
oBRAzLoZĺev
odlok o rebalansu proračuna občine vodice za leto 2018

'l. Splošne določbe

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki obcine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za
izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani
makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in
nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po
ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načńih neposrednih
uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe
(pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v
breme sredstev na določeni proračunski postavki - kontu).

Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerĺmi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih,
notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih. Letni proračun
občine sprejema občinski svet na predlog Župana. Naloge in projektĺ, ki se financirajo v okviru
letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proracuna posameznega neposrednega
proracunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programoV.

občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so
zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ' Da bi se zagotovil enoten
pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhĄa iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance
pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem
proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-o

2. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora
državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora dżavnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi dźavnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih
proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in
posrednih uporabnikov oböina uporablja naslednje predpise:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11111 - uradno prečiščeno besedilo, 14113 _
popr., 101l13,55i15 - ZFisP, 96/15 - ZlPRs'ĺ617 in 13ĺ18; v nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga
drŽavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44107 in 54110),
odredbo o funkcionalni klasifikacijijavnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43100)'

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.

57 105, 88/05-popr., 1 38/06 in 1 08/08),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drŽavnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št' 9'ĺ/00 in 122ĺ00).
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št.23199' 3olo2_ZJF-C in 114106 _zUE),
Pravĺlnik o enotnem kontnem nacrtu za proračun, proracunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112ĺ09,58110, 104110, 104ĺ11 97l12, 108ĺ13,
94114, 100/15 in 84/16).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine
upoštevati.

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54110 in 27116),
Zakon o spremljanju drŽavnih pomoči (Uradni list RS, št. 37104).



Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih usluŽbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo,
69/08 - zTFl-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40ĺ12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se
nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoŽenjem občine pa Zakon o stvarnem
premoŽenju dżave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1o,75t12,47t13 -
ZDU-1G, 50114,90114 - zĐU-1l, 14ĺ15 - ZUUJF) in 76115) in Uredbo o stvarnem premoŽenju
džave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 3411 1,42112,24t13, 1OI14in
58/1 6).

Vsebĺna in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz
treh delov in sicer: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov - NRP.

3. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je
potrebno le-te pojasniti.
Na podlagi 3. člena ZJF

. je rebalans proračuna akt dżave oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Na podlagi navedenega se sprejema odlok o rebalansu proračuna občine Vodĺce za leto 2018.

4. Vsebina odloka o rebalansu proračuna občine

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme
proĺačun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa
ZJF, da se uredijo s tem odlokom. Ker se sprejema odlok o rebalansu proračuna se v odloku
opredeli sledeče:

o določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna:o v odloku o rebalansu se z zakonskimi določiti usklajuje tudi določba 4. čtena
odloka o proračunu občine Vodice in sicer v delu ki govori o načrtu ravnanja s
premičnim premoženjem :

o Spremeni se ěetrti odstavek 4. člena odloka o proračunu občine Vodice za leto
2018, tako, da se glasi:
>Načrt ravnanja s premičnim premoŽenjem vsebuje načrt prĺdobivanja
premičnega premoŽenja v posamični vrednosti nad 5.000 eurov in načrt
razpolaganja s premičnim premoŽenjem v posamični vrednosti nad 5.000 eurov.
Načrt ravnanja s premičnim premoŽenjem sprejme Župan.<

o v odloku o rebalansu se usklajuje tudi predvidena višina zadolževanja občine v
letu 20í8

. objava in začetek uporabe odloka.

Vse preostale določbe odloka o proračunu občine Vodice pa ostanejo še naprej v veljavi



Leto 2018 Leto 2019Leto 2017
CEI{E

2.11.7 1,9Inflaciia (dec./dec.)

PLAČE
Bruto plače na zaposlęuega

rJl*J 1,8zasebni sektor

5. lzhodišča za pripravo rebalansa proračuna

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2018 so bile upoštevane naslednje ocene iz
jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018, ki jo je objavil UMAR dne 22.9.2017'.

Ręalue rasti v 7o

jarnĺ sektoľ 1,5 2,5 o,7

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna občine Vodice zaleto 2018 sta uskladitev
načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna, uskladitev proračuna z dinamĺko izvajanja
določenih investicij ter vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na
strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme
občinski svet na predlog iupana, se pĘemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov
upoštevaje štirimesečno realizacijo za leto 2o18

Rebalans proračuna občine Vodice za leto 2018 ie pripravljen na osnovi:

sprejetega proračuna občlne Vodice za leto 2018,
na podlagi investicij v teku in njlhove dinamike izvajania
Najpomembnejši investiciji v letu 20'ĺ8 sta nadgradnja kanalizacijskega sistema in

dograditev vrtca Škratka Svita. Slednja investicija mora biti zaključena in predana v

uporabo občini Vodice najkasneje do 31 . 8. 2018, tako da bodo s pričetkom novega
šolskega leta zagotovljena dodatna prosta mesta v vrtcu in urejena nujno potrebna

kuhinja. V sled temu je potrebno Še zagotoviti dodatna sredstva za ureditev okolice vńca
in nakup opreme za vrtec (le-ta v razpisu ni bila predvidena, ampak samo gradbeno

obrtniška dela). Zaradi zagotovitve potrebnih sredstev se izvedba določenih investicij oz.

projektov zamika v naslednje proračunsko leto.

Pri določenih investicijah pa bo strošek glede na njihovo dinamiko izvajanja nastal šele v
naslednjem letu, zato se sredstva na proračunskih postavkah zniŽujejo.

Pri tem ie potrebno da se noben oroiekt ne ustavlia, temveč se le zamika
izvedba niihove dinamike.
zakonskih uskladitev pri stroških za plače za zaposlene v občinski upravi,
povečanja tekočih transferov (povečanje stroškov plač zaposlenih v vrtcu,
povečanje odstotka sofinanciranja pomoči na domu,...) in ostalih lzdatkov občine.

Prav tako smo oböine v nezavidljivem poloŽaju glede financiranja s strani drŽave. Na podlagi z
zakonom določene metodologije za izraćun, bi morala le-ta letu 2018 znašati 671 evrov na
prebivalca in ne 55'ĺ evrov kot je bilo enostransko sprejeto s strani drŽave, kar znese za
pribliŽno 600.000 EUR manj prihodkov iztega naslova v proračun.
občine smo tako za izvajanje primarnih nalog, ki nam jih nalaga zakonodaja, prikrajšane,
potrebe in Želje v lokalni skupnosti pa nenehno naraščajo.



6. Primerjava spĘetega proračuna in predloga rebalansa proračuna - tabelarnl del

V tabelah (nBC oilanca, posebnĺ del proračuna - primerjava postavk) je prikazana primerjava
med:

. sprejetim proračunom (to je proračun, ki ga je spĘel občinski svet),. Veljavnim proračunom

. s predlogom rebalansa proračuna (to je proračun, katerĺ se zdaj sprejema)

Primerjalna tabela (podan je 1 primer)

zneski so v EUR

lz kolone 6 je tako razviden indeks predloga načrtovane porabe v predlaganem rebalansu
proračuna, v primerjavi s sprejetim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet. lz tabele tako
razberemo, da se sredstva na postavkĺ v predlogu rebalansa proračuna zvišujejo za 4,O4 o/o v
primerjavi s sprejetim proračunom . obrazložitev je podana pri opisu posamezne postavke.

Primerialne tabele so priloŽene v priloqĺ teh obrazloŽitev.

7 Primerjava sprejetega proraěuna in predloga rebalansa proračuna - besedilni de!
- obrazlożitve

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov občine Vodice so predlagane ustrezne
korekcije tako v smislu povečevanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih poétavk kot tudi
zmanjševanja nekaterih odhodkovnih in prihodkovnih postavk.

Prĺpravila

Barbara Kovačič Aco Franc Šuštar
Żupan občine Vodice

044118

Agromelioracija -
osrednji del občine
Vodice 249.894,37 249.894,37 260.000,00 104,04 104,04

MatjaŽ Gorcan



SPREMEMBE PRIHO DKOV in ZADOLZEVANJA

V predlogu rebalansa proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 8.186.647 EUR in
so za 577.300 EUR nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (8.763.948 EUR).

V predlogu rebalansa proracuna so na prihodkovni strani predlagane naslednje spremembe

8.763'947,49 8.763.947,49 I's55.43o,42 8'186.646,97 93,47 93,4Ĺ

Prihodki se zvišujejo oz. znižujejo iz sledečih razlogov:

Uskladitev prihodkov s pričakovano realizact1o,
ZniŻuje se realizacija transfernih prihodkov - zaradi prenosa izvajanja investicij (t. i.

Krvavški vodovod in projekti v okviru LAS),
Skladno z zgoraj navedenim se spreminja tudi viŠina zadolževanja v letu 2018.
občina Vodice se v letu 2018 lahko zadolŽi v višini 1'224.830,34 EUR in sicer,
izklj učno za financiranje projektov:

o Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode
in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,

o oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop,
o Vrtec Skratka Svita - dograditev (kuhinja ĺn dva oddelka).

lndeks
6:4

Sprejeti
proračun 2018

Veljavni
proračun:
2OL8l3

Realizacija
31.s.2018

Predlog
rebalans 2018

lndeks
6:3Konto Opis

4 5 6 7 8T 2 3

87,28 87,28Naieti krediti ori ooslovnih bankah 1,403.376,08 '1.403,376,08 0,00 1224.830,34500 1

99.03 99.032.670.000,00 2.670.000,00 1.'l1B 2'16,00 2,644 194,007000 Dohodnina

243.710.00 243,710,00 6s 998,91 289.ô10'00 118,83 1 18,837030 Davki na nepremičnine

1 457.31 2 100,00 '100,00 100,007031 Davki na premičnine 2,100,00 2,100,00

90 1 50.00 892,57 892,577032 Davki na dediščine in dari|a 10,100,00 10 100,00 84.696,80

60.100.00 42.286,29 1 00.100,00 166,56 16ô'567033
Davki na promet nepremicnin in na

finančno premoŽenie 60 100,00

1 .000.00 100,00 100,007044 Davki na oosebne storitve 1 000 1.000,00 570,56

106.75 106.7574, 1 00,00 74,100,00 33.074,54 79.1 00,007047 Druqi davki na uporabo blaqa in storitev

0.00 0,00 -6.599,07 0,007060 davki

1 32.68 150,00 100,00 '100,007102 Prihodki od obresti 150,00 150,00

209.040,00 106,09 106,097103 Prihodki od oremoŽenia 1 97 040,00 197 040,00 77.283,06

116.67 I o,o/6 000,00 6 000,00 2,760,22 7,000,007 111 Upravne takse in pristoibine

152.7355 000.00 55 000,00 34,189,48 84.000,00 152,737 120 Globe in druqe dename kaznĺ

8.389,55 27,500,00 122,22 122,227130 Prihodki od orodaie blaqa in storitev 22,500,00 22 500,00

506.272.00 110,96 1'10,967141 Druoĺ nedavčni prihodki 456 272,00 456 272,00 81.012,07

46,31 46,31261 287,84 261 287,84 6,100,00 121,007 ,227221 Prihodki od prodaie stavbnih zemliišč

66.971 309 930.97 1 309 930.97 5.862,02 877 260,86 66,977400 Preieta sredstva iz dżavneqa proračuna

1 923,332.55 96,59 96,597 413
Prejeta sredstva iz drŽavnega proračuna

iz sredstev ororačun 1,991 280,60 1.991 ,280,60 0,00



SPREMEM ODHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.545.741 EUR in
so za 218.206 EUR nižji kot v sprejetem proraěunu za leto 20í8 (8.763.947 EUR).

Zaradi pomanjkanja sredstev in zamika izvĄanja investicij se zniŽujejo (_) naslednje
proračunske postavke (zneski so v EUR):

044119 Komasaciia J,V in Z del občine Vodice 445.000,00 5 000 00 -440.000,00

042202 Oskrba s pitno vodo na območiu zqornie Save _ 1.skloo 190.737,70 12.192.00 -L78.545,70

061207 Obnova in razvoj Središča Vodĺc 285.000,00 152.428,00 -L32.572,00

081212 Ureditev otroŠkih igrišč v občini Vodice 50 000,00 1 000 00 -49.000,00

021201 Civilna zaščita _ investiciie 50 000,00 5.000.00 -45.000,00

0461 03 Načrtovanie in povezovanie kolesarskih in druoih poti 46.889 80 2.000,00 -44.889,80

05'12'18 lzoradnia odcepov na komunalno infrastrukturo 40.000.00 20 000 00 -20.000,00

046107 Stara hišna imena 10.100.00 1.000 -9.100,00

046'106 Zqodbe naŠih mokriŠč 9.103 18 1.000,00 -8.103,18

04321 I Ureditev lokalnih cest v Šinkovem turnu 10.000,00 2.000 00 -8.000,00

0461 05 OŽivitev trŽnic na območiu LAS 6.994,30 1 000 00 -s.994,30

014114 Pravno zastopanie občine 10 000 00 5.000 00 -5.000,00

041 1 01 Javna razsvetljava - tokovina 45.000 00 40.000,00 -s.000,00

046108
Načrtovanje in gradnja ĺegionalnih kolesarskih povezav občin
severno od Liubliane 5 000,00 1.000,00 -4.000,00

043238
LC 462031 SELO - SINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO
(sEL0) s 000,00 2.000,00 -3.000,00

071102 Mrliško ogledna sluŽba 6.000,00 3,000,00 -3.000.00

081114 Ureditev srediŠča vasi ob kniiŽnici 5.000 00 2.000.00 -3.000,00

101 1 15 Subvencioniranje VarStVa predšoIskih otrok 3.000,00 300 00 -2.700,00

011101 Župan' podŽupan _ plača, prispevki in povračila 60 062,00 57.562,00 -2.500,00

031 1 03 ZavetiŠče za male żivali 5,000,00 3 000 00 -2.000,00

044107 Čišeenie in vzdrŽevanĺe melioraciiskih kanalov in propustov 11.500,00 9.500 00 -2.000,00

0481 03 Koši za smeti 2.000,00 1.s00,00 -s00,00

051 1 03 Čistilna akciia 3 000,00 2.500,00 -500,00

091116 Naiem dodatnih prostorov za izvaianie predšo|ske vzqoie 6 000 00 5.500,00 -s00,00

041102 Javna razsvetliava _ redno vzdrŽevanie 15.000,00 14 700 00 -300,00

014126 LAS Za mesto in vas 2.000 00 1.843,05 -156,95



Zaradi povečanja odhodkov se povečujejo (+1 naslednje proraöunske postavke (zneski so v
EUR):

'ĺ0.200.00 10.300,00 100,00101102 DruŽinski oomočnik

250,00 150,00100,0001 31 02 Nadzorni odbor - materialni stroški

300,005.000,00 5.300,00041 1 03 Novoletna okrasitev celotne občine

2,000,00 2,807,20 807,20014116 Proiekti liublianske urbane reoiie

25.000.00 26.000,00 1.000,00041201 Javna razsvetliava - investiciie in investiciisko vzdrŽevanie

'1.000,00 1.000,00Ureditev hodnika za oešce Vodice - Zaoooe 0,00043254

3.000.00 1.000,002.000,00081 1 19 Kopitarievi dnevi

1.000,007.000,00 8.000,00'ĺ01109 Naorada občine Vodice novoroiencem

2.000,003.000,00 5.000,00091112 Svet za preventivo in vzqoio v cestnem prometu

6.000,00 8.500,00 2.500,00'101 'l 1 6

40.000.00 43.000,00 3.000,00091 'l 10 Druoi vrtci - deiavnost

19.104,85 3.104,85lzoradnia iorišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec 16.000,00091220

17.000,00 3.500,0013.500,001 0'1 '101 občinske enkratne denarne pomoči

s.000,0040.000,00 45.000,00014106 0bveščanie občanov

s.000,005,000,00 'ĺ0.000'00043206 Prehodĺ za

165.000,00 '170.000,00 s.000,00'101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba

28.000.00 33.000,00 5.000,00101 'ĺ 04 Pomoč na domu

56,000,00 6.000,00043253 Rekonstrukciia lokalnih cest, kolesarskih ooVeZaV in pešpoti 50,000,00

55.904,59 6.019,8749,884,72047101 Medobčinski inšpektorat

15.330.60 6.330,609,000 00061 102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte

9.000,005.000,00 14.000,00081'116 VzdrŽevanie šoortnih obiektov

5.000,00 '15,000,00 10.000,00014117 Volitve

249.894.37 260.000,00 10.105,63044118 Aoromelioraciia - osrednii del občine Vodice

80.000.00 90.813,06 10.8L3,060431 02 Občinske ceste in iavne ooti - zimska sluŽba

43.000,00 18.000,00043207 Avtobusne oostaie 25,000,00

40.000,00 20.000,00Pridobivanie zemliiŠč - naiemnine, odškodnine 20.000,00061 203

55.000.00 20.000,0035.000,00091211 Vrtec škratka Svita-druqa oprema

22'22Ż,oo367.778,00 390,000,0001 41 01 Občinska uprava - plače' prispevki in povračila

38.700,000,00 38.700,00043251
Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc' JP
Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kraniec, JP Repovnice

40.000,0066'ĺ.000'00 701.000,00091'ĺ07 Vrtec škratka Svita - deĺavnost

40.000,000,00 40.000,00091224 Ureditev ĺqrišča ob vÍtcu

43.800,0025.700,00 69.500,00051217 l nfrastruktura Brniška cesta (reqional na cesta)

1.029.587.37 1,446.290,00 476.702,63091222 Vrtec Škratka Svita - dooraditev (kuhinia in dva oddelka)



V okviru področja 01 PoLlTtcNl slsTEM se zvišuje obseg odhodkov za 7 '5OO
EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah

. PP 0ííí0í Župan. podŽupan - plaěa. prlspevki in povračiIa

Proračunska postavka se zniŽuje za2.500 EUR iz 60.062 EUR na 57.562 EUR. Sredstva na
postavki se usklajujejo na predvideno realizacijo - zniŽujejo se stroški za opravljeno delo
podŽupana, ki je nastopil svojo funkcijo s 1.4.2018.

o PP 014117 Volitve
Proraöunska postavka se zvĺšuje za 10.000 EUR iz 5.000 EUR na 15.ooo EUR, zaradi
izvedbe lokalnih volitev v mesecu novembru 2018. Zagotavljajo se dodatna sredstva za
stroške dela volilnih organov (občinska volilna komisija in volilni odbori) ter materialne
stroške.

V okviru področja 02 EKoNoMsKA lN F|SKALNA ADMINISTRAGIJA se zvišuje
obseg odhodkov za 150 EUR.

Predlagana je sprememba na sledečĺ proračunski postavki:

a PP 0í3í02 Nadzorni - materialni stroški
Proračunska postavka se zvišuje za 150 EUR iz 100 EUR na 250 EUR' Sredstva se
zagotavljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

V okviru področja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE lN sPLoŠNE
JAVNE sroRlwE se skupni obseg odhodkov ne spreminja, predtagane pa so
spremembe na sledečih proračunskih postavkah.

pror'"eun.ra postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 4o.ooo EUR na 45.ooo EUR. Sredstva se
povečujejo za namen postavitve zunanje interaktivne informativne table pri osnovnĺ šoli
Vodice, novelacijo panoramske karte občine Vodice ter za postavitev informativnih tabel na
avtobusnih postajah.

a PP 0141í4 Pravno zastooanle občine
Proračunska postavka se znĺŽuje za 5.000 EUR iz 10.000 EUR na 5.ooo EUR. Sredstva na
postavki se usklajujejo glede na predvĺdeno realizacijo v letu 2018.

V okviru področja 06 LoKALNA SAMoUPRAVA se zvišuje obseg odhodkov za
22.872 EUR.

Predlagane so spremembe na sledecih proracunskih postavkah:

o PP 0í4í0í občinska uprava - plače. prispevki in povračila

Proračunska postavka se zvišuje za22.222 EUR iz 367778 EUR na 39o.ooo EUR. Sredstva
na postavki se zviŠujejo zaradi zakonskih sprememb (odprava plačnih anomalij za delovna
mesta do 26 PR, odprava anomalij za direktorje v javnem sektorju, izpolnitev pogoja



napredovanja, dvig višine premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavalovanja,
stroški prevoza, prehrane in regres za letni dopust).

a

Proračunska postavka se zvišuje za 807 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 2.807 EUR.
Sredstva se zagotavljajo v vĺšini pogodbenih obveznosti in sicer dejavnosti, ki so povezane s
sodelovanjem občine Vodice v okviru Ljubljanske urbane regije. V okviru tega so zajeta
sredstva za sofinanciranje spodbujanja regionalnega razvoja ter sredstva za sofinanciranje
posameznih projektov s področja turizma - Regionalna destĺnacijska organizacija Ljubljana -

Osrednja Slovenija (RDO) ter za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije v
okviru RRA LUR.

. PP 014126 LAS Za mesto in vas

Proračunska postavka se zniŽuje za 157 EUR iz 2.000 EUR na 1.843 EUR. Sredstva se
zagotavljajo v višini pogodbenih obveznosti - članarina LAS Za mesto in vas.

V okviru področja 07 OBRAMBA lN UKREPI oB IZREDN|H DOGoDKIH
znižĄe obseg odhodkov za45'000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

se

o PP 02í201 civilna zaščita - investiciie

Proračunska postavka znižuje za 45.000 EUR iz 50.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva na
postavki se usklajujejo glede na predvideno dinamiko izvedbe investicije - postavitev
agregata. Skladno s tem se zaključek investicije prenaša v naslednje proračunsko leto.

V okviru področja 08 NOTRANJE ZADEVE lN vARNosT se zvišuje obseg
odhodkov za2.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

a PP 09í ĺ 12 Svet za oreventlvo in vzooio v cestnem orometu

Proračunska postavka zvišuje za 2.000 EUR iz 3.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na predvideno realizacijo v letu 2018.

V okviru področja íí KMET|JSTVO, GozDARsTVo lN RlBlŠTVo se zniŽuje
obseg odhodkov za 431.894,37 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

. 03í í03 Zavetišče za male Živali

Proračunska postavka se zniŽuje za 2.000 EUR in sicer iz 5.000 EUR na 3.000 EUR.
občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male Živali (psi in mačke)
Sredstva se usklajujejo glede na trenutno in predvideno realizacijo v letu 2018.

a PP 0441í 8 Aoromelioraciia - osrednii de! občine Vodice

Proračunska postavka se zvišuje za 10'106 EUR iz 249.894 EUR na 260.000 EUR.
občina Vodice je v letu 2018 ponovno podala vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za
izvedbo agromelioracije, projekt se bo izvedel v primeru pridobitve nepovratnih sredstev.



Sredstva se zvišujejo za predviden strošek izvedbe arheoloških raziskav na
agromelioracijskem območju (zahteva Zavoda za varstvo kulturne dediščine) ter za ĺzdelavo
dokumentaciie za pridobitev soglasij za izvedbo agromelioracijskih del s strani upravljavcev
plinovodnega in električnega omreŽja.

a 044119 J. V in Zdel o ine Vodice
Proračunska postavka se zniŽuje za 440'0OO EUR izza 445.ooo EUR na 5.ooo EUR.
V letu 2018 se načrtuje pridobivanje podpĺsov _ soglasij za izvedbo komasacije in nato
začetek postopka priprave dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromeiioracije in
komasacije ter odloöbe o nepovratnih sredstvih s strani ARSKTRP. rizĺčna izvedbä je
pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev in je predvidena v letih 2O1g - 2021. Na podlagi
navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov.

V okviru področja í3 PROMET, PRoMETNA INFRASTRUKTURA !N
KoMUNlKAclJE se zvišuje obseg odhodkov za 1O8.o13 EUR.

Predlagane so spremembe na sledecih proračunskih postavkah:

pror'"eun.loa postavka se znĺŽuje za 5.000 EUR iz 45.ooo EUR na 4o.ooo EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

a

Proraěunska postavka se zniŽuje za 300 EUR iz 15'ooo EUR na 147oo EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

a PP 043201 razsvetliava ciie in investiciisko vzdrževanie
Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 25.ooo EUR na 26.000 EUR.
Sredstva se namenjĄo za modernĺzacijo javne razsvetljave na Selu, pri osnovni šoli v
Vodicah, Šinkov Turnu in na Vĺ skem.

aĺs e;Rt ĺ= 

'lT.'="Jľl]no 
,',3 EUR Sredstva

se usklajujejo glede na realizacijo zĺmske sluŽbe V sezono 2017t2o18.

a

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 5.ooo EUR na 1o.ooo EUR. Sredstva na
postavki so predvidenaza ureditev ceste skozi Selo.

. PP 043207 Avtobusne postaie
Proračunska postavka se zvišuje za 18.000 EUR iz 25.ooo EUR na 43.ooo EUR. Na
proračunski postavki se dodatna sredstva zagotavljajo za ureditev avtobusne postaje pri
osnovni šolĺ oz Vrtcu Vodice ter postavitev postaj v Repnjah, Bukovici in Vodicah'

a PP 0432í9 U lokalnih cest v Šin Turnu
Proračunska postavka se zniŽuje za 8.000 EUR iz 10.ooo EUR na 2.ooo EUR. V letošnjem
letu se sredstva namenja za izvedbo geodetskih storitev, s katero se bo izvedla tudĺ dodátna
parcelacija za širitev obstoječih cest. V nadaljevanju je predvidena ureditev zemljiškoknjĺŽnih
razmerij in nato še ureditev ceste.



a PP 043238 Lc 46203í sELo - Šlľ TURN sELo in JP 96289í sELo
(sELO)

Proračunska postavka se zniŽuje za 2'000 EUR iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Sredstva se
namenjajo za sanacijo ceste v Selu - V letošnjem letu se sredstva namenja za izvedbo
geodetskih storĺtev, s katero se bo izvedla tudi dodatna parcelacija za širitev obstoječih cest.
V nadaljevanju je predvĺdena ureditev zemljiškoknjiŽnih razmerij in nato še ureditev ceste.

o PP 043251 Ostala infrastruktura JP silska koča Tesarstvo Kranic. JP
Bavantov. LC Skaručna Utik, JP Kraniec. JP Repovnice

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 38.700 EUR. Sredstva se
zagotavljajo v višini pogodbenih obveznosti in sicer za izdelavo projektne dokumentacl1e za
ostalo infrastrukturo na trasah JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC
Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice.

a PP 043253 Rekonstrukcila lokalnih koIesarskih oovezav in oešooti

Proračunska postavka se zvišuje za 6.000 EUR iz 50.000 EUR na 56.000 EUR. V letu 2017
se je pristopilo k izvedbi rekonstrukcije Kamniške ceste, plačilo pa je zapadlo v letošnje leto.
Dodatna sredstva se namenjajo tudi za ureditev pločnika v Selu.

a PP 043254 Ureditev hodni za oešce Vodice _Zaoooe
Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 1.000 EUR. V letu 2018 se bo
pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo pločnika na trasi Vodice _ Zapoge,
fizićna izvedba pa se predvideva v letu 2019.

a PP 05í 217 lnfĺastruktura Brn iška cesta íreoionalna cesta)

Proračunska postavka se zvišuje za 43.800 EUR iz 25.700 EUR na 69.500 EUR. Sredstva v
proračunu se na proračunski postavki se usklajujejo glede na planirano dinamiko izdelave
projektne dokumentacije v letu 2018.

Brniška cesta (v naselju Vodice) je dźavna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu
reŽimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več, zato je občina Vodice pristopila k
izdelavi projektne dokumentacije. Fizična realizacija je pogojena z pristopom pristojnega
ministrstva oz. DRSI k sofinanciranju investicije.

V okviru področja ĺ4 GosPoDARswo se znižuje obseg odhodkov za72.o87
EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

pror'"eun.La postavka se zniŽuje za 44.89OEUR iz 46.890 EUR na 2.ooo EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo
se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v
Načrtu razvojnih programov.

Skupna vrednost operacije znaša 124'548,04 EUR brez DDV; od tega znaša deleŽ občine
Vodice 47.591,30 EUR (18.310'13 EUR lastna sredstva in29.281,'ĺ7 EUR sofinanciranje s
strani LAS) V sklopu operacije se bo izvedla: Vzpostavitev manjkajoče ter nadgradnja
obstoječe infrastrukture (kolesarske in pešpoti): popis in evidentĺranje kolesarskih poti z
navezavo na sosednje občine, izdelava natančnejše trase poti, enotna označitev kolesarskih
poti na območju LAS, ureditev dodatne opreme ob poteh (počivališča ali 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
(zloŽenke, spletna stran, dopolnitev na portalu Gremo na pot) sočasno bi se iste aktivnosti
ĺzvedle tudi za pešpoti.

- PP 046í05 oživitev tržnie na območiu LAS
Proračunska postavka se zniŽuje za 5.994 EUR iz 6.994 EUR na 1.ooo EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo
se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v
Načrtu razvojnih programov.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine DomŽale' Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in
Vodice in predvidenim terminskim načrtom. Skupna vrednost operacije znaša 9o.5í7,9o
EUR brez DDV; od tega znaša delež občĺne Vodice 6.994,30 EUR (2.694,55 EUR lastna
sredstva in 4.299,75 EUR sofĺnanciranje s strani LAs). Cilj projekta je nabava enotnih stojnic
za izvedbo tżnice, izvedba tżnĺce (rotacija) po občinah v območju LAS, izdelava skupne
blagovne znamke LAS-a, promocijske aktivnosti (promocijski material, spletna stran,
sodelovanje na dogodkih - sejmi, ipd.), izvĄarye izobraŽevalnih aktivnosti (delavnice,
izobraŽevanja,...)'

a PP 046í06 Zood naših mokrišč
Proračunska postavka se zniŽuje za8.103 EUR iz 9.103 EUR na 1.0oo EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo
se prenaša v naslednje proracunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v
Načrtu razvojnih programov. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine DomŽale' Komenda,
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom.

Skupna vrednost operacije znaša 152.620,52 EUR brez DDV; od tega znaša deleŽ občine
Vodice 11.163,76 EUR (7.130,91 EUR lastna sredstva in 4.032,85 EUR sofinanciranje s
strani LAs). Na podlagi navedenega se usklajujejo zneskitudĺ v Načrtu razvojnih programov.
Cĺlj projekta je izvedba promocijskih aktivnosti (označitev in postavitev informativnih tabel na
terenu; predstavitev mokrišč na območju LAS _ zloženka, spletna stran).

o PP 046í07 Stara hišna imena
Proračunska postavka se zniŽuje za9.100 EUR iz10.100 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo
se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podĺagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v
Nacrtu razvojnih programov. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine DomŽale, Komenda,
Medvode, Mengeš, Tzin in Vodice in predvidenim termĺnskim načrtom.

Skupna vrednost operacije znaša 33.057,38 EUR brez DDV; od tega znaša deleŽ občine
Vodice 10.100 EUR (3.748,97 EUR lastna sredstva in3.748,97 EUR sofinanciranje s strani
LAS). Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudĺ v Naörtu razvojnih programov.
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dedišcine slovenskega etnoĺoškega prostora z
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij.

Pri operacijah v okviru ĹAS so bile vloge za sofinanciranje projektov oddane V mesecu
^l ,^,,^l,' Ą^4a Í'\^ J^_^^ ^Lx1.^^ąvguěLu zv,ĺ. lJU ualles sU UUUllle palulellUe pĺe]ele sarno ove oolocDl o pravlcl Oo
nepovratnih sredsŕey, in sicer za operaciji Stara hišna imena in oživitev tĺžnic na območju
LAS (v mesecu aprilu oz. maju 2018), za ostale projekte odločevalec-ÁRSKlRP še ni izdal
odločb. Zaradi navedenega se projekti zamikajo v naslednje proračunsko leto.

V okviru LAS bodo obcine paľtnerice pristopile k nadatjevanju projekta Stara hišna imena
//naziv projekta: Stara hišna imena ll.//, kateri bo strošek proračunskega teta 2O19 zato se 9a



informativno prikazuje samo v načftu razvojnih programov, in sicer zato da se lahko pristopi

k pnjavi na razpis.

severno od Liubliane

Proračunska postavka se zniŽuje za 4'000 EUR iz 5.000 EUR na 1.000 EUR. občina Vodice
je sklenila dogovor o sodelovanju med občinami in dżavo, na podlagi katerega se bodo
pričele izvajati aktivnosti za navedeni projekt. Sredstva se v začetni fazi zagotavljĄo za
izdelavo idejne zasnove, kot strokovne podlage za izvĄanje nadaljnjĺh aktivnosti projekta.
Predvidena je ureditev kolesarskih povezav: povezava Vodĺce - Pc Komenda; Vodice -
Medvode; gleza povezave ob regionalnĺh cestah.

V okviru področja ĺ5 VAROVANJE oKoLJA lN NARAVNE DEDlŠclrue se obseg
odhodkov znižĄe za20.5o0 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

. PP 05í í03 cistiIna akciia
Proračunska postavka se zniŽuje za 500 EUR iz 3.000 EUR na 2.500 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

. rukturo
Proračunska postavka se zniŽuje za 20.000 EUR iz 40.000 EUR na 20'000 EUR. Sredstva
bodo porabljenaza plačilo izvedbe odcepov na kom. lnfrastrukturo.

V okviru področja í6 PRosToRsKo PLANIRANJE in stanovanjsko komunalna
dejavnost se obseg odhodkov znižuje za28o.967 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

. PP 04íí03 Novoletna okrasitev celotne občine
Proračunska postavka se zvišuje za 300 EUR iz 5.000 EUR na 5.300 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

a

Proračunska postavka se zniŽuje za 178.546 EUR iz 190.738 EUR na 12.192 EUR.
Sredstva se usklajujejo skladno s potrjeno spremembo načrtovanih sredstev za izvedbo
investicije v Dogovoru regij, katera je bila potrjena na seji Sveta RRA LUR. Skladno s tem se
lastna sredstva za izvedbo projekta znižujejo, zvišuje pa se deleŽ sofinancerskih sredstev. V
tabeli je prikazan nov deleŽ virov sredstev in dinamika izvedbe. Na podlagi navedenega se
usklajujejo zneskitudi v Načrtu razvojnih programov in v proračunu za leto 2018.

a
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proleunsra postavka se zniŽuje za 2.OOOEUR iz 1 1.5oo EUR na 9.5oo EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018'

. PP 047101 Medobčing!!jn$p!!6]
Proračunska postavka se zvišuje za 6'020 EUR iz 49.885 EUR na 55'905 EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s prejetim finančnim načrtom Medobčinskega inšpektorata.

. PP 048103 Košiza smeti
Proračunska postavka se zniŽuje za 500 EUR iz 2.000 EUR na 1.500 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018'

. editvene načrte
Proračunska postavka se zvišuje za 6'331 EUR iz 9.000 EUR na 15.331 EUR.
Sredstva se usklajujejo s pricakovano dinamiko priprave in sprejema sprememb OPN. V letu
2018 pa je predvidena priprava predloga, pridobitev 2. mnenj k predlogu ter sprejem na
občinskem svetu, prav tako so predvidena sredstva za pričetek postopka drugih rednih
sprememb in dopolnitev OPN Vodice (SD OPN 2).

o PP 06í203 Pridobivanie zemliišč - naiemnine, odškodnine
Proračunska postavka se zvišuje za 20'000 EUR iz 20.000 EUR na 40.000 EUR. Sredstva
se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018'

. PP 06í207 obnova in razvoi središča Vodice
Proraöunska postavka se zniŽuje za 132.572 EUR iz 285.000 EUR na 152'428 EUR'
Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letu
2018. V letu 2018 se bo izdelala tudi celostna grafična podoba, lP in predvidoma pričel
postopek JZP.

Opis projekta:
Načrtovani projekt obsega izgradnjo Kopitarjevega centra kot osrednjega objekta, kĺ je
oblikovan tako, da se odpira na zasnovane zunanje površine Kopitarjevega trga in Parka pod

lipami. V sklopu projekta je predvidena tudi potrebna ureditev prometnic ter površin za
mirujoči promet. Raba objekta bo namenjena potrebam občinskih organov, knjiŽnični in
kulturni dejavnosti ter medgeneracijskemu delovanju raznih društev na eni strani ter
komercialnim dejavnostim na drugi strani. Kopitarjev center je zasnovan kot energetsko
učinkovit objekt, ki poleg nizke porabe energije za delovanje omogoča tudi rabo in

prilagodljivost sistemov na dolgi rok, torej trajnost. V kletni etaŽi so načrtovana parkirišča za
zaposlene ter skupni, tehnični in pomoŽni prostori za programe v objektu. V pritlični etaŽi so
predvideni predvsem storitveni programi, kot je supermarket, pošta, banka, lekarna in lokali
(kavarna, cvetličarna, frizef , ipd.) ter večnamenska dvorana z avlo. V nadstropjih so
predvideni prostori za potrebe delovanja zdravstva, društev, knjiŽnice, občinske uprave ĺn
poslovnih dejavnosti. Kopitarjev trg predstavlja glavni vstopni trg v Kopitarjev center, kjer se
povezujejo upravne, kulturne in storitvene dejavnosti. Trg pod lipami predstavlja zeleni,
kulturni prostor kraja, ki povezuje Kopitarjev center s kompleksom Cerkve Sv. Marjete.

Ocena investicije:
V letu 2011 in 2012 je bil v okviru ZAPSa izveden javni arhitekturni natečaj. Na osnovi
zmagovalne varĺante podjetja Dekleva GregoriÖ arhitekti, projektiranje d'o.o. in na tej osnovi
izdelane lDZ projektne dokumentacĺje, je ocenjena višina potrebnih vlaganj za izvedbo
prvonagrajene različĺce projekta. Stroški izvedbe projekta so ocenjeni v višini 17.590.303
EUR po stalnih cenah april2017 in v višini 18.512.581 EUR po tekočih cenah.



Tabela 3.3.: REKAPITULACIJA vlaganj po stalnih cenah v€
neto cene btto cene DDV

struKura
vlaganjv o/o

t. GRADľ\LJA oBrE}(TA 8-727.221 1íJ.6'47-210 í -919.989 49,610/o
objekt 6.883-47s 8.397.840 1-5í4.365 39,73o/o

rušenje 105.400 128.588 23.1 88 o,600/o
podzerme površine
nadzerrne povrŠine

473.927
6.304.148

578.190
7.691.06'ĺ

104.264
1.386.913

2,69Vo
35,840/o

instalacije 94.OO0 114.680 20_680 o,53o/o
strojne
eleKro
dżel agregat

15.OO0
55.OOO
24.OOO

18.300
67.100
29.280

3.300
12.100
5.280

o,09%
o,31Vo
o,140/o

prometne površine 1-749.746' 2.134_690 384-944 9,95o/o
mirujoči promet

nadzerrnĺ
podzerrni

prometnice

1.576.326
195.848

1.3AO-478
173-42o,

1.923.11A
238.935

í.684.183
211.572

346.792
43.O87

303.705
38.í 52

8,96'0/o
't,11Vo
7,850/o
o,99o/o

!t OSTALA DE-A 955_899 í.í 66.í 97 210.298 5,43o/o
zunanje površine 432.522 527-677 95.155 2,460/o

parkovne površine
dostavna plošcad
drevesna zasaditev

321.A14
92.7oA
18.000

392.613
113.104
21.960

70.799
20.396
3.960

1,830/o
0,53%
o,100/o

komunalni vodi 523-377 638.520 115.143 2,98o/o
fekalna kanalizacija
rneteorna kanaliz acija
vodovod
plinovod
TK
elektro + transf ornrator
korrunalni prispevek
JR

22.500
38.750
34.1 00
34.500
25.2o0

102.500
243.427
22.400

27.450
47.275
41.602
42.O90
30.744

125.O50
296.981
27.328

4.950
8.525
7.502
7.590
5.544

22-550,
53.554
4.92A

o,13Vo
o,220/o
o,190/o
o,200/o
o,140/o
o,58%
1,380/o
o,130/o

l-+ll SKUPAJ lzv EE'BEľ{A DE-A 9.683.í 20 11.813-407 2-130.2A6 55,Oío/a
llt_ NEPREDVIDLJIVO - gradnja 968-312 1-1A1341 213.O29 5,őOo/c

IV OPREMA 1.022-31 1.247.22A 224.910 5'8í
specialna odrska opremEr
oprerre kulturne dvorane
ostala oprerrEr

20.
350.739
651.579

902
24

427
794 143.34

77.1
4 o,110/o

'l ,9go/o
3,700/o

V NEPREDVIETN-JIVO - rema 1o2- 124 22.

V OSTALA VLAGANJA 2.971-82A 251-82 16,

arheološke raziskave in nadzor
projektna in investicijska dok.
zemljiŠöa

vodenje nadzor 235
72.000

903.722
1.76,0.526

7
87.91

1.O87.881
1.760.

51.81

18'4.1
15.

1,340/o
o,410/o
5,140/o

10,o10/o
l.-v. SKUPAJ BFIU DDV 14"747.81o 17.590.353 )_842-543 Rą R'.

2.842.543 16,160/o
t.-vt_ SKUPAJ lľ{VEsTlclJA 17 í 7-59o.353 2-842.543 1



V okviru področja 'l7 ZDRAVSTVENO VARSTVO se obseg odhodkov znižuie za
3.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki

. PP 007íí02 Mrliš ooledna služba
Proračunska postavka se zniŽuje za 3.000 EUR iz 6'000 EUR na 3.000 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo ĺn predvideno realizacijo v letu 2018.

V okviru podroěja 18 KULTURA, sPoRT lN NEVLADNE oRGANlzAclJE se
obseg odhodkov znižuie za 42.000 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

o PP 081114 Ureditev središča vasi ob kniižnici
Proračunska postavka se zniŽuje za 3.000 EUR iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Sredstva se
namenjajo za ureditev razsvetljave na območju objekta Šro1elošta cesta 7 in ureditev
okolĺce objekta.

. PP 08ííí6 Vzdrževanie športnih obiektov
Proračunska postavka se zvišuje za 9.000 EUR iz 5.000 EUR na 14.000 EUR. Dodatna
sredstva Se namenjajo za izvedbo javne razsvetljave na športnem igrišcu Utik in za
postavitev obvestilnih tabel na igriščih.

. PP 081í í9 Kopitarievi dnevl
Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 2'000 EUR na 3.000 EUR. Sredstva se
dvigujejo zaradi predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi prireditve'

a PP 08í 212 Ureditev otroških iqrišě v občini Vodice
Proračunska postavka se zniŽuje za 49.000 EUR iz 50.000 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se
usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. oböina Vodice bo za ureditev
otroških igrišč v občini Vodice kandidirala na razpĺsu LAs, ki bo odprt jeseni 2018. Glavnina
sredstev zaizvedbo se zato prenaša v naslednje proračunsko leto.

V okviru področja í9 lzoBRłŽevlľ.lE se obseg odhodkov zvišuje za 522'307
EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah

. PP 09íí07 Vrtec škratka Svita - deiavnost
Proračunska postavka se zvišuje za40.000 EUR iz 661.000 EUR na 701.000 EUR. Zaradi
dviga cen vrtca je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glavni razlog za izraćun nove cene
so stroški dela (povečanje plač zaradi sprostitve napredovanj v višje plačilne razrede in
posledično povečanje stroškov za plačilo zaposlenih in tudi ravnateljice) in stroški materiala.

. PP 091í í 0 Druqi vrtci - deiavnost
Proračunska postavka se zvišuje za 3'000 EUR iz 40.000 EUR na 43.000 EUR' Zaradi dviga
cen vrtca je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glavni razlog za zagotovitev dodatnih
sredstev so dvig plač - povečanje plać zaradi sprostitve napredovanj.



proiaeunsta postavka se zniŽuje za 5OO EUR ĺz 6.000 EUR na 5.5oo EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

pror'aeunsra postavka se zvišuje za 20.OOO EUR iz 35.ooo EUR na 55.ooo EUR. Dodatna
sredstva se namenjĄo za nakup opreme v vrtcu (nabava aparatov za kuhinjo in druge
opreme).

proleunsra postavka se zvišuje za 3'105 EUR iz 16.000 EUR na 19.105 EUR. Sredstva v
proračunu se na proračunski postavki se usklajujejo glede na planirano dinamiko izdelave
projektne dokumentacije v letu 2018.

Zasnova - povzeto iz DllP Večnamenska športna dvorana, FlMEX-N, d.o.o.:
Zasnova vŠo 1e enostavna tako za izgradnjo kot za uporabnike in obiskovalce. VzdolŽ
razseŽne glavne dvorane je postavljen dvoetaŽnĺ prostor. Ta v pritličju omogoča samostojen
vhod, naprave za gledalce, v nadstropju pa so garderobnĺ sklopi z moŽnostjo rabe tudi
zunanjih igrišč. Na obeh celih dvorane - za rokometnimi vrati - so komunikacije za etaŽo, na
strani nasproti naprav za gledalce pa so shrambe orodja in opreme ter servisni uvoz v
dvorano. Eden od vhodov - izhodov iz dvorane (izza gola) se odpĺra na nekaj večjo površino
pred dvorano za potrebe priloŽnostnih programov (tudi mini šotor).
Kota pritličja dvorane se predvideva nekaj višje kot je sedanje igrišče, točno ga bo določala
relacija s prometnico in vrtcem - bo pa niŽja od kote pritličja šole zacca 65 cm. Dvorana se
bo delila na tri vadbene prostore tako, da bo srednja tretjina nekaj večja od stranskih. Na
javnem vhodnem delu zasnova omogoča delno tudi (minimalni) trŽni (avni) program po izbiri
investitorja. Zasnova zasleduje koncept največjega števila vadbenih prostorov s tekmovalnim
komfort za 1. nacionalne lige (za t. i. male športne igre) - vse to izpod najmanjšega plaščem
tako, da bo zasnovo enostavno nadgradĺti v energetsko varčen objekt.

Tabela S,1: Ocena Yrednosti v stalnih cenah
l( ost{ EUR

EUR/m2 2.197.
b. Zunania ured SEU 219.780
a.+b. SKU 2.417.
c. opĺema 250 EUFUm2 610.
a.+- SKU 3.028.

0,5% GOt 10.989
e. Proie dokumentaciia 3,7% GOt 81.319
f. lnŽenińno' nadzoľ 2,5% GOt 54.945
q. ostalołezerva za nepredvidene s ke (8%) 8% GOt 175.
d.ĺ. SKUPA^,l 323.077
a.*. SKU 3.351.157
h. DDV (22%) 737.zil
a..h. SKUPAJ INVESTICUA 4.088.4ĺĺ
Vrednost nam2(2.M2m2) 1.674



a PP og1222 Vrtec Škratka Svita - itev ĺkuhinia in dva oddelkal
Proračunska postavka se zvišuje za 416.703 EUR iz 1.029.587 EUR na 1.446.290 EUR.
Sredstva se usklajujejo ĺn prilagajajo dejanski dinamiki izstavljanja mesečnih situacij in plačil
(v letu 2017 je bilo le-teh manj od prvotno načrtovanih) ter evidentĺranim ĺn utemeljenim
dodatnim nepredvidenim delom, ugotovljenim tekom same gradnje.

obstoječe stanje:
obstoječĺ prostori vńca ne ustrezajo standardom in normativom za izvajanje predšolskih
programov in dejavnosti, ki se odvijajo za potrebe lokalne skupnosti. Na osnovi določb
Pravilnika o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l.

RS,št. 73lo0,75105,33/08, 126ĺ08, 47ĺ10, 47l13) je bila občina Vodice dolŽna vedno znova s
strani Ministrstva za šolstvo in šport pridobiti soglasje za nadaljnjo rabo manjŠih igralnih
površin, kot so predpisane (manj kot 4m2 na otroka) in kot jih lahko, glede na število vpisanih
otrok, zagotavlja vńec v Vodicah.
Tudi kuhinja vrtca je bila v preteklosti razglašena za neustrezno, občina Vodice je mĄa 2012
v zvezi s centralno kuhinjo vńca Škratek Svit Vodice prejela odločbo št. 06101-97112011-8 in
oktobra 2014 śt. U06106-234212014 Zdravstvenega inšpektorata RS, območna enota Kranj,
da mora kuhinja v vrtcu Škratek Svit zagotoviti izpolnjevanje zahtev Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) številka 862ĺ2004 o higienĺ Živil. ob ponovnem pregledu lnšpekcije
za vatno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil zaradi spremenjene zakonodaje
postopek izvršbe ustavljen, problematika pa je ostala enaka'
lnvesticiia ie torei nuina z vidika zakonodaie in Že z qorniimi navedbami utęlnęlie!ą

Splošni cllji projekta so:
- zagotavljanje pogojev za demografskĺ razvoj področja,
- zagotoviti pogoje za delovanje skladno s konceptom sistema predšolske vzgoje v

vrtcih,
- zagotoviti lokalnemu prebivalstvu ustrezne in funkcionalne prostore za vzgojo in

izobražev anje naj m lajših,
- zagotavljanje varnosti ter zaščite predšoĺskih otrok,
- energetsko učinkovita obnova in trajnostna gradnja,
- raba obnovljivih virov energije (OVE),
- učinkovita raba energije (URE).

Posebni cilji projekta so:
- rekonstrukcija obstoječe kuhinje vrtca Vodice s povečanjem kapacitete za pripravo

350 obrokov na dan, rekonstrukcija 170,10 m2 površin neto (faza A),
- dozidava obstoječega objekta na severni strani v izmeri 406,93 m2 neto za širitev in

pomoŽne prostore kuhinje ter za športno igralnico v pritličju' v nadstropju prizidka pa
za upravne prostore (faza A),_ prizidek na severozahodnem delu obstoječe stavbe za dva nova oddelka drugega
starostnega obdobja, s potrebnimi sanitarnimi in garderobnimi prostori v izmeri
178,60 m2 neto (fazaB).

Opis investicije:
lnvestitor' občina Vodice, načrtuje izvedbo projekta >Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija
obstoječegavrtca<. Greza centralni vrtec, ki ga jeobčinaVodicezgradilaleta2005.Vvrtcu
deluje osem oddelkov, vključeni so otroci prvega in drugega starostnega obdobja. ob vrtcu je
sodobno opremljeno funkcĺonalno igrišče asfaltne površine, moŽni so tudi prijetni sprehodi v
okolico.
V vrtcu deluje lastna centralna kuhinja, ki pripravlja vse obroke za potrebe vrtcev Škratek
Svit' Skaručna, Utik in Zapoge.
Projekt obravnava rekonstrukcijo dela pritličja v obstoječem vrtcu Vodice, katere osnovni
namen je povečanje kapacitete kuhinje, ki bo podaljšana še v načrtovani prizidek na severni
strani objekta, v katerem je predvidena v pritličju tudi nova športna igralnica za otroke s



spremljajočimi prostori. Nadstropje tega prizidka bo podaljšano tudi nad obstoječi objekt,
tako pridobljeni prostori bodo namenjenivodstvu in administracijĺ.
Drugi načrtovani prizidek na severozahodnem delu obstoječe stavbe bo namenjen dvema
učilnicama za drugo starostno obdobje s spremljajočimi prostori.
Načrtovani ukrep bo izveden po standardu skoraj nič-energijske stavbe. Gradnja bo potekala
enovito, saj se bo investitor s takšno organizacijo del izognil podvajanju nekaterih stroškov
gradnje.
Viri financ|ranja: občĺna Vodice je uspešno kandidĺrala na javnem razpisu Eko sklada in
prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne fĺnanöne vzpodbude v višini 191.771,oo
EUR. Razliko do celotne vrednosti investicije bo občina Vodice zagotavljala z
zadolŽevanjem'
Na podlagi navedenega Se usklajujejo zneskĺ tudi v Načrtu razvojnih programov in v
proračunu za leto 2018.

. PP 091224 Ureditev iqrišča ob vrtcu
Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 40.000 EUR. Po prĺdobitvi
dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV stranivrtca Vodĺce konec novembra 2017
je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine za varovance vrtca
realna. Sredstva omogočajo ureditev asfaltirane veönamenske ploščadi s potrebnimi
zemeljskimi in gradbenimi deli ter izvedbo pripadajoče varovalne ograje.

V okviru področja 20 soclALNo VARSTVO se obseg odhodkov zvišuje za 14'400
EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

a PP í0íí0í občinske kratne denarne oomoči
Proračunska postavka se zvĺšuje za 3.500 EUR iz 13.500 EUR na'ĺ7.000 EUR. Zaradi
uskladitve socialnih transferov in zvišanja osnovnega zneska denarne socialne pomoči je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

od 1. junija do konca leta 2018 bo osnovni znesek denarne socialne pomoči za samske in
pare brez otrok znašal 385,05 evra, kar pomeni, da bo višja za 88 evrov, glede na trenutni
znesek.

a PP 101102 nski oomočnik
Proračunska postavka se zvišuje za 1o0 EUR iz 10.200 EUR na 10.300 EUR.

o PP't0í103Socialno varstvo starih - d ska oskrba
Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 165.000 EUR na 170.000 EUR. Zaradi
uskladitve socialnih transferov, zviŠanja osnovnega zneska denarne socialne pomoci in
dviga cen domske oskrbe je potrebno zagotovitĺ dodatna sredstva.

. PP 101104 Pomoč na domu
Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR ĺz 28.000 EUR na 33.000 EUR. Sredstva na
postavki se dvigujejo zaradi dviga stopnje sofinanciranja storitve pomoči na domu. občina
Vodice ceno storitve pomoč druŽini na domu v občini Vodice za leto 2018 subvencionira v
višini 60 % od celoinega zneska cene'

. PP í01í09 Naqrada občine Vodlce novoroiencem
Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 7.000 EUR na 8'000 EUR. Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018'



. PP í0í í í5 Subvencioniranie varstva predšolskih otrok
Proračunska postavka se zniŽuje za 2.700 EUR iz 3.000 EUR na 300 EUR' Sredstva se
usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018. S septembrom 2018 bo
vrtec škratka Svita imel dodatne prostore zato se predvideva, da ne bo noben otrok uvrščen
na čakalno listo.

a PP í01íí6 Su lrtnlrenlé nalemnln
Proračunska postavka se zvišuje za 2.500 EUR iz 6'000 EUR na 8.500 EUR. Dodatna
sredstva se zagotavljajo zaradi povečanega števila upraviöencev do subvencionirane tźne
najemnine.
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6.'100,00

193 500,00

193.500,00

56.000,00

56.000,00

58 000,00

58.000,00

522.062,00

515.8 12,00

6.250,00

208.500,00

208.500,00

71.650,25

71 650,25

58.000,00

58.000,00

103,96

103,98

102,46

107,75

107,75

127,95

127,95

100,00

100,00

103,96

'103,98

102,46

107,75

107,75

127,95

127,95

100,00

100,00
Servisiran države

100,00ĺ00'002.000,002.000,002,000,00OBRAMBA02
2.000,00

2 000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

100,00 100,00022 Civilna zaŠčita

0220 Civilna zašÖita

031 Policija

0310 Policĺja

032 ProtipoŽarnavarnost

66,4166,4185.000,00128.000,00í28.000'00JAVNI RED IN VARNOST03
3.000,00

3.000,00

125 000,00

1 25 000,00

3.000,00

3 000,00

125.000,00

5.000,00

5.000,00

80.000,00

80.000,00

100 00

166,67

166,67

64,00

166,67

'166,67

64,00

2 00

69,4611,33965.064,891.389.480,741.352.9í 3'58GOSPODARSKE DEJAVNOSTI04

0320

041

041 1

042

0421

0422

045

0451

046

0460

047

0473

049

0490

varnost

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom

Dejavnosti s področja sploŠnih gospodarskih in trgovinskih zadev

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

Kmetijstvo

Gozdarstvo

Promet

Cestni promet

Komunikacije

Komunikacije

Druge gospodarske dejavnosti

Turizem

Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

53.223,18

53223,18

727 044,37

719.894,37

7.150,00

433.882,35

433.882,35

22 000,00

22.000,00

84 263,68

84.263,68

32.500,00

32 500,00

53.223,18

53.223,18

727.0M,37

7'19.894,37

7.1 50,00

470.149,51

470.'149,5'l

22.000,00

22.000,00

84 263,68

84.263,68

32.800,00

32.800,00

59.243,05

59.243,05

295.1 50,00

288.000,00

7 150,00

546.195,41

546.1 95,41

22 000,00

22.000,00

12.176,43

12.176,43

30.300,00

111,31

111,31

40,60

40,01

100,00

125,89

125,89

'100,00

100,00

14,45

14,45

93,23

93,23

111,31

1 1 1,31

40,60

40,01

100,00

116,17

116,17

100,00

100,00

14,45

14,45

92,38

92,38zadeuroč1a

051 Zbiranje in ravnanje z odPadki

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki

052 Ravnanje z odpadno vodo

100,7799,333.055'3l7,2Ą3'032'077 
'2Ą

3.075.877,24VARSTVO OKOLJA05

30 300

8 300,00

8.300,00

3.063 577 ,24

8.300,00

8.300,00

3.019.777,24

8.300,00

I 300,00

3.043'57 ĺ ,24

'100,00

100,00

99,35

100,00

'100,00

'100,79



0520 Ravnanje z odpadno vodo

053 ZmanjševanjeonesnaŽevanja
3.063.577,24

4.000,00

3.019.777,24

4.000,00

3.043 577,24

3.500,00

1 00,79

87,50

99,35

87,50

87,50
0530

062 Dejavnosti na podroČju prostolskega naÖrtovanja in razvoja

0620 Dejavnosti na področju prostolskega načrtovanja in razvoja

063 Oskrba z vodo

0630 Oskrba z vodo

064 Cestnarazsvetljava

315.600,00

315 600,00

375.237,70

375,237,70

85.000,00

315.600,00

315.600,00

375.237,70

375.237,70

84 700,00

'189.358,60

189.358,60

196.692,00

1 96.692,00

80.700,00

60,00

60,00

52,42

52,42

94,94

94,94

87

60,00

60,00

52,42

52,42

95,28

60'í860,16466.750,60775.537,70f75.837,t0STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ06

0640 Cestna

lzvenbolnišni ne zdravstvene ĺÍoritve072

0721

88,0022.000,0025.000,0025.000,00ZDRAVSTVO07
80.

zdravstvene storitve

081 Dejavnosti na področju športa ln rekreacije

0810 Dejavnosti na področju Športa in rekreacije

082 Kulturnedejavnosti

0820 Kulturne dejavnosti

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, zdruŽenj in drugih institucij

25.000,00

25.000,00

78.000,00

78.000,00

1 26.000,00

126 000,00

13.241,60

13241,60

25.000,00

25.000,00

78.000,00

78.000,00

126.000,00

1 26.000,00

13.241,60

13.241,60

22 000,00

22.000,00

38.000,00

38.000,00

124 000,00

1 24.000,00

13.241,60

13.241,60

88,00

88,00

88 00

88 00

48,72

48,72

98,41

98,41

100,00

100,00

48,72

48,72

98'4ĺ

98,41

'100,00

'100,00

80,6i80,67175.241,602',17.241,60217.241,60KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH

124,40124,852.64.494,852.109.720,212/t02j87,37

0840 avnosti neprďtnih

091 Predšolska vzgoja in osnovnoŠolsko izobraŽevanje

09'l1 PredŠo|skavzgoja

0912 osnovnošolsko lzobraŽevanje

096 Podporne storitve pri izobraŽevanju

tn

1.914 987 ,31

1.778.587 ,37

136.400,00

187 200,00

187.200,00

1.922.520,21

1.778.587 ,37

143.932,84

187.200,00

1 87.200,00

2.437.294,85

2.297.790,00

139.504,85

187.200,00

1 87.200,00

127,27

129,19

102,28

100 00

100 00

126,78

1 29,1 9

96,92

100,00

100,00

105,23í05.23289.600,0027s.200,00275.200,00SOCIALNA VARNOST10

0960

101

1012

104

1 040

107

1070

109

1 090

storitve izobražeu

Varstvo obolelih in invalidnih oseb

Varstvo invalidnih oseb

Varstvo olrok in druŽine

Varstvo otrok in druŽine

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroŽenih in socialno izključenih kategorij prebivalstva

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroŽenih in socialno izklju enih kategorij prebivalstva

Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

10.200,00

10 200,00

10 000,00

í0.000'00

250.000,00

250.000,00

5.000,00

5.000,00

10.200,00

10.200,00

10.000,00

10.000,00

250.000,00

250.000,00

5.000,00

5.000,00

10.300,00

10.300,00

I 300,00

8.300,00

266.000,00

266.000,00

5.000,00

5.000,00

100,98

100,98

83,00

83,00

106,40

106,40

100,00

100,98

'100,98

83,00

83,00

106,40

106,40

100,00

100,00
u socialne varnosti


