za kulturne

Iturnih objektov

Dolgorocni ciljje zagotavljanj e pogoJev za kvalitetno in strokovn o izvajanie podprograma

Letni izved podprograma le pogoJe za delovanle občinskih kultu rnih druŠtev

beni cilj

programov v kulturi.

in drugih

Kazalci'.'*_-- 
število prijavljenih druŠtev na razplse

- kakovost obnovljenih kulturnih objektov

oseŽeni'
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Zakljuěni racun proračuna oběine Vodice za leto 2017

08í 103 Kulturna društva

Na podlag i Pravilni ka o vredn otenju ku Iturnih Programov v obiini Vodice

razdeljenih 21.000 € 7.000 EUR
God beno društvo Vodice

(2í.ooo €) 21.000 €

in Javnega razPisa za 2017 je bilo

1.700 EUR
podeŽelja Skaručna
.232 EURDruštvo za ohranitev kulturne dediŠÖine in

Prosvetno društvo Vodice
2.699 EUR

Mešani pevski zbor biser

Kulturno društvo Matije KoŽelja utik 3.771 EUR

Društvo KPD Šinkov Turn 4.597 EUR
(11 .ooo €) 10.656 €

081íí2 Drug a društva
zarazPis v 2018

Sprejet je bil nov Pravl lnik z ustrezn imimerili in kriteriji, ki bo uPorabljen

Na podlagi veljavneg Pravilnika o sofi nanciranju druŠtvenih projektov v občiniVodice in Javnega razPisaza

2017 je bilo razdeljen ih 11.000 €

I

Dru štvo upokojencev Vodice
3.514 EUR
726 EUR
496 EUR

1.451 EUR
917 EUR
3.036 EUR

5,16 EUR

_ Lovska druŽina Vodtce

- ćéo"l"'sko društvo SkaruÖna :' 
'_ ilšt* uporo1enc lv Bukovica-Šinkov Turn

- Turistično druŠtvo Vodice
D;;Jt"" narodnih noš in kočijaŽev

- PGD Šinkov Turn
- PGD Repnje_Dobruša

08í114 Ureditev središčavasiob knjiżnici

V skloPu PP 0811'14 so bila sredstva porabljena za drugi

o811í7 Pokrovite ljstvo v oběini Vodice

081202 Obiinska stavba

Sredstva na proračunski postavki niso bila korišcena'

o812o3 občinskastavba s kulturn im domom - Skaručna

V prostorih Doma krajanov na SkaručntJe bila urele na manjša čajna kuhinja

o812o4 občinska stavba s kultu rnim domom - Utik

ski Postavki so bila Porablje na za tekočevzdrŽevan;e
Sredstva na proraÖun

344 EUR

(14.699 €) í4'699 €

obrok plačila vetrolova na naslovu Štof1eloŠka

z ustrezn imimerili in kriteriji

ka o Pokrovitelj stvu v občiniVodice in javnega poziva se je Prijavilo

za 6 izvaialceu Nakazilo za vse skupaj znaŠa 5'000 €

s kulturnim domom - Vodice
(1.oo0 €) 0 €

(2.5oo €) 1.960 €

(1.ooo €) 49 €

posebnih skuPin'

programa.

1804 PodPora tm inam
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€
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Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti V okviru dolgoročnih ciljev

Realizaciia cilia v letu 2017:
ooeina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

Podoroorami ĺn ororačunski bniki znotrai olavneoa oroorama
I 8049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Prog rami drugih posebnih skupin (9.242ę| 9.242ę
Opis oodproqrama

Podprogram namenja sredstva prostovoljnim gasilskim druŠtvom za izobešanje zastav.
Zakonske in druoe pravne podlaoe

I

Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje, ustrezno in pravočasno izobeŠanje zastav

Realizacija ciljev v letu 2017'.
V letu 2017 so bile vse zastave ustrezno in pravočasno izobešene.

o8111o Izobešanje zastav (9.242ę|9.242ę
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proracunske postavke

sreoswa so olta porabljena za izobeŠanje zastav ob drŽavnih in občinskih praznikih, ki je v pristojnosti

gasilskih druŠtev.

1805 Špoń in prostočasne aktivnosti (115.521 ę| 112.708 ę

Opis glavneqa proqrama
Program-vkljucuje sredstva za financiranje programov na področju Športa in programov za mladino.

Dolqoročni ciliĺ olavneoa programa
Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Realizaciia cilia v letu 2017:
obcina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa'

1 8059001 Programi športa
18059002 Proqrami za mladino
1805900í Programi športa ( 111.521 €) 109.386 €

Opis podprograma
eooprograrrr nańenja sredstva za dejavnost športnih društev ter prireditev in za ureditev športnih objektov

Zakonske in druoe pravne podlaqe
Zakon o športu

Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvaianie-
Kazalci'.

- Število prijavljenih športnih društev na razpise

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017'.
Zastavljeni izvedbi cilji so bili doseŽeni.

o811oĺ Športna društva (21.000 €) 21.000 €
obrazloŽitev deiavnosti v o ororačunske oostavke

da lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju Športa tako, da zagotavlja s
dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj Š

načrtuje, gradi in vzdrŽuje lokalno pomembne javne Športne objekte. občina je

redstva za realizaciio
portnih dejavnosti ter
sprejela Pravilnik o
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sof nanc nlilŁ'J 
!"ľ,ľ'ífl,,:ľi-gľ*ľ:ľ:i3i;."xłľą,[ťH äĘ:".'ď'deŠportnih V;Ji"" Gleóe na prijavljeni progra

športna
dodelijo izvaianje'

Na oodlagi Pravilnika o vrednotenju Špońnih programov v obÖini Vodice in Javnega razpisa za 2017 je bilo

razde|ienih 21'000 €:

6;ä'j;;;"la Vodice ?áĺ ?',ľ-
Vrtec Vodice
ääil";'-ň kl'b Kubu 1 349 EUR

Tenis 947 EUR

9ńt uo Gams,,1u.osJ 
E|.JUł

Šon
Šo v '1'304 EUR

řä"Ř*onoo klub Koryo 4]9^9-8^ EjR
SD Strahovica ' - 5'988 EUR

Lokostrelsko druŠtvo lSHl 1'199 lUR
Aleš BorČnik, Luka 

j"ř"'''' Żan kranjec 1'672 EUR
(2.ooo €) í '800 €

o81102 Športne

V letu 2017 ie obiina Vodice zagotovila sredstva zalzvedbo kolesarske dirke za Pokal obÖine Vodice

(5.5oo ę| 5!124ę

uporabo. .000 3.322ę

í8059002 P za mladino

ranje počitniških delavntc

i ciljje nJe pogoJev za kvalitetno in strokovno izvajanje
DolgoroÖn

Letni izvedben icilj podPrograma 1e zagotoviti PogoJe zalzvedbo poÖitn iških kratkocasntc

Kaza|cr' 
Število udeleŽenih otrok na kratkocasnicah

Realizacija cilja in kaza|cav letu 2017' :e v obsegu štirih tednov' ki so bile polno

V letu 2017 so." *läiižiiaie poretne počitniŠke kratkočasnlĺ

zasedene
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0811í1 Počitniške delavnice (4.000 ę|3.322ę
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske oostavke

V mesecu juliju in začetku avgusta so se odvile 4 počitniške delavnice, imenovane počitniŠke kratkoěasnice
(teden doŽivetij, glasba, angleščina in šport), kĺ se jih je udeleŽĺlo 73 otrok. Porabljenih je bilo 3.322,36 ę.
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1.348.391 €) 1.213.993 €

l9lzo

Področje zaiema programe na podroěju predšolske vzgole'

glasbeneg aizobraŻevanJa

Bela knjiga o vzgoJl in izobraŽevan1u v RePubliki Sloveniji

Dolgoroönicilj je kvalitetno izvajanje nalog

1902 Varstvo in vzgo.la otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraŽevan1e

1906 PomočišolajoÖim

Varstvo in kih otrok
í902

V jav n ih vrtcih je praktično

drugi osebni Prejemki za d

vrtcih V skladu z Zakono

izvajanje programa.

ANJE
izobraŽevan1

1.032.747

a in osnovnega

886.353 €

delodajalca'
rabo v iavnih
stev in plačil

n aktivnosti v okviru dolg oroÖnih ciljev

Glavni izvedben i ciljiv proraiunskem letu so izvajanje

1
finanÖna sredstva za delovan1e vńcev in s tem omogoÖila izvedbo

(í.032.747 ę| 886.353 €

vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili

naÖrtovan

1 902900
1902900

ih programov

l Vrtci
1 Vrtci

Podprog ram vsebuje in vzdrŽevanje vrtcev

staršev' dodatne Prog

V letu 2017 smo zag otavljal i sofi nancl ranJe osnovneg a program a v vrtci h v skladu s predPisan rml normativi in

stand ardi, zagotavljali smo sredstva za investi cijsko vzd rŽevan1e in investicije.

deiavnost javnih in zasebnih

'äňł"-u' "rt"íh), 
nakup' gradnjo

Realizacija ciljev v letu 2017:

občina Vodice ;e v retul-oĺ 7 zagota'v|lala sredstva zazgorajnavedene namene in s tem uresničila pogoje za

řř"rii"]. " 
i. strôkovn o izvaj a nje pod prog ram a'

(661.ooo €) 691'568 €

o91107 Vrtec škratka Svita - deiavnost

V okviru področja otroškega varstva najveÖjo postavko

oziroma dejavnost vrtca<< lz le postavke občina subve
vseh vrtcih' v

oredstavlja >doplačilo oskrbnih stroškov' Vrtcem

n'cionira program ot'osL"g" Y?'sľl ł^ skladu s

katere so vključeni otň-"iižóoeine Vodice' Stroški

Pravilnikom o plačilih starŠev za programe V
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plač, za zaposlene v vrtcu in materialni stroŠki se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka

v vrtcu' DeleŽ cene programov plačujejo starši, deleŽ pa občina glede na višino plačilnega razreda, v

katerega se vlagatelj uvrs1i' Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vńcih, ki izvajajo javno

sluŽbď(Ur. list-nS, št. 97/2oo3) v 8. členu navaja, ĺa stroške, ki niso elementi za izraěun cen po tem

pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakono
skladu s pogodbo o financiranju zavoda. V nadaljev
zagotoviti tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev
zaradi bolezni ali poŠkodbe do 30 dni' za odpravnine, j

potrebami in poletne izpise in rezervacije otrok iz vrtca.

na podlagi ĺcj. elena Pravilnika o metođologiji za oblikovanje cen programov vvrtcih lokalna skupnostvrtcu

dolŽna zägotavljati v viŠinĺ cene programa-brez Živil za Število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim

Številom otrok v oddelku in najvišjim-normativnim številom. Nakazila za varstvo, ki vključujejo tudi sredstva

za plače zaposlenih v vrtcu sô n'akazu;eio mesečno na podlagi zahtevkov oziroma računov. Sredstva na

postavki so bila predvidena na podlagi usklajenega finančnega ňaÖrta med občino Vodice in vńcem Škratek

Svit Vodice za leto 2017 .

V letu 2017 je bilo v vrtec vključenih okrog 240 otrok.

o9111o Drugivrtci_ dejavnost (40'000 €) 39'698 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proracunske postavke

obnezaotrokeizVodic,kiobĺskujejovrtcetudivdrugih
občinah - od tega najvec v Ljubljani Ker se število otrok, ki obiskujejo vńce nenehno spreminja, in Število

vpisanih otrok ŕpreteilem letu nienako vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do prekoračitve ali

nepopolne porabe planiranih sredstev.
v vrtôirl izven Vodic je največ otrok v javnih vrtcih MoLa. Posamezniki so tudi v vrtcih drugih občin-(Tzin,
Kamnik, Postojna, Tiebnjä, Šenčur). Ź zasebnimi vrtci Montessori inŠtitut, Zavod sv. Stanislav, otroŠka

igralnica Maliná, so podpiśane enoletne pogodbe. Stroški za leto 2017 znašajo 39.698 €.

09í 113 Vrtec škratka Svita-nadstadard (7'000 €) 7'340 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Vnadstandardvrtca@:plavalnitečaj,letovanjeotrokizsocialnoinmaterialno
ogroŽenih druŽin, ter drugi projekti (projeŔt oožo; kot npr: gledaliŠke predstave (Kuc Kuc), plesno glasbena

představa, skupne prireditve v Kulturnem domu Vodic , Šola za starŠe, ...

o911í6 Najem dodatnih prostorov zaizvalanje predšolske vzgoje (9.747 ę|9.747 ę

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

občinaVodiceza.aajemaposlovneprostorezaizvajanjetedejavnostiza
en (1) oddelek, in sicér prĺ'fizíčni osebi v Zapogah' Najem poslovnih prostorov se načrtuje za dobo 1 -2le.t'

oziňńa do zagotovitve dodatnih prostorov v oŘviru razširitve obstoječega vrtca v Vodicah. Najem poslovnih

prostorov je potreben avrnjenih otrok.
'eorabljená sredstva z Seizkazu1Ąo na tej postavki, medtem ko se sredstvaza
izvedb'o dejavnosti v tora zagótavljajo ńa PP 091'ĺ07 Vrtec Škratka Svita -

dejavnost.

og.l2,l1Vrtec škratka Svita-druga oprema (í5.000 €) ĺ5.632 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Zanemotenodelova@ostipredšolskevzgojejepotrebnorednoposodabljanjeopreme
za vrtec.

og1222Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) (300.000 ę| 122367 ę

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraČunske postavke
pro oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice,

razširitev centralne kuhinje ter dogradnjo manjŠe te
Na podlagi prilagojenih projektnih-reŠitôv (izpolnjevan oraj nič-energijsko stavbo<)je bi1a v

febiuarju-2bĺz !ŕlen1eňa'pogodba o izplačilu- nep spodbude z Eko skladom v višini

191 .771,0o ę.
Ustrezno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva ter

sklenjena pogodba za gradbeni/ inŽenirski nadzor nad izvajanjem investicije (D.A.R.G. d.o.o.).

eo póstop'rul poga1an]i brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem

posiopku' je bil něuspósen, sai so Vse pońudbe presegale zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni

izvąalec
lzvalalec deli pričel koncem novembra. odprta vpraŠanja se usklajujejo na

rednih te o s potrebami. ZakljuČek gradbenih delje predviden pred začetkom

šolskega leta 201 812019.
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Navezava na oroiekte v okvĺru proračunske postavke
NRP ob'ĺ38-12-0006

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (130.444€| 145.402ę
Opis qlavneqa proqrama

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraŽevanie obsega financiranje dejavnosti osnovnih Šol ĺn
glasbenih Šol.
C i lj i os novnoŠo ls kega izobr ažev anja so s ledeči :

omogočiti učenkam in ucencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmĺ in zakonitostmi'
razvojnega obdobja;

- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraŽevanje.

osnovnošolsko izobraŽevanje mora temeljiti na uravnoteŽenosti spoznavnega čustvenega in socialnega
razvoja človeka ter potekati v duhu spoŠtovanja človekovih pravic in svoboŠčin ter vrednot kot so strpnost,
solidarnost in spoštovanje različnosti.
V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in
usposabljanje starŠev in ĺzobraŽevanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolooročnĺ cilji glavneoa programa
Dolgoročn i cilj i primarne ga izobraŽevanja:
optimizacija Šolske mreŽe glede na demografska giban;a,
skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega
nacionalnega kurikula,
zagotavljanje enakih moŽnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi
potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiŠčem).

Zagotavljali bomo sredstvaza delovanje osnovnih in glasbenih šol.

Realizaciia cilia v letu 2017:
občina Vodice je v letu 2017 zagotavljala finančna sredstva za delovanje osnovne Šole, in s tem omogočila
izvedbo programa; za delovanje glasbenih Šolv letu 2017 za občino niso nastopili nobenistroški.

19039001 osnovno Šolstvo

1 903900't osnovno šolstvo (í30.200 €) 145.258 €
Oois podproorama

V okvĺru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje osnovne šole Vodice (materialni stroŠki'
dodatne dejavnosti v osnovnĺ šoli).

Zakonske in druqe pravne podlaqe
Zakon o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraŽevan.;a
Zakon o osnovnišoli

Dolgoroěni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvĄanje podprograma.

Kazalci
doseŽen uspeh učencev oŠ pri nacionalnem preverjanju znanja, glede na drŽavno povprečje

Realizacija ciljev v letu 2017'.
- vir podatkov oŠ Vodice:
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z.1,3. Nacionalno prevcŕ|anje lnanja

Statistični podatki ob ko ncu dru

Statistični podatki b koncu

6

ra
o

rnĺ ocenami, čeprav pokažeio neko

rezultati NPZ in niso povezani s śolski

niso upoštevale pri vpisu v ĺrednje
Rezu]tati v tabeĺi so samo

na uč'ni uspeh niso vplivale' niti se

testov, saj ne vidilo nobene
osnovno rnanje učencev' Točke

neíesno pristopili k reševanlu

śole' Zaradi tega 50 nekateri učenci

da so učenci v 9' razredu prĺ vseh predmetih nad slovenskim

vseh tĺeh pĺedmetih nad
iselnosti v NPZ-iih' Rezultati kaźeio'

kot za t4 oÁ|, v 6. rarredu pa prlsm

povprečiem (pri matematĺku celo več

slovenskim povprecjem (pĺi slovenšĚini ra več kot 9 %)' Učitelii so snov obdelali po veliavnih učnih

nilnega Pouka in Pri rednem

nač'rtih, uč'encem pripravilĺ gĺadivo' ponav ĺjali celotno snov pri urah dopol

pouku Rezultati obeh generacij so spodbudni

UsPeh po rarredih v %, stanle

Vodicc

Povprečniuspeh 99,7 ĺř|,8

V prvem

razvidno,

naš cil!_

šoli

na dan 31,8' Posameznega leta

2o13 v 9ĺ 2014 v 9ś 2o15 v 9ó 2016 Y t6 2017 v Y"

100

100

100

100

98,6 9E,7

in drugem razredu so učenci opisno ocenieni, v viš1ih razredih pa številčno' lz podatkov;e

da učni uspeh ob koncu šolskega leta zoĹ6l11ni bil 100 %' Kljub temu nam uspeva realizirati

uspeśniučenci,karierezultatdolgoročneganačńnegainkakovostnegadelavsehzaposlenihv

Zagďa"lj?l;sroa 
za plaÖein druge 9'"Pn:, 

prelemke za softnanclrane

- sredstva za rrrę materiálnih stroŠkov oS'

98
97,7

1@
100

98,5
100100

100

100
100100

r00
100100

100

98

95,5

I

2

3

Ą 98,3
100100 98,45 96,7

100

100100100 10095,910010098 98

6

7 98,4100100100 1008. 1001001001009
100
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sredstva za raÖunalniŠko opismenjevanie uČencev oŠ'

sredstva ," t"ř;; i;lnvesticijst<o vzdrźevanje oŠ'

agotavljalasredstvazazgorajnavedenenameneinstemuresnlčilapogojeza
e PodPrograma'

(5.5oo ę| 4.275ę

09í1oo oš vodice _ razširjen program

nadarjenih, nagradni izleti' prevozi za PŠ) je bilo

(ĺ6.200 ę|'l7 '',l87 €

iz znanla, testiranje
Za ta Program
namenienih 4'2

(plavanle,
75 ę.-

tekmovanle

občina je v skladu z zakonodajo v letu 2017 zagotavljala

ih storitev, voda in kanalščina' stroški zavaÍovanJa
materialne Pog oje za delo zavodov

stroŠkielektrične energije, og revanJa , komunaln

stavb, varstva Prt delu, dimnika rstve storitve' notranla revizij a, nePredvideni m

stroŠkeza tekoče vzdrŽevan1e objektov in stroške amońizacije opreme in objektov,

stroške zavzdrŻeuanje poslovnih objektov

so namenjena osnovni šoli za njihovo redno

Sredstva
investiran

091203 osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzd

Za nemoteno delovanle in izvajanj e pouka, je

rostorih za vuajanje Po uka ter Pisarni Ških pro

pa financtra obcina

tekočega vzdrŻevanja in amortizacijska sredstva

je v obnovo izraut1enJopiňe in nujno investicijsko

aterialni stroški,

vzdrŽevanje stavb in oPreme

żevalna dela (25.ooo €) 40.845 €

opremo v učilnicah in drugih

računalniške opreme v višini

p
50%, ostalih 50%

09122Olzg radnja igrišěa in većnam. športne dvorane

Sredstva so bila porablje na zaizdelavo PGD doku mentacije

NRP ob138- 1 2-0005

za oš in vńec

VŠo Vodice

(í3.5oo ę| 11.207 ę

19039002 Gl
jajo pogoji za glasbeno izobraŽevan1e'

asbe no šolstvo
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oročni ciljje zagotavljanje pog ev za kvalitetn o in strokovno izvajanj e podP rograma
oJ

Letni izvedbeni cilj podProgram a je zagotov iti pogole zaizvaianie
Dolg

ryzagotavtjataObcina Vodice v letu '
sredstev (ni bilo nobenih zahtev) za sofinanciranje glasbenih šol'

(1o0 €) 0 €

091 1 { 5 Sofinanciranie glasbenega izobrażevania

Sredstva na Pro raöunski postavki niso b ila koriŠčena
(44ę) 144ę

09í1í8 Štipenoiranie - pouk godb.inšt.

Podeljena 1e bila 1 Štipendija.

185.200( 182.238ę

1906 Pomoói šolajoóim

Letni ciljje kval itetno izvaja nje nalog

prevozov otrok v osnovno šolo'

alanje Programa

7 v proraÖunu zagotovila ustrezna finanina sredstva za plačilo zakonskih

prav ice občanom do koriščenja navedenih Pravlc'

m Šolstvu 182.238ę1 Pomoci v osnovne 85.200 €)(1'1906900
ovnem šolstvuí9069001 Pomoěi v osn

prevozov otrok v osnovno Šolo'

6, 33t97,59/01 .. )

Dolgoročni ciljje zagotavljanje Pog oJev za kval itetno in strokovno izvajan je podProgra ma

ega prevoza:
o osnovnl šoli v 56 Ölenu zagotavlja pravlco do brezplačn

učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljen njegoveg é bivaliŠča od osnovne šole;
ost

učencem' katerih pre

učencem' katerih pre
bivaliŠče
bivaliŠČe je

je oddaljeno
oddaljeno

več kot štiri
manj kot

kilometre od
štiri kilometre od

šole'
osnovne šole, če pristojni

cestnem Prometu ugotovi , da je ogroŽe na varnost uČenca na poti v šolo'

organ za preventivo in vzgolo v
o|żna zagoloviti sre dstva za Prevoze

Zakon

Glede na navedeno je občina d
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Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

občina Vodĺce je uvedla pilotski projekt zdrużevania šolskĺh prevozov z rednimi linijami občinskega in
primestnega prevoza. Na ta način je oběĺna Vodice združila StroŠke prevozov otrok v Šolo, zagotovila je
integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode ĺn Ljubljano; po drugi strani pa se s tem zdruŽujĄo
različne generacije ljudi' ki se vozijo z avtobusom. Sobotna lĺnija se je uveljavĺla in se še izvaja'

V letu 2017 je bilo v dosedanji vozni red vkljuÖenih tudi nekaj pobud občanov in z izvĄalcem dogovorjenih
izboljŠav. Dodatno so omogočeni prevozi otrok, ki osnovno šolo obiskujejo izven domačega šolskega okolĺŠa
ter tudi za otroke s posebnĺmi potrebami. Sklenjen je bil tudi ankes za doplačilo stroškov. Subvencijska
sredstva so v 2017 znašala 160.434 €.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami (25.000 €)21.803 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororačunske oostavke

V skladu s 56. ělenom Zakona o osnovni šoli je občina dolŽna povrniti stroŠke prevoza v šolo otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v občĺni Vodice ne glede na
oddaljenost osnovne Šole ali zavoda. lz postavke se financirajo tudi materialnĺ stroŠki in nadstandardne
storitve, delno glede na število otrok iz obÖine, ki obiskujejo Šolo ali zavod s posebnimi potrebami.
Realizacija postavke se spreminja glede na Število otrok, kizaprosijo za povrnitev stroŠkov.
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(267 .200 €) 278.501ę

nje obveznosti, ki izhajajo iz odloka o denarni pomoči:

lev zadenarne ;ä;1; iocialno najšibkejše obÖanke in občane'

uŽinam:
brojsvuotrokainsubvencioniranjevarstvapredšolskihotrok,katerinisobili

sprejetiv vrtec.

- Zakon o

- Zakon o
socialnem varstvu
lokalni samouPravl

- odlok o denarni pomoči

Dolgoročn i ciljje kvalitetno izva

otrok in druŽine

janje nalog

2002 Varstvo
2004lzua
2002 Varstvo

ov socialn a varstva

in drużine
ram (1í.500 €) 12.060 €

otrok

v pomoč druŽini na lokalnem nivoju

izvajanje programa.

Glavni izvedbeni ciljiv proraČunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

20029001 Drugi programlv Pomoč druŽini
11.500 €) 12.060 €

lv druŽini
2002900í Drugi P

OPis PodProqrama
Podprogram je namenjen 9omoi1-s!1Š=:ľ 

ob
'Lät.ři .ř." oilívkljuceni'v vńec in so na cakalni

moČiza

rojstvu otrok in subvencioniranju varstva predŠolskih otrok'

listi

novorojence v Obiini Vodice

Zakon o vrtcih
Pravilnik o subvenclon iranj u varstva otrok

Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogoJev za kvalltetno in strokovno izvajanje podProgra ma.

Letni izvedbeni cilj PodProg rama je zagotav ljati enake moŽnosti varstva

spodbudami

Kazalci'.

spodbujati rojstva'
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število izdanih subvencij in odloÖb'

vključitve V Vrtec'

:

em ŻZOEUR simbolične pomo.ěi. Število upravičencev pomoči se iz

i rnoloé" ľedhodno napovedati'

otrok 
r v obČiniVodice' ki so starejši od enega_lela

v otrok s stalnim bivališčem v ::::l :ľHľ;-nä ."xárni listi' úse do

'x" 
u'goj"lŔá' 'o 

zavrnjeni v vrtcu oziroma so

í01í09 Nagrada obćine Vodice novoroiencem

V letu 20'1 7 1e nagrado za novorolen ce v višini po 220

(9.ooo €) í0.560 €

48 upravičencev V skupnem znesku 10'560
€ prejelo

dom za starejše'

Dolgoroini cilj programa je tudi 9T:g-?:il, 
delovanle

kar prispeva * u"""n1u'[u"lit"t" Življenja stanovalk in

varstven i h storitev'rr ;';ij; Ň eginle za pogl a blja nj

stanovanjskihskupinterstempogo-jg.zanamestitve'
stanovalcev, omogo"i'š" Ĺ"ái"ńl" uéinkovitih socialno

e socialne izkljucenosti'

ačunuzagotovila.'.^ľ1". jll3.""j,i-T:9f ľ,:.ŕ3"liTi|".á1i:läľ
ř:3 :il.';|"p'lŤ:"JiäT ?ilj oäil :tä'it"'' š p löš n i h i n pose b n i h
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socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje V

stanovanjskih skupinah ljudem s teŽavamiv duševnem zdlavju.

20049002 Socia lno varstvo i nvalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socia l n o varstvo m ateria l no og roŽen i h

20049002 Socialno varstvo invalidov (í0.200 €) í0.194 €

Oois podproqrama
poo prog rdm Je namenjen financi ranju d ruŽinskega pomočn i ka.

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s teŽkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo Same

oprävljati osńovnř..' Življ'enjskih funkcij, moŽnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo

vrl;ueóvan1e v druŽbo pretó izva;anja zäkonske naloge financiranja pravice do izbire druŽinske pomočniceĹ

ka.

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil

plaě s prispevki zá druzinsŘe pomočnicéĹke (pravica do izbire druŽinskega pomočnika). Na ta način občina
prispeva k izenačevanju moŽnosti za neodvisno Življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja

cilja je Število druŽinskih pomočnic in pomočnikov.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2017
občina je-zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj.

Zakonske in druoe oravne oodlaoe

101102 DruŹinski pomočnik
o v okvi

(10.200 €) 10.194 €

iška uveljavijo status druŽinskega pomočnika, soUprav ičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana
om financira lokalna skupnost. Višina dohodka jeupravičen i do mesečnega dohodka, ki ga v skladu zzakon

minimalna plača (bruto).
V oběini je s statusom druŽinskega pomočnika trenutno 1 oseba. Sredstva so načrtovana v skladu z
uskladitvijo plače. Sredstva so bila porabljena v okviru zastavljenega obsega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049003 Socialno varstvo starih (230.500 ę| 24',|.095 €

Opis podproqrama
pooprogram Je namenjen financiranju oskrbe v domovih, pomoči na domu in sofinanciranju humanitarnih

dejavnosti.
Zakonske in druge pravne Podlaoe

Zakon o socialnem varstvu
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Sklep o subvenciji storitve pomoč druŽini na domu
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma so:
zagótovitev iń botiitjJpotreb pomoči druŽini na domu z delovanjem koncesionarja ter s tem omogočanje

veě1e neodvisnosti śtaie1sin v domačem okolju in njihovo vključevanje v druŽbo preko kakovostne in

racionalne izvedbe te storitve,
zagotavljanje enakih moŽnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi

tistim občańkam/-nom, kiz lastnimi prihodki in prihodki zavezankl'cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:
število uporabnicĹkov vseh programov in storitev (pomoč druŽini na domu) ter

število vi<l;ueenin v domove za śtarejŠe (obČankĹnov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezanklzavezancev

ne zmorejo placati oskrbe).
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doseganla

zagotavlj anJe do storitve pomoÖ druŽini na domu tn

ih odraslih oseb, ki Potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne'

iz drugih razlogov

ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč druŽini na domu in število

Kazalec za merjenje
oskrbovancev v domih za starejŠeobÖane

EURvREALIZACIJA
LETO 47.055,94
2008 52.742,00
2009 68.564,43
201 0 100.616,09
2011 117.566,63
2012 137.372,59
2013 138.659,35
2014 140.165,00
2015 164.350,85
2016 178.337,00
2017

(28.ooo €) 26.ĺ05 €
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1o1'l14Sofinanciranje kosilza starejše občane (29'500 €) 28'652 €

Na bolnim osebam ter hudo

bol rejo Pripraviti oziroma.za

pripravo nĺmajo ustreznih pogojev. Priprava in dosta bčine Vodice posledično

Seveda pomeni o.ogóeiti 'stärójsim, ińvalidnim oseb moŽnost, da ostanejo v

domačem okolju, kjer se najbolje počutijo'
Kosila s subvencioniranjem občine je v letu 2017 prejemalo 26 upravičencev'

20049004 Socialno varstvo materialno ogroŽenih (ĺ5.000 ę| 15.152ę

Opis podprograma
eoĘrog^ram Je namenjen financiranju občinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinanciranju neprofitnih in

trŽnih nájemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, kito predpisuje'

Zakonske in druoe Pravne Podlage
Zakon o socialnem varstvu

ic/-kov, ki si
in podPora

občankamĹnom z niŽjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

Le osnovnih

po groŽenih občanov'

Kazalci'.
- Število izdanih odločb

' or", dohodkov in premoŽenja, ki so se zaradi trenutnih

nepredvidenih ali stalnih s V stiski. V to postavko so vključena sredstva za: nakup

šoískih potrebŠčin, nakup kosila osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih

zdravstvenih storitev, ki jih mostitev trenutne materialne ogroŽenosti, kritje pogrebnih

stroškov ob pogojih po odloku.
občina vooicďjé v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje najemnin na

podlagiodločb CSD.

1o11o1 oběinske enkratne denarne pomoěi (1'l '000 ę| 10'725 ę

En dohodkov in premoŽenja, ki so se zaradi trenutnih

nepredvidenih ali stalnih S v s1 i. V to postavko so vkljuěena sredstva za: nakup

šolskih potrebšČin, nakup kos osnovnošolcem v šolskem letu, doplačila nujnih

zdravstvenih storitev, ki jih mostitev trenutne materialne ogroŽenosti, kritje pogrebnih

stroškov ob pogojih po odloku.
V letu 2017' i; bilo 

'prek 
občine ali pa direktno na CSD vloŽenih 26 vlog za dodelitev enkratne denarne

pomoči. občina Vodice je v letu 2017 podelila enkratno denarno pomoč 21 občanom. Negativno je bilo

reŠenih 5 vlog. Skupniznesek subvencij znaša 10'724ę'

1011 16 Subvencionlranje najemnin (4'000 ę| 4'428 ę

Na ačila neprofitnih in trŽnih najemnim občanov' ki so

do tega upravičeni na podlagi odločb CSD
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í0.500 €) 10.097 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

ke

Prog ram Servisiranje domačega dolga Vsebuje odplaěeva nje obveznosti, ki dosPejo

obresti za domače zadolżev anje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenim

Dokumenti dolooročneoa razvoineoa načrtovania
Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin

Do

2201 Servisiranje javnega dolga

iz naslova glavnic in

idoločili.

2201 Servisiranje dolga (í0.500 €) í 0.097 €

P čega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in

9 ä ni",.^dlomače prev'eie dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proracuna

;a v sŕ1aoř s potrebno dinamiko in višino zadolŽevanja, ki bo izhajala

iz

Gl očnih ciljev'

Realizaciia cilia v letu 2017:
občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno

s področno zakonodajo.

22 domače zadolżevanje

220'l9OOl Obveznosti iz naslova financirania izvrševanja proračuna - domaěe zadolżevanje
(10.500 €) 10.097 €

P u sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

p in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin

ma
Dolgoročni ciljje zagotavljanje Pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma'

lci d

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pog Ąe za izvajanje

Realizaciia cilia v letu 2017
občina Vodice 1e r za!-otovnuijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma'

(10.500 €) ',t0.097 €

vke
ih obresti, ki bila realizirana niŽje od načrtovanih'

bresti so se v viŠini 362,99 € plačale iz naslova

€ iz naslova dolgoroČnega kredita'
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (7.000 €) 5.000 €

Področje zaiema sredstva za odpravo posledĺc naravnih nesreč, kot so potres' poplave, zemeljski plaz,
sneŽni plaz, visok sneg, mocan Veter, toča, pozeba, SuŠa, mnoŽiěni pojaV nalezljive človeŠke, Živalske ali
rastlinske bolezni, druge nesreče, kijih 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojneqa načrtovania
Zakon o javnih financah
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolqoročni cĺlii področia proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih programov v pristoinosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomočiv primerih nesreč
2303 SploŠna proračunska rezervaciia
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomočiv primerih nesreč (5.000 €) 5.000 €

Opis qlavneqa proqrama
Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
sneŽni plaz, vĺsok sneg, močan veter, toča, pozeba, suŠa, mnoŽični pojav nalezljive človeŠke' Živalske ali
rastlinske bolezni' druge nesreče' kijih povzrocijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolqoročni cilii qlavnega programa
Zagotavljanje zadostne viŠine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na
območju oV, skladno zZakonom o javnih financah.

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvĄanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizaciia cilia v letu 2017:
občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva v skladu proračunske reze^le za
prlmer poJava naravne nesreče na obmoÖju oV, skladno zZakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine (5.000 €) 5.000 €
Opis podorograma

eooprograrn Je narnenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druqe pravne podlaqe

Zakon o javnih financah
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogo1e zazvąanle'

Realizaciia cilia v letu 2017
občina Vodice je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma

'l0'l1 12 Rezerve proračuna
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

(5.000 €) 5.000 €

Rezerva proracuna je praviloma oblikovana v viŠinĺ do največ'ĺ,5% celotnih prihodkov proračuna, brez
drŽavnih in EU transferov ter donacij. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih ali drugih nesrec, kijih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.

občina Vodice je v letu 2017 za proračunsko rezervo namenila 5.000 eur.

2303 SpIošna proraěunska rezervacija (2.000 €) 0 €
Opis qlavneqa proqrama

SploŠna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaŽe, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne zaizvĄanje dogovorjenih nalog

Dolqorocni cilii qlavneqa proqrama
Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Stran 133 od 175



ZakljuÖni račun proračuna občine Vodice za leto 2017

Zagotavl janj e sredstev splošne proračunske

seizkaŻe,da v proračunu nlso zagotovljena v zadostni

pro računu zag
namene
ih financah

23039001 Splošna proraÖu nska rezervacqa

otovila flnančna sredstva splošne proračunske rezervacue v

za kalere se lzkaŽe, da v proračunu nlso zagotovljen a v zadostni

namene za katere
financah

2.oo0 €) 0 €(

23039001 Splošna nska rezervacija

nski rezervaclll

Dolg oroÖni ciljje anJ e pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprogra ma.
zagotavlj

Letni izvedbeni ci lj podPrograma je zagotoviti Pogole zalzvaianie

@.-,no"*ijofinancnihsredstevzagotovilapogojezaizvajanjetegapodprograma.
obcina Vodice Je z zagolovltvu, lll lql lvl ll! ! Ý' - -' 

(2.ooo €) o €

íoííí3 Splošna proraćuns ka rezervaciia

so se prerazpo red ila sledeče:
nske rezervaclJeSredstva

Datum
dok.

19 10 201
7

Štev.
dok.

2017-
102

PrerazPoreditev (na)

PrerazPoreditev (iz)

Splošna proraiunska
rezervaclla
Splošna proračunska

Znesek

1 000,0
0

KONT

101 '1 1

3
40900

031 10
2

40219
v storitve

PP

o

PP
KONT

ZavetiŠče za male żivali

Drugi Posebni materlall ln

929,O2
Volitve
Drugi splošni material in

01411
7
40209
v

PP
KONT
o

pro računska10111
3
40900
0

PP
KONT
o

2017-
106

30.10 201
7
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c. RAcuľ rlNANclRANJA (-1
(

9.7o0 €) -19.684 €
19.700 €) 19.684 €

4000 oBČlNsKA UPRAVA
19.700 €) 19.684 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

P
o

obvezn
, v sklad

osti, ki dosPejo iz
u s pogodbenimido

naslova glavnic in

ločili.

Zakon o javnih financah

19.700 €) 19.684 €
2201 Servisiranie javneg a dolga

,.ffičegadolgavsebujeodplačevanjeobveznosti,kidospejoiznaslovaglavnicin
obresti za domače 

'"oóii"u"nĚ, 
za o]omaee pi"u'"i" dolgove' v skladu s pogodbenimi določili'

esljivega in stroškovno čim bolj ug odnega financiranja proračuna

skladu s potrebno dinamiko in višino zadolżevanja, ki bo izhďpla

e dinamike Prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračunaiz projekcij

Glavni izvedbeni ciljiv proračunskem letu so izvajan je naČrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domaěe zadolževanje
(19.700

Realizaciia cilia v letu 2017
občina Vodice je v letu 2017 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno

sp

2zo1goo1obveznosti iz nasl domače zadolŽevanje

€) ĺ9.684 €

P u sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrŠevanja

p in sicer za odpiaÖila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakon o javnih financah
Za(on o financiranju občin

tn
ih

otavljanje Pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podPrograma
Dolgoročni ciljje zag

Letni izvedbeni cilj Pod programa je zagotoviti pogoje zaizvď1anje.

Realizaciia cilia v letu 20í7:
obÖina Vodice 1" . ,"!|-ounuijo finančnih sredstev zagotovila pogoje zaizvajanje tega podprograma

1 9.683,96 eur glavnice.

(19.700 €) í9.684 €

najetih kreditov Pri Poslovnih
kredita, ki ga vzela v letu 20'14

lelru 2017 je občina odplačala
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III. NICNT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 OBRAMBA IN UKREP! OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Vaľstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

o7o39002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje ln pomoě

20.000 €

20.000 €

20.000 €

obĺ38_14_005 Gasilska zveza - investicije 20.000 €

Namen in cilj
oběina Vodlo.e je v preteklih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil posameznim
prostovoljnim druŠtvom. Z letom 2014 je občina Vodice zaćela nakazovati sredstva za sofinanciranje
investicij na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno Gasilski zvezi Vodice,
katera nato s potrjenim dolgoročnim planom investicij ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska d1yŠtya

Na ta način obcina zagotávlja investicijska sredstva za razvoj gasilske dejavnosti na področju obcine
Vodice.

11 KMETIJSTVo, GozDARsTVo lN RlBlŠTVo

1'102Pĺogram reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepiv kmetijstvu in živilstvu

30.347 ę

28.347 ę

250 ę

ob138-15-002 Subvencije v kmetiistvu - strukturni ukrep 250 ę

Namen in cili
ľamen 1e s subvencijami spodbujati štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in

Študentov kmetijskih smeri ter posledično ohranjati kmetije.
Stanie projekta

Podeljena je bila ena Štipendij v znesku 250'00 EUR.

1'lo2goo2 Razvoj in prilagajanje podeŽelskih območij 1.582ę

ob138-17-00í oIajšave plačila komunalnega prispevka_kmetijstvo 1.582€
Namen in cili

V okviru'ĺ9. člena odloka o komunalnem prispevku v občĺni Vodice, ki vsebuje določila glede oprostitev
plačila komunalnega prispevka je v drugem odstavku določena oprostitev za gradnjo kmetijskih stavb in slcer
je določeno'' "Zavézancem, ki gradijo ali imajo zgrajeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI: 1271),
-katero 

uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti ter so
vpisani v regĺsieŕ kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki ureja kmetijstvo, se prizna oprostitev plačila

komunalnega prispevka v višini 80 o/o izračunanega komunalnega prispevka.''

Na postavki se zagotavljajo okvirna sredstva za oprostitev plačila kom.prispevka. V skladu s 83. členom
ZPŃačt se ta sredltva żagotavljajo, kot nadomestitev za oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov

občinskega proračuna

Stanje orojekta
Sredstva so bila porabljena kot olajŠava pri plačilu 1 kom.prispevka.

1 1 029003 Zemljiške operacije 21.3o4€.

ob138-í5-005 Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije 418ę
Namen in cili

Namen je s subvencijami spodbujati kmetijsko dejavnost v občini Vodice.
Stanie projekta

sreoswa so śe v okviru letnega Razpisa za subvencioniranje kmetijske dejavnosti na podlagi Pravilnika o

ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice za obdobje 2015-2020 porabila za ukrep.

zaokrožltev kmetijskih zemljišč. Sredstva so bila dodeljena enemu vlagatelju.
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20.886 €

raciia - osredni idelobcine Vodice
obl 38_15_0í íAg

Sredstva se namenjajo za priPravo dokumentacije za Pridobitev odločbe o nepovratnih sredstvih s stranl
ena v letu 2018

ARSKTRP FiziÖna izvedba je pogo jena s Pridobitvijo nepov ratnih sredstev in je predvid

rabl.lena za izdelavo vloge za prijavo na za kmetijstvo za pridobitev

nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioraclle in za izdelavo
razPis Ministrstva
dokumentact;e za pridobitev sogl asja DRSI

5.212ę

1 1O29OO4 Ukrepi za stabilizaciio trga
5.212ę

íí03 Splošne storitve v kmetijstvu

11o39oo2 Zdravstveno varstvo rastlin in żivali
2.000 €

2.000 €

í3 PRoMET, PRoMETNA INFRASTRUKTURA lN KoMUNlKAclJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

í3029002 lnvesticiiskovzdrŽevanjeingradnjaoběinskihcest

311.887 €

3í 1.887 €

311.887 €

278.586 €

obí38-07-001 Lc 4620í1

Rekonstrukcij a ceste Bukovica - Utik - Koseze s stranskim a odsekoma ZabreĄ e v Bukovici (od Plevevca do

prePusta )inU tik - Polje (od kaPelice v Utiku do PrePusta) je v smislu fizične izvedbe zakljuÖen a Cesta je

celovito rekonstrulrana ln kom unalno opremliena

Stanie Proiekta dobitvi Potrebn ih strokovn ih mnen1, vrednotenju škode te r izvedbi javnega

V l. 2016 se Je' Po predhodni Pri d.d.), PristoPilo kod pravi naPak (z unovÖitvijo

Goreniska gradbe na druŽba
naroČila za izbiro \zvaialca (

v celoti krita ). Projekt odPrave

bančne garancl1e' s katero je b ila sanact.la Škode
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letu 20'17, s sklenitvijo P

Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

revzemnega zapisnika in končnega obračuna ter predajo garancije za odpravo

apak v garancijskem roku s strani izvaialca
n

6.737 ę
462031SELO - KOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)

obl 38_1í-0003 Lc

redvidena od naselja Selo do naselja Golo. Gre za cca 400 m ceste, ki jo je zaradi

dotrajanosti Potrebno obnoviti. Obnovil se bo dotrajani del ceste in tudi razširil v skladu z zmoŽnostmiObnova ceste je P

za ureditev dela meteorne kanalizacije v Selu Pod

ureditev ceste v Selu (Golo

bila sredstva Porabljena
eno v letu 2016, vendar j

) - menjava cestnega
e zaPadlo u 2017 ' V letu 2017 so se sred stva Porabila

ustroja

21.766 ę

ob1 38-1í-0008 oPPN
n

območje OPPN Lokarje se kom

za predmetn o območje.
Stanie Proiekta

V letu 2017 ie bila urejena cesta 81 v območju OPPN Lokarje

infrastruktura JP Gasilska koča -

unalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja

ob138-1 4-0004 Ostala
Tesarstvo Kranic, JP Bavantov' Lc Skarućna

4.799 ę

DęostnVredis
Gesta 2041
Preddela 2.351 11
Zemel dela

11.554 29
Voziščne 1.525zido
Javna a

'1 995 00
Cevna ka 8517
SKUPAJ
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14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1.052ę

350 €

350 €

obí38-í5_010 Subvencije za nova delovna mesta 350 €
Namen in cili

občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeŠevanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se
namenjajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi sprejetega pravilnika.

Stanie projekta

Sredstva na proračunskĺ postavki so bila porabljena v viŠini 350,00 EUR, kar predstavlja dodelitev 1

subvencije za spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj.

1403 Promocija SIovenije,ĺazvoj turizma in gostinstva

'14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

702ę

702ę

obí 38_í7-005 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti 702ę
Namen in cili

Vzpostavitev manjkajoče ter nadgradnja obstojece infrastrukture (kolesarske in pešpoti): popis in

evidentiranje kolesarskih poti z navezavo na sosednje občine, izdelava natančnejše trase poti, enotna
označitev kolesarskih poti na območju LAS, ureditev dodatne opreme ob poteh (počivališča alĺ razgledne
točke z informacijskimi tablami - informacije o naravni in kulturni dediŠčini, stojala za kolesa, pitniki, Wc-ji'
klopi, fitnes naprave na prostem, ipd.), priprava skupna promocija kolesarskih poti (zlożenke, spletna stran,
dopolnitev na portalu Gremo na pot) sočasno bi se iste aktivnosti izvedle tudi za pešpoti.

Stanie proiekta
Sredstva so bila porabljena zaizdelavolDZin diip za skupni medbočinski projektv okviru las načrtovanje in
povezovanje kolesarskih in drugih poti.

í5 VARoVANJE oKoLJA lN NARAVNE DEDlŠclNE

'1502 Zmanjševanje onesnaŽenja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

9.594 €

9.594 €

9.594 €

ob138-1 1-0007 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v oběinah Medvode in
Vodice ter izgrad nja povezovalnega kanala C0 v MOL 9.594 €

Namen ĺn cili
občina Vodice išče čim bolj optimalne reŠitve za dograditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in

padavinskih voda. občina Vodice je skupaj z občĺno Medvode ter MoL v l. 201'ĺ pristopila k skupnemu
projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema. Po sprejetju OPPN za kanal C0 so se namreč pokazale
realne moŽnosti odvoda naŠih odpadnih voda na CCN Zalog.
občine so podpisale medobcinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega
kanala C0.

Stanie projekta
občina Vodice je skupaj z obcino Medvode ter MoL v l' 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje
kanalizacijskega sistema; podpisana je bila medobcinsko pogodbo' v katerih je opredeljeno tudi solastništvo
skupno zgrajenega kanala C0
lzdelani so bili manjkajoci PGDIPZI projekti ter pridobljeno preostalo gradbeno dovoljenje; v l. 2017 so bila
gradbena dovoljenja ustrezno spremenjena (vključitev okoljskih elementov)
Projekt je nastal tudi zaradi realnih moŽnosti pridobitve kohezijskih sredstev. Vloga, katere sestavni del so
kanali Vodice - Skaručna - AC pri Šmartnem ter kanali do Bukovice in Utika, je bila że v l. 201212013
oddana na pristojni ministrstvi (MKO in MGRT). Pristojna ministrstva so ob sodelovanju neodvisnih evropskih
strokovnjakov JASPER v l 2015 v osnovi spremenili izhodišče ter projekt zdruŽili s projektom nadgradnje
CCru t-1uOllana v t.i. veliki kohezijski projekt. Koncem I 2016je bila skupna kohezijska vloga potrjena s strani
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Sijapajeavgusta2017izdalaizvedbeniSklepoodobritvifinančnega
pristojnimMinistrstvom'ilk;ŕl;p'ostorśepotekajousklajevan1a

16PRosToRsKoPLAN|RANJElNsTANoVANJsKoKoMUNALNADEJAVNoST225371ę

í602Prostorskoinpodeżelskoplaniranieinadministracijaí85.397€185.397 €

1 6029003 Prostorsko naěrtovanie
30J44ę

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
39.974 €

4.025ę
itno vodo na območiuzgornie Save - SkloP 1

ob138'0 8-0002 Oskrba s P

Obnova dotrajanega pnmarnega vodovoda in sanaclla vira z izgradnjo cistilne - filtrirne naprave

upravlja Komunala Kra nj, javno podjetje, d.o.o. na Podlagi medobčinske

vzdrŽevanju in lastništvu sistema, ki so 1o sklenile so lastnice sistema (obČine Cerklje,
Vodovodni sistema Krvavec
pogodbe o uP
Šencur, Kranj

ravljanju,
, Komenda , MengeŠ in Vodice)

VI
na
letu
občin

nog radbeno dovoljenje za celoten Poseg V l. 2015 je občina Cerklje izvedla dela

tako aktivirala gradbeno dovoljenje. Fizična dela so se nadaljevala tud l v lanskem

novo se je odP rlo vprašanje delilnika stroŠkov za

a Cerklje je PristoPila k racionalizaciji

realizaciio projekta, v Povezav i z delitvijo

predvidoma 1

Z aktivnostmi
5%)
nadalju

obdobju lnvesticija

kolicin vode na viru (deleŽ občine Vodice bo

o lahko izvedli v sedanj em kohezijskem

Stanie Projekta
2O11je bilo Pridobqe

manjŠem odseku ter

projekta. Na
razpolożljivih

iemo in upamo' da bomo prepotrebno investicil

ä';ř;';"šř;.l vkljuienih občin Že posredova

ř"ír..á - dogovor za razvoj regij'
vključitev v regijske P
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Obnova vodovoda Farma - Repnje, odsek od RC Vodice -Li - do naselja
35.948 €ob138-í7-002

Repnie- 4.laza

evanja Projekta obnova vodovoda na trasĺ Farma - Repnje. Na tej

med jaškom Agroemon a do Dobruše in naPrej skozi Re pnje, Polje in Skaručno jevfu nkciji
Sredstva se zagotavlj ajo za nadalj

a', z zamenlavo

AC vodovodna cev. Na tem odseku so zaradi slednjega največjc, puŠčanjtrasivodovodni
še vedno
opisanega
območju.

cevovoda se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejŠaoskrba s Pitno vodo na tem

í8 KULTURA, ŠPoRT lN NEVLADNE oRGANlzAclJE

í805 Šport in prostočasne aktivnosti

18o59oo1 Programi špońa

81.462ę

81.462ę

81.462ę

81.462ę
Večnamensko rekreativno utikšpońno

ob138-17-004

proj e za Šport ter izdelane

redh dno izveden PostopeK

vse zagotovljena sredstva)

1e omogoiilo uspeŠno Črpanje vseh 21'269'00 €

v l' zo'l7ĺ ooiáŔi (večnamensko igĺšÖe ' u1"-:1o

asfaltno oä"řsńä i.b * ĺ o 
'11 

je biĺ vpisan v razvid

šport.
ńát"rtro instalacij na tem šp9l..tn",m

üeŤĹjnvn d d' já prvo fazo teh del

ana spomladi 2018'
." p"öäää upiáuli"nju, in vzdrŽevanju objekta

snosttersimbolnapredajašportnegaobjektav

S sredstvi se bo uredilo športno igriŠče v Utiku

uporabo.

19IZoBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoia predšolskih otrok

133.574 €

122.367 ę

122.367 €
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Po postopku s pogajanji brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naročila po odprtem
postopku je bil neuspešen, saj So Vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni

izvĄalec Gorenjska gradbena druŽba d.d..
lzvajalec je z intenzivnejŠimi gradbenimi deli pričel koncem novembra. odprta vprašanja se usklajujejo na

rednih tedenskih koordinacijah oz. skladno s potrebami' Zaključek gradbenih delje predviden pred začetkom
Šolskega leta 201 812019.

1903 Primarno in sekundarno izobraŽevanje

'l9039001 osnovno šolstvo

11.207 ę

11.207 ę

ob138_12-0005 Izgradnja igrlšěa in večnamenske športne dvorane za oS in vńec 11.207 ę

Namen in cili
Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta gradnje veěnamenske
športne dvorane in športnih igrišč na območju oŠ in vrtca Vodice.
Sredstva na proracunski postavki se v rebalansu proraÖuna povečujejo za ĺzdelavo investicijske
dokumentacije (investicijskĺ program) in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, na
podlagi katerega bo mogoče kandidirati za pridobitev finančnih sredstev.

Stanie projekta
sreoswa so oĺa porabljena zaizdelavo PGD dokumentacije vŠD Vodice.
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PoRoclLo o DosEŽENlH clLJlH lN REZULTAT|H

V ororačunu obÖine Vodice za|eto 2017 podrobneie tudi V NaČrtu

le\ ĺzolĺ _ 2o21)ki j" bil ;ŕ"J"i'_rup?l s-proračunó m za lelo 2017

oroóju investicijskih "|ag;;T'i,i;rzavniń 
pomoči v naslednjih štirih

ega Projekta'

osnovo zaizvĄanjesprejetih programov in projektov' ki se financirajo

v drŽavnega proracuna '."Li"ř"ó.rin 
.räo.i"v' V Načrt razvojnih

kinlsovnaprejinoirerinooótoeänisposameznimizakoniintako

občina si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje - projekte, predvsem na področju varstva okolja'

řooäo.xioä te r céstne in d ruŽbe ne l nf rastru ktu re'

ine Predvsem naslednji:

5t; 
tior,., 

z izgr adnjoozirom a rekonstrukciio vodovod nega sistema z

rojekta >Krvavški Vodovod('

: izz8E:ł: ľ""g" 
"".,n"ga 

omreŽja z investicijskim vzdrŽevanjem

. izředba 1 meracue

o komunalno urejanje zazida|nih območij'

: ÍjJ&.łĹŤů;:fT,i,l3li3'Í;.'adkiz sanacijo identificiranih divjih odlagališÖ odpadki

Poleo navedenih dolgoročnih cilje ]#i:ľ""'e 
cilje v okvlru izuajan1a

zako-nsko predpisanih lokalnlh za.o z zagotovitvijo sredstev za
o skrb za nadaljnji razvoj sls in druge opreme v sKlaou z

sofinanciranje nabave na1

razvrstitvijo in s Programol
o sprejeti oĹoinsri prostorski naÖrt' 

infrastrukture, kije potrebna zarazvojturizma
o nadaljnj' p"dd; ä'y"1'iturizma v občiniz ureditvijo

in orugíh turisticnih objekto-v' ..__:^l^l.iL nl.riakfnri a osnovnošolsko
.izgradnjaoziromaadaptacijaosnovnoŠolskihobjektovinurejanjepogojevz

izobraŽevan1e'
o skrb za urejánje objektov kulturnega pomena'

. vzdlŻevanje športnih objektov'

o nadgradnja vrtca v občini'

.Vsakoletneobčinskesubvencijezarazlič,napodroÖja'ki,1ihobinaspodbujaVezanonapotrebe
občanov'

o druge naloge lokalnega Pomena'

Razvojni nacrt se vsako leto dopolnjuje ob sprejemanju proračuna

ni del odloka je še splošni in

so tudi natančno razvldne
je realizlrati vse zastavljene

tranl.

Cilj obČine Vodice je, da se vsako leto pripravlja proraČun' kije realen in upravičen' brez prevelikih moŽnosti

odstoPanla.

celoti uresničila.

S

ki

obcina::ffi; 
J:":::ii:'t"''r?.':1Ľile za leto 2017 (Uradno glasilo obÖine Vodice' Št 10/2016)'

- odloku o rebalansu proračuna ooéi.ä;;;;; za leto zoĺž iuiaono glasilo obcine Vodice' št'

212017) in
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odloku o rebalansu proračuna občine Vodice za leto 2O17 (Uradno glasilo občine Vodice, št'

6t2017).

ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazloŽitvah splošnega in posebnega dela

v zaključnem raČunu. v Ťinanenem oótu ie píi*^źan^ realizaci)a v primerjavi 
. 
s sprejetim in ve-ljavnim

proračunom ter realiziranem. V obrazloŽiNáh so opisani doseŽeńi cilji, oziroma je obrazlożeno tudi, zakaj

določeni cilji Žal niso bili doseŽeni.

lz rezultatov prikazanih v tabelah pri računovodskem poročilu in obrazloŽitvah navedenih v tem letnem

poroěilu sklepamo, da smo zastavljene cilje dosegli v okviru danih finančnih moŽnosti.

ocenjujemo da smo zastavljene cilje na področju inv-esticij kot tudi na drugih področjih dokaj lslešno
uresničevali. Niso p. i" se í popoĺnosti uresničlli načńovani cilji na strani prihodkov skladno z ZFo, in

predvsem pričakovanitransferni prihodki s strani EU in drŽave.

opozarjamo, da drŽave (

smislu zagotavl.l socialne
ustanovitvé dalj teŽavami
standardov za u komun

h prostorov za normalno delovanje zdravstv.enih,

i viri na prihodkovni strani Žal ne zadoščajo niti za
a normalen premo Sorazmeren razvĄ infrastrukture v

V a

4.047.12 3 €. kar eni87.6 % lizaciio o

Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatki proracuna v viŠini 575.123 EUR je priŠlo predvsem

zaradizamikaterminskih planov izvajanja investicij v naslednja proračunska leta:

Vrtec Škratka Svita - dograditev (ruńin;a in dva oddelka) - načrtovani odhodek 300.000,00 EUR'

realiziraniodhodek 122.367,47 EUR - razlika 177'632,53 EUR'

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja

povezovalnega kanala Co v MoL - načrtovaniodhodek 56.554,30 EUR, realiziraniodhodek9.594'24

EUR - razltka 49.087,83 EUR.

- oskrba s pitno vodo na obmocju zgornje Save - '1 . Sklop - načrtovani odhodek 53.1 '13,1 1 EUR'

realiziraniodhodek 4.025,28 EUR - razlika 49'087,83 EUR'

ostala infrastruktura JP Gasilska koča _ Tesarstvo Kranjc,... - načrtovani odhodek 38 400 EUR

realizirani odhodek 4.798,83 EUR - razlika 33 601,17 EUR'

redstev.

Ekonomičnost smo zagotavljali na način, da smo izbirali najugodnejŠe ponudnike pri isti kakovosti blaga in

storitev.

Gospodarnost pa smo zagotavljali na način, da smo pretehtali ekonomske pos ane

javnih dobrin naŠih obcarřov taŔo, da smo z čim manjšimi sredstvi dosegli čim icije

načrtovali celovito in jih po moŽnosti združevali ter s tem zmanjŠali končne stro

Zato upraviceno menimo' da smo gospodarno in ucinkovito uresničevali vse zastavljene cilje, saj smo skrbno

in tehtno ter celovito pristopali k naročanju vseh naŠih storitev in naroČil'

ma notranjega finaněnega nadzora
izvajan1a ln-odobritev finanČnega poslovanja so ločene' obcina Vodice sistem

naaźorá izvaja tako' da postopké evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega

čni zaposleni.
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Poleg navedenega ima občina Vodice tudi sklenjeno pogodbo za izvedbo letne notranje revizije, ki jo za

občino Vodice izvaja ZoS. Skladno z letnim deíovnim ňačrtom ZoS, se notranja revizija izvede tudi za

notranje kontrole finančnega poslovanja.

Nad poslovanjem občine pa izvaja reden nadzor tudi Nadzorni odbor občine Vodice. Podana priporoÖila

obeh organov občina ýodi'ce upośteu" pri svojem nadaljnjem delu in tako tudi izboljŠuje svoje poslovanje'

Pomemben del ocene delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je tudi l4ava o oceni notranjega

nadzorajavnih financ, ki je pripravljena v skladu z 
-Metodologijó 

in je sestavni del Poročila o doseŽenih ciljih

in rezultatih.

ocena učlnkov poslovanja na druga podroěja
Úeinri poslovanjä občine !e kaŽejď na vseh področjih v- lokalnem okolju (druŠtva, kultura, sociala, Šport,

civilna zaščita, i.ooražävan1Ě - óśln 
"rt"., 

g".il.tuo...;. s svojim dosedanjim delom Smo na vseh področjih

izboljŠali pogoje bivanja, soŽitja, sodelovanjä in komunikacije. med občani, druŠtvi in zavodi v naši oběini'

odliéno pä s.'o sodelóvalitudi s sosednjimi in ostalimi slovenskimi občinami.

Tudi komunalna in prometna opremljenost določenih delov občine prispeva k dvigu kakovosti bivanja in

varnosti naŠih občanov.

V zadnjih letih delovanja občine se je najveÖ sredstev vlagalo v izboljšanje vodooskrbe, rekonstrukcije cest,

kanalizäcijske infrastruĺ<ture in pro1ełtov za energetske izboljŠave objektov, ipd'

S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno, učinkovito in gospodarno ter omogocili aktivno delovanje in

izvajanje nalog na vseh področjih proračunske porabe'

Zaključnĺ račun proračuna občine Vodice za leto2017
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Zaključni račun proraěuna občĺne Vodice za leto 2017

Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načń oběine Vodice za leto 2017

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi

sredstvi skrbijo Vsi zaposleni v občinski upravi' ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o

sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Vodice.
V občinski upravi so bili v letu 2017 zaposleni na naslednjih delovnih mestih (vir. Kadrovski nacrt

ov 2017-2018

lzobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Vsi zaposleni
so imeli s sistemizacijo zahtevano stopnjo izobrazbe in predpisane delovne izkušnje.

Realizacija
na dan

31.12.2017

PLANIRANA
ZAPOSLITEV
(predvideno

Število
zasedenih

delovnih mest
na dan

31.12.2015)

PLANIRANA
ZAPOSLITEV
(predvideno

Število
zasedenih

delovnih mest
na dan

31 12.2017)

Dovoljeno
Število

zaposlenih na
dan

31.12.2016 iz
kadrovskega

načrta

ZAP
Šr

NAZIV
DELOVNEGA

MESTA

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

UPRAVNI DELAVCI

I1 111

Direktor
občinske
uprave

1

00 11Podsekretar 12

455 653
Višji
svetovalec

111 I14 Svetovalec
3333 35 Referent

STROKOVNO TEHNI I DELAVCI
0 01I6 Hišnik 0

0I 01SnaŽilka 07
913 11131'.1Skupaj

PLANIRANA
ZAPOSLITEV
(predvideno

Število
zasedenih

delovnih mest
na dan

31.12.2017)

Realizacija
na dan

31 12.2017

PLANIRANA
ZAPOSLITEV
(predvideno

število
zasedenih

delovnih mest
na dan

31.12.2015)

Dovoljeno
Število

zaposlenih na

dan
31.12.2016 iz
kadrovskega

načrta

ZAP
Šr

NAZIV
DELOVNEGA

MESTA

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

DELAVCI ZA DO
1 000I Projektno delo 1

11 I1
Kabinet
ż'upana

12

00 00Pripravnik I3
11 113Skupaj

1012,14 1414Vsi skupaj
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lme uoorabnika
oBČli!AVoDlcE
Sedeż uporabnika'. '
Kopitariév Eg 1,1217 vodlc€

Bilanca stanja
na dan 31j22016

Agenciia RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra uporabnika:
76384

Śifra dejavnosti:
&4.'110

Matiöna ětevilka:
5874637000

v EUR centov)

0

Zĺ.egelk

leto
ZNESEK
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063013
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Bilanca
na dan 31

stanja
.12.2016

Aqencija RS za javnopravne evidence in storitve

v EUR (brez

Znes€k

ZNESEK.
PÍedhodno btozNEsEK -Tekočé

bto

Oznaka
z3

AOP
NAZIV SKUPINE KONTOVÖLENrrEV sKUPlNE

KONTOV

00oŻĄMATERIALANABAVEOBRATUN30 00025ZALOGE MATERIALA31 00026INVENTARJA INEZALOG32
0

02'lNEDoKoNĆANA PROIZVODNJA IN

STORITVE
33

00o2BPROIZVODI34 00029oBRAČUNNABAVE BLAGA35 00030ZALOGE BLAGA36 00031DRUGE ZALOGE31 2'l.9'ĺ 0.56322-108.799D32
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lzVENBlLANÖNE99
1229.202943.660034IN

11.98312.072035
20
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ózY.cU lŻ lJ loo
}..Rp.TKoP.oČr']E
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oBvEzÍ'łosT|))
38.Ż1171.597038

23
196 661223.O85039DO24
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25
910041KRATKoRoÖNE oBVEZN osĺ lz

FINANCIRANJA
26

118165385.882o42NEPLAČANl PRlHoDKl2g 0601043RAZMEJITVEÖesovľĺePASIVNE29 20.681 .361
oĄ4El lÁsTNl VlRl

O,BVEZNOSTI
DoLGoRoÖNEIN

20.376.4Ą5

21 .165.1 39

20.875.134045
90 27 70032.Ą73046
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00048REZERVACIJEEDoLGoRoČN93 00049SKlÁD NAMENSKEGA PREMoŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
940

0050

SREDSTVA

9410
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Zakl'iučni račun proračun' ľcn*" Vodice za leto 20'17

0{ PoP ravek vrednosti neoPred metenih sredstev"

Na koľrtih skupi ne 01 se izkazuje jo poPravki vrednosti neoPredmeteni h sredstev. Zmanjševan1e

vrednosti dolgoročno odloŽenih stroškov se izkazule na temeljnem kontu, odpńe m v okviru skuPlne

OO in ne Preko PoP ravka vrednosti. Drugl uporab niki enotneg a kontnega nacrta, ob knjiżenju

popravka vrednosti na kontih te skupĺne, za \zkazant znesek zma njšajo ustrezno obveznost do

virov sredstev
Obiina Vodice

v okviru razreda
v Biianci stanj

9
a na dan 31' 12' 2017 izkazuje popravek vrednosti v skupni viŠini

19.553 EUR
22.086.394 EUR

Na kontih skuPine 02 se izkazuje vred nost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev02 Nepremičnine
nepre miinine v grad nji ali izdelavi ter

za predujme za neqremičnine. Ločeno se izkazuiejo

nepre micnine trajno zun aJ upo rabe. V vredno st gozdnih zemljišc se všteva tudi vrednost gozdne

lesne mase. Pri zemlj iščih in zgradbah se loieno izkazuiela nabavna vrednost in prevrednotenje

zaradi okrePitve' Drugi uPora bniki enotnega kontnega nacrta ob knjiŽenj u na kontih te skuPine za

znesek sprem embe nabavne vrednosti Povecajo ozlro ma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov

sredstev v okvi ru razreda 9

Obiina Vod ice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje nabavno vrednost nepremicnin v

sku i višini 22.086.394 EUR. Od a

03 PoPrave k vrednosti nepremičnin'
.............4-860.343 EUR

Na kontih sku pine 03 se izkazuje PoP ravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuie Poprave

vrednosti zgradb tralno izven uPorabe. Zm anjŠevan1e
preko PoP

vrednosti zemlj
ravka vrednosti

iši se izkazuie na temeljnem

kontu, odPĺ1em v okviru skuPine 02 in ne
Drugi uPorabn iki enotnega

kontnega na irta ob knjiŽenj u na kontih te skupine za znesek sPre membe vrednosti Po

zmanjšajo oziroma poveiaj o ustrezno obveznost do vi rov sredstev v okviru razreda9

04 opľema in druga opredmetena osnovna sreclstva

k

Saldo
zneski so
v EURNaziv konto

21.484
Konto

-- zą.ąaą
ATVREDSAN sDOLETENARE DMEOPN00

-19.404
NE PREDOL

EvtcRAPJSKEN
003

RAMIOGRPKINNALU 2.0800031 AľVlKEZNEOVNBLAGEcCENLENTTAP0032

UE RSOeskizndoSal
NazEv kontoKonto

NENEPREM Itr 543267I02
ZEMLJ 645.509066I020
ZGRADBE 3.9"t2'536, 62021
NEPREMI

VIIZDELAALIDNJRAGVEN023
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05 Popravek vrednosti opreme in drugih opÍed' osnovnih sredstev """'1í7'099 EUR

Na kontih skupine 05 se izkazujejo p"pá"Li vrednosti, opreme, drobnega inventarja z dobo

koristnosti daljšo oJl"t" oni, oiôtôsrlr' sieostev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter

opreme in drugih opredmetenih osnóvnih sredstev [rajno zun.aj uporabe Drugi uporabniki

enotnega kontnega ,i,"!rt" ob knjiŽenp u ooo. na koniih te skúpine za znesek spremembe

vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru

razreda9.
občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje popravek vrednosti opreme in drugih

opredmetenih osnovnih sredśtev v skupnem znesku 1 17'099 EUR'

06 Dolgoročne finančne n
Ńa kon-tih skupine 06 se ice in

nJoźĹá v pleńenite kovine, a dela

piuńóz"nie tistih javnih skl oseb

določbami zakonov, ki urejaj eh ose

' J;'đ; dolgoročne finanÖne r na tist
pravirnikom o razcrenjevanju in merjenju pr!!gg!ov. rn odrrodkov pravnih gselc javnega prava (ur'l'

RS, št. 134ĺ2oo3, áilzooi, 13t2oo5,'łiáĺzooo, 12ot2oo7, 112ĺ2oog, 58t2010), osebe javnega

piáu. poprarĺkov vrednosti naloŽb ne opravljajo'

občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31 12. 2017 skupaj izkazuje nabavne vrednosti opreme ln

iho metenih osnovn ih sredstev. Od stavl o

Obcina Vodice v Bilanci sta a na dan 31. 12. 2017 izkazu do ročne finančne:

07 Dolgoročno dana posoiila in dePoziti O EUR

občina Vodice ne izkazuie d o I g orocn o d a n ih posojil in dePozitov

O EUR
08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
obcinŇodice ne izkazuje dolgoroČnih terjatev iz poslovanja

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanie"""""':']""""" 4'242'814ÉuR

Na kontih skupine 09 se izkazujejo t"ŕ;átu" za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega

načrta dal v upravljanje. Terjatve za sreástva, dana v upravljanje-uporabnikom enotnega kontnega

načrta, za katere se sestavlja pr )ma občine' se izkazujejo ločeno'

Sredstva dana v upravljanje s änje knjiŽijo na ustrezen konto

skupine 09 in se izkazujejo sti vrednosti sredstev' danih v

upravljanje. ob knjiŽenju na iroma zmanjšuje sploŠni sklad'

EV RUsozneskitdSa o
Naziv kontoKonto '166.836
OPREMA040 1 .710
DROBNI INVENT AR041

Saldo zneski
so v EURNaziv kontoKonto

20.865
DOLGOR NE FIN NE06 20.865EVDE KAPIT ALSKE NDRUGE DOLG062 20.865V JAVNA PODJET JA (JP KomunalaNAL BE V DEL
Vodice d.o.o

0620
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njimi uPravlja'

občina Vodice v Bilanci a na dan 31. I 2. 2017 izkazuie terjatve za sredstva, dana v

om Vodice in Vrtec kratka Svita Vodice ln Petrol d.d.

avnlm zavod
Š

u

B' Kratkoročna sredstva; Íazenzalog in AcR í.o59.569,33 EUR

občina Vodice na dan 31 12.2017 e sledece sta na računih

í0 Denarna sľedstva v blagajni in

Ň" r.".tir. skupine 10 se izkazu1e

uňovčljive vrednotnice ter denar na

takoj unovčliive vrednotnice"" "'''150'62 EUR

io gotovina (oanroiJi'in-kovanci)' preieti óeki' druge takoj

poti. Domača in tu1a á"n"n" sredstva v blagajni se izkazujejo

ločeno.

obcina Vodice v letu 2017 jeimgla. gotovinsko poslovanje za namen plačila uoravnih taks; stanje

denarnih sredstev v btagajni in takoi ,";;öiiŃň'Irááňotniô;"1;';ää i'1ź' zoĄl 150'62 EUR'

í1 Dobroimetje pri ban institucijah""""""' ľĺllľ.7ťÍfľľ,. o11191n

Ň"l".ĺr. sxupine 11 se oöena denarna sredstva

iň;äiń orgánizacijah, luni ter druga denarna

in áxreoitivĹ devizni, c in tuji valuti'.. 
'-1-^a

.r"á.tu. za posebne 
^^xj+Ą ?. znajo prihodke o1l::T"

ťí:g'[%1'trĺ5ij:ffľ.?'ij'l":fi!:j:il"[:źj 
zneske izdatkov pa Se iĺ'łi"iő odhodkĺ oziroma

; 
"b;L."ňřo'ug 

Řänio' ki ustreza vrsti izdatka'

Saldo zneski so v

EUR
4.246.10 3Naziv kontoKont

o RAVLJAN EJPuVDANAATVDSESRZATVEARJTE 4.1 90.1 8309 PRAV IMNoSREDPJEANLJUVDANATREDSsZATVEATERJ091 83.020,19EJUVNADAADSTVRES7A
POSREDNIM091 0

4.107.163

52.631 04

VLJANJEV UPRADANAZA
M091 1

PRAV G MDRUEANJLJUVADANATVDSREsZA093 52.631,04

D.D

PETROLJE
RJATVE

UVNADAADSTVRESZATE
0931

UE Ros VkieszÍldoSa
Znesek
kredit

Znesek
debet

092443.

Naziv kontoKonto

036í. 03UNIHNAASTVDSREANDE ARN11 NIHNAATVREDSsED NARNAíí0 08í.852,89

NAMENE

IH ZA POS.BNIHPOSEANADSTVDENARNA SRE114
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Kratkoročne teriatve do kupcev, kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih
uporabnikov próračuna drżave in občine, kratkoročne finančne naloŽbe, kratkoročne
terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki in aktivne časovne
razmejitve

občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12.2017 izkazuje sledeča stanja terjatev:

12Kĺatkoročne terjatve do kupcev ...32.173,69 EUR
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali

kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se
izkazujĄo terjatve do kupcev v drŽavi in v tujini.
orugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali

prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve iz naslova najemnin za poslovne
prostore, stanoüanja in tekoče obratovalne stroške, oglaševanje v lokalnem časopisu Kopitarjev
glas, kosila za starejše občane in najeme dvoran.

í3 Dani predujmi in varšěine 0 EUR
Na konti'h skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane
varšcĺne in preplaöila obveznosii. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih
predujmov ĺz*aząo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih öasovnih razmejitev v skupini 29,

hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnlkov EKN.... 0 EUR
Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

za katere se sestavlja premoŽenjska bilanca drŽave oziroma občine, ne glede na podlago

nastanka terjatev, lazen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se
zagotavlja ánalitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih

nařoŽb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike

enotnega kontnega načrta

17 Druge kratkoročne terjatve ...........168.463'85 EUR
ľĺa kon[ih skupine 17 se izkazujejo kratkorocne terjatve do drŽavnih in drugih ĺnstitucij ter ostaIe

kratkoročne terjatve. Posebej só żkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi

uporabnikĺ enoĺnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi
prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve iz za vstopni DDV, terjatve do zavezan3ev za

davěne prihodke, terjatve do zavezancev za nedavcne prihodke (, terjatve za napačna nakazila ter

terjatve za nedavčne prihodke - komunalni prispevek'

í8 Neplačani odhodki ........... ...414.975,25 EUR
Na kontih skupine 1B se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgorocnih in

kratkorocnih sredstev oziroma śtoritev, ki še niso bili placani in se izkazujejo kot obveznost. ob
poravnavi izkazane obveznosti Se za znesek plačila obveznostĺ zmanjšajo tudi izkazani neplacani

odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.

oböina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12.2017 izkazuje za 414.896,19 EUR neplačanih
odhodkov

í9 Aktivne časovne razmejitve ...20'00 EUR
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi

uporabniki enotnega kontnega nacrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je

Že vključena v odhodre, nisó pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okvĺru skupine
29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. Drugi uporabniki
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C. Zaloge. " "'

oböina Vodice v gilanci si"nlá n" á, n zl. li. żoĺ7 ńe izkazuje nobenih zalog'

D.Kratkoročneobveznostiinpasivneěasovnerazmeiitve..627.967,89EUR

občina Vodice v Bilanci stanja_na^ dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeöa stanja kratkoročnih

šň*'"".ti in pasivnih časovnih razmejitev:

e in varščine........... 16'817'32 EUR 
]

plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih

la terjatev'
lĺ izuazilie 16'817 '32 

EUR obveznosti za prejete

€
Zakllučni račun proraěu na občine Vodic e za leto 2017

enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za

oreiete Predujme'
Żnéser 20,oo EUR predst3vla oroti vknjiŽbo evldentiranim javnofinanönim prihodkom prejetih na

äe'ńv letu 2018zaleto2017 '

O EUR

predujme in varšöine

oböina Vodice v Bilanci stanja na dan 3'l. 12. 2017 izkazuje 242'697 '1g 
EUR kratkoroÖnih

obveznosti do dobaviteljev'

17 izkazuje kratkoroöne obveznosti iz poslovanja

ed obraöunanim in vstopnim DDV' 9'791'46 EUR
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analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varšcine, obveznosti do dobaviteljev,
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz
financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi
uporabniki enotnega kontnega naörta knjiŽijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno
vrsto teh obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi
zneske obveznostĺ, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna
(transferne prĺhodke) V posameznem koledarskem letu in se zagotavljajoiz sredstev javnih financ.
Za znesek neplačanih obveznosti se izkaŽejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

28 Neplačani prihodki ......167.215'5í EUR
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prĺhodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgorocnih in

kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna
terjatev. ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani
neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda7.

29 Pasivne časovne razmejitve...... í0 EUR
Na kontih skupine 29 se izkazu)ejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloŽeni prihodki ter
druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini
izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek
še ni nastal' ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih
sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi uporabnikĺ enotnega
kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja
proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.... ... 21.974.708'59 EUR
občina Vodĺce v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje sledeca stanja lastnih virov in
dolgoročnih obveznosti :

90 Splošnisklad..... 21.399.387.22 EUR
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev' V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo:
sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naloŽbe,
sklad za unovčena poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko
premoŽenje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoŽenje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.

Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna
vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjŠujejo popravki in

odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naloŽbe povecujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih financnih
naloŽbah, dolgorocno danĺh posojilih in depozitih ter kratkorocnih finančnih naloŽbah.

Splošni sklad za unovcena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske
vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe
terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Splošnĺ sklad za namensko premoŽenje, preneseno javnim skladom ter drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo premoŽenje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe
namenskega premoŽenja, prenesenega javnim skĺadom in drugĺm pravnim osebam javnega prava,
ki imajo premoŽenje v svoji lastĺ.

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih
skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409' ob plačilu obveznosti se
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bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev
za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.
Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih
odstavkih.

91 Rezervni sk|ad.......... 37.473,42EUR
Na kontih skupine 9'ĺ se knjĺŽi znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezewacij za
kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupĺni kontov 409. ob
plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno
zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja
po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

96 Dolgoročno prejeti krediti...... ..537.847,95 EUR
Na kontih skupine 96 se knjiŽi najemanje finančnih posojil, bodisi dolgorocnih bodisi kratkoročnih.
Dolgoročni finančni dolgovi, so dolgorocna posojila, dobljena na podlagi posojĺlnih pogodb in
izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, kateri roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta.
Dolgoročni finančni krediti se izkazujejo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki
dokazujejo prejem denarnih sredstev (kreditna pogodba).

občina Vodice je v letu 2014 nĄela dolgoročni kredit za 15let v višini 295.259,50 EUR pri banki
Sparkasse za izvedbo investicije Energetska sanacija osnovne šole Vodice in ga odplačuje
skladno s pogodbo.
občina Vodice je v letu 2017 nĄela dolgoročnĺ kredit za 15let v višini 300.000,00 EUR pri banki
SlD d.d. zaizvedbo investicĺje Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)..

občina Vodice na dan 31' 12. 2017 izkazuje za 537 .847 ,95 EUR dolgoročnega dolga

lzven bilančna evidenca
občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 izkazuje v izven bilančnih evidencah zneske
prejetih garancij in menic.

Znesek debet Znesek kredit v EURKonto Naziv konto
1.006.521,4599 IZVENBI LANCNA EVIDENCA 1.006.521,45

990 AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE
EVIDENCE

1.006.521,45 0,00

758.630,36 0,00990'ĺ PREJETE GARANCIJE
233.005,13 0,009902 PREJETE MENICE

9905 PREJ ETA DENARNA SREDSTVA
NAMESTO GARANCIJE

14.885,96

999 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE
EVIDENCE

0 00 1.006.521,45

9991 PREJETE GARANCIJE 0,00 758.630,36
9992 PREJETE MENICE 0,00 233.005,13
9995 PREJ ETA DENARNA SREDSTVA

NAMESTO GARANCIJE
0 00 14.885,96
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Agencija RS za jaVnopravne evĺdence in sĺorilve

Bilanca
na dan 31

€

stanja
.12.2017

Kraj rn datum oddaje

voDlcE, 26.02.2018
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1. Uvod in razkritie računovodskih pravil

1.1. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem

besedilu: EZR9) izvršuje upravljavec EZR9 taŘo, da nalaga prosta denarna sredstva sistema

kah.

evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema

t. 12oto7, iołlos;-so za upravljavca EZRO (PU

dski izkazi.
odhodkov izkazani"
ete in plaöane obresti, stroški upravljanja ter

ka;

b) v tokovih pa se ne izkaŽejo'
- nalaganja prostih denärnih sredstev EZR9 izven sistema EZR9 v obliki nočnih depozitov

upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu:

2.obrazloŽitevpodatkovbilancestanjazvidikaupravljanjadenarnlhsredstevsistema
EZRO

ustanovah Predstavlja Tabela 1'

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRo pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31'12'

€
Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto2017

POROCILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA

ENoTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAcUNA oBclNE VoDlGE
ZA LETO 2017

obraztožitev stanja denarnih sredstev EzRo

2017
Stan ô

Dobroi bankah in d h finančnih inštitu ahe 753.679 63
raču EZROunnaDenar

Nočni 753.679 63
Sku

2.2.
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Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU V okviru EZRO in denarna

sredstva zakladniškega pod računa občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev V poslovni

EZRO enako sta u denarnih sredstev na EZRO Banki Sloveni e. Pritem enačba

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne
proráčunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike oböine in ZP prikazuje Tabela
2.

Tabela 2: Sta denarnih sredstev na ih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 EU

2.3. Zapadte ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplaöanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša o,oo EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti
za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00 EUR.
Stanje nezapadlih terjatev znaša o,oo EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za noöne

depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto

skupine 16) v višini 0,00 EUR.

3. obrazloŽitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRo in
obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev naZP

3.í. obrazloŽitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev slstema EzRo

obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO vEU

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podraćunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 4.

E stanj podračunov PU
EZROStanje ZP +Stanje računa EZRO

pri Banki SlovenijeV

Denarna
sredstva
kniiqi EZRO

+ 753.679,630753.679,63753.679,63

StanieDenarna sredstva atkih
443.785,921. Neposrednih proraöunskih uporabnikov občine
309.893,712. Posrednih proraöunskih upora bnikov občine
753.679,633' Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 'ĺ .+ 2.)

0,004' Zakladniškĺ podračun občine
753.679,635. EZRO 5.=!.+4.

ZnesekKonto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO

I7102 in obresti na sta
Prihodki od obresti

obresti na nočni

I4035
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podraöunov EZR subjektom, vključenim
v sistem EZR

I4029
Drugi operativni odhodki

morebĺtni stroški

2 1 boPrenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja s
EZR pretekleqa leta

istema
4050

-21,66Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO
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zmanjšane za plačane obresti in plaöane

n"l."jl-ňr',vključenihvsistemEZR.Pregled
in 2017 Prikazuje Tabela 5'

€
Zakl.iučni račun proraöuna oběine Vodice za leto 2017

Tabela 4: S emba a denarnih sred stev na iunih PU ZP in računu EZRO vEU

azaleta2Ol 3 2014 2015 2016 in 2017 EU
Tabela 5: Letni učinki

Pripravil

MATJAŽ GoRcAN
Aco FRANo ŠuŠrnn
Żupan obiine Vodice

ĺ]

Sprememba stania
denarnih sredstev

(3=2-1)
3

Stanie na dan

31.12.2017
2

31. 12.2016
1

Stanie na dan

Vrsta računa

385.887,77753.679,63367.791,86

ZP

Podračuni PU -21 660,0021 66
385.866 11753.679367.813 52

EZRO

PreseŽek upravlj anJa
Leto

342,71
2013

356,09
2014

296,66
2015

21,66
2016

0 00
2017
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|äAVA o ocENl NoTRANJEGA NADZoRA JAVN|H FlNANc

ooĆlul vootcE
Kopitariev trg 1, 1217 VodiBe

Oceno podaiam na Podlagi:
' ocene noIranle revlz|ske sluŹb€ za podÍoćJa

śaĺnoocenltev vodi] otgantzaclsklh !nol za pcílíqčla 
-

za vsa podroqa

ugoiov|te,, {RaćunskP-qa sodlśća Rs. prcÍaôunskE lnśpekcĺE' Uíadá Rs zé IadzoÍ píorećuna l\'+omń oÍganov EU

V / Na oBČlNA VoDlCE ie vzpostavljen(o):

1 primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbef9 eno od nssledniih moŹnosti):

a) na celotnem Poslovanlu,

b) na preteżnem dolu poslovania,

c) na posameznlh podroćJih poslovôn]a

d) śę n| Vzpostavlieno pnćeli snro 5 prvlml aktlvnDsl|nl

e) śe ol VŻposravlieno v nasledn|em ietÚ bonro prlćeh Ż us|reznlmI aktlvnosLmI

ľlt,ť.},łĄ 1

Šiíra: z638ł
lllaĺčła śte\,ilka 5874637000

PodĺJlsani se zaVerlam odgovomosll zá Vzpostavlle,7 ln stalno |zbotiśevanle slstema ĺinanćnega poslovoden1a'n nolran|ĺh ĺ<ont[ol ter notEnlega rgvidlíanJa

v skladU 5 ĺo0. cleno|n zakona o Iavnll] ĺlÉn€h z nanrenom' da obvladuiem tvegan|á |n zagola'/ĺam í]oseganle üliev poslovanJa ln UEsI:če!aole

proracuna

Sistem no ih íinanc i6 a mno' n€ pa tudi got

po""on, "' 
Joseźent. se l1lvl revnl Íeme :T-*"q"nlu. 
vpllv ĺJoloćen e:lliev ln poma ]la

Täoüenapredslavl]astanlenapodroquÚvälan|apíMsovĺnposü]pkovnolranleganaózora|amihÍnancV/naoBllNAVoDlcE

a

2 upÍavljanie s tveganii

21ciljisoíealniinmerlilVl.tpdasodoloóenllndikatorjlzamerlenjedoseganjaciljev
(predstojńlk lzbere eno od nasledniih lnoŹnosti)

a) na celoĺnem po9lovanIu.

b) na preteżnem dolu posIovan]a.

c) lla posámeznlh podroóiih poslovail|a

d) Śe nl5o opÍÉdellenl pflćeli smo i pr\lm| dkllvnostrill

e) śe nlso opreclelrenl ý naslednlem lerll l)Dmo pílćell z uslleznlml ąkllvnosiml

a
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Preraz oreditve roračunskih sredstev
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Reallzacija in poraba namenskih prihodkov

V skladu z določbami odloka o proračunu občine Vodice so namenski prihodki in odhodki
proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN,
2. prihodki poŽarne takse,
3. pristojbine zavzdrževanje gozdnih cest'
4. dżavna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in

tekoče zadeve,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnĺne iz

naslova zavarovanj,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kĺ se uporabi za

izboljšanje sistemov odvajanja odpadnih Voda,
7 . prihodki iz naslova najemnĺne za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. turistična taksa,
9. proraöunski sklad - vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omreŽje,
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
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