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Sestavni deli proraěuna so:. Splošnidel. Posebni del. Načrt razvojnih programov

l. Splošni del proraěuna
vključuje bilanco prĺhodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloŽb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoěe prihodke (davčne in
nedavěne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih bĺagajn
javne-ga fĺnanciranja. Na strani odhodkov pa se ĺzkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhođke, tek]oóe
transfere, investicijske od h od ke ter investicijske transfere.

Raču1finaněnih terjatev zajema na strani izdatkov tĺste tokove izdatkov, kizadrŽavo oz. obtino nimajo
znaěaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisiznaěaj danĺh posojil fĺnaněnih
naloŽb oziroma kapitalskih vlog drŽave oz. občine v javna in zasebna podjetjá, banke oziroma druge
finančne institucĺje. Plačila imajo za rezultat nastanek fĺnančne terjatve drŽave 

-oz. 
oběine do pĘemniŘa

teh sredstev ali pa vzpostavĺtev oziroma povečanje kapitalskega deleŽa drŻave oz. oběine v ĺastniški
strukturi pĘemnikov teh sredstev. Na strani pĘemkov pa so V tem računu izkazani tokovi pĘemkov, ki
limajo znaěĄa prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova pĘetih vračil posojenih sredstév drŽave
(občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskĺh deleŽev drŽave óz. občine v podjetjih,
bankah in drugih finančnih ĺnstitucijah.

! pěunu financiranja se izkazujejo tokovi zadolŽevanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga drŽave (občine), oziroma s financiranjem proraÖunskega deficita, tó je salda bĺlance prihodkoł in
odhodkov ter računa finančnih terjatev in naloŽb. ZadolževaĄe je razčlenjéno na najemanje domaěih ĺn
tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdĄo dżavnih vrednostnih papirjev na_domáčem in tujem
trgu. o-dplačila dolga pa so razělenjena na odp|ačila domaěih in tujih kredĺtov ter odplačila glavńice
zapadlih drŽavnĺh vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi sprđmembe
stanja denarnih sredstev na računĺh med proraěunskim letom.

ll. Posebni deI proračuna
V posebnem delu je predstavljena vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih
posameznih proračunskih uporabnĺkov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vkljuöuje odhodke in
druge izdatke delovanja predstavljene po podroějih proračunske porabe, glavńin programih in
podprogramih.

Podprogrami so razdeljeni na proraěunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del
podprograma, kizajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnostĺ ali projekta, ki ga izvaja posamezni
neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnostĺ ali projekta, ali del aktivnostĺ ali
projekta, kiga izvaja posamezni neposredni proraěunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskĺh izdatkov. Za določitev
kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinaněnih pĘemkov in izdatkov, kijo doloěa pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proraěun, proračunske uporabnike ĺn druge osebe.;avneg1a prava.

Pri pripravi proraěuna se upoštevajo klasifikacĺje javnofinančnih prejemkov ĺn izdatkov.

Klasifĺkacije proraěuna prikazujejo pĘemke ĺn izdatke občinskega proraěuna po naslednjihklasifikacijah:
- institucĺonalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

lnstitucionalna klasifikacija javnofinančnĺh enot daje odgovor, kdo porabtja proračunska sredsŕya (katere
institucije). lnstitucionalna klasifikacĺja proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih
sredstev po institucionalnih enotah, kĺ so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna.
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Nosĺlci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki
proračuna (obÖinski svet, nadzorni odbor, Župan in občinska uprava).

Ekonomsko klasifikacijojavnofinančnih pĘemkov in ĺzdatkov doloěa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
za proraěun, proraěunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, ka1se
plačuje iz javnih sredsŕey. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje,za kaj se porabljajo javna
sredsŕya. Programska klasifikacija javnofinaněnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programskĺ
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proraěunov občĺn od leta 2006 dalje.
V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občĺne še podprogrami.
Programska klasifikacija je Že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o pĘemkih in izdatkih
občin na podlagi 27 ' ćlena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123106, 57l08, 36111, 14l15 _
ZUUJFO, 71117 in 21118 - popr.). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poroěanju občin o realiziranih
prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkĺh občinskih proraěunov (Uradni list RS' št'
56/07 in 6/08), na podlagi katerega občĺne poročajo preko sĺstema za poroěanje (APPrA-o)' ki ga je
vzpostavilo Minĺstrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinaněnih izdatkov, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinanČnih izdatkov po posameznih
funkcijah oběine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno
coFoc klasifikacijo in omogoÖa mednarodne primerjave.

Priprava proračuna za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni lĺst RS, št. 11/11 - uradno
prečišÖeno besedĺlo, 14ĺ13 _ popr., 'l01/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZlPRs1617 in 13/í8).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem naěrtu za proračun, proraěunske
uporabnĺke ĺn druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112109, 58/10' 104110, 104111,97l12,
108/í3, 94114, 100/15, 84l16 in 75117)' odredbo o funkcionalni klasifikacijijavnofinančnih izdatkov (Ur.l.
Rs, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proraěunov (Ur.l. RS' Št. 57105'
88/05, 138/06 in 108/08).

lzdatkĺ proraěuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v
1' podroěja proračunske porabe (21 področij)'
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (l22podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasĺfikacijo:
01 PoLlTlČNl SlsTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03 ZUNANJA PoLlTlKA lN MEDNARoDNA PoMoČ
04 SKUPNE ADM|N|STRAT|VNE SLUŽBE lN sPLoŠNE JAVNE sToRlTVE
05 ZNANoST lN TEHNoLoŠK RAzVoJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
1O TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
'ĺ1 KMET|JSTVo, GozDARSTVo lN RlBlŠTVo
'ĺ2 PR|DoB|VANJE lN DlsTRlBUclJA ENERGETSK|H sURoVlN
'ĺ3 PRoMET, PRoMETNA lNFRASTRUKTURA lN KoMUNlKAclJE
14 GOSPODARSTVO
15 VARoVANJE oKoLJA lN NARAVNE DEDlŠČlNE
16 PRosToRsKo PLAN|RANJE ĺN STANoVANJSKo KoMUNALNA DEJAVNoST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPoRT lN NEVLADNE oRGANlZAclJE
19|ZoBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz drugih evropskih institucij, so v proračunu prĺkazana skladno
z veljavnĺm enotnim kontnim naÖrtom v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij.
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!ll. Načrt razvojnih programov
sestavljajo letni naěrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo
dokumentidoĺgoroěnega razvojnega naěrtovanja, pośebnĺzakonĺali drugi preopisi.

STANJE zADoLŽENosTl

občina se lahko zadolŽuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki oblinskega
proračuna, javni gospod_arskizavodi in javna podjetja se lahko zadolŽujejo in izdajajo poroštva samo, ěeje z. zakonom, ki uĘa financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji' Řilĺn ooloeí óoeĺnsri svet. Pravne
osebe, v katerih ima o-bčĺna odloěujoč vpliv na upravljanje, se lahŘozaoólzu;e1o in izdajajo poroštva pod
pogojĺ, kijih določi občinskĺ svet. obseg skupne zadólzĺtve in danih porošteú óseo ;avn-e!a sektorja śe v
določenem letu doloÖiz odlokom, s katerim se spĘme oběinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju oběin se v največji obseg moŽnega zadolŽevanja občine
všteva zadolŽevanje za ĺzvrševanje oběinskega proračuna, razen-zadoŹévanje iidrugega odstávka .10.a

ělena tega zakona, uěinki zadolŽevanja v zvezi z upravljanjem z dolgom o'bčinskegi proraeuna, dana
poroštva posrednim proračunskĺm uporabnikom oböĺnskega proraěuna in javnirn- pód;et;em, katerih
ustanoviteljica je občina, in finančnĺ najemi ter blagovnl tréoiti neposrednih'proračunskĺh upoiabnikov
oběĺnskega proračuna.

oběina se v tekočem proračunskem letu |ahko zadolŽi, ěe odplačilo obveznosti iz naslova posojil
(glavnice in obresti), finaněnih najemov in blagovnĺh kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti ĺz
naslova izdanih poroŠtev za izpolnitev obveznosti posrednih proraěunskih uporannixov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je oběina, V posameznem letu odplaěila ne preseŽe 8o/o realiziraniil prinootdv iź
bĺlance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolŽevanja, zmanjŠanih za
prejele donacije, transferne prihodke iz drŽavnega proračuna za investicije ĺn pŕejeta sredstva iz
proračuna Evropske unije ter prihodke reŽijskih obratov.

Za uspešno izvedbo sočasne gradnje je potrebno:
1. spĘet|proračun,
2- ĺzvesti postopke po Zakon o javnem naroěanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14ĺ'18, v nadaljevanju ZJN-

3),
3. pridobĺti soglasje Mĺnistrstva za finance,
4. izvesti postopke za pridobitev virov kreditiranja,5' izbrati izvĄalca in podpisati pogodbo z izvajalcem.
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I. SPLOSNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
7 PRlHoDKl 5.025.994 €

obrazloŽitev konta

Na osnovi veljavne klasifikacije se prĺhodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o fĺnancĺranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financĺranje
nalog oběin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih moĘo đbeine opravljatĺ na podlagi svoj1h
pristojnosti, doloěenih zzakoni za posamezna področja, żlasti pa śtroŠki:

1. javnih sluŽb in za izvajarye javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva,
primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, spórta in kulture te}'plačil za záravstveno
zavarovanje |n drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financiĘo iz oběinskega proraöuna;

2. lokalnih gospodarskih javnIh sluŽb, urejanja občinske prometne ĺnfrastrukture, zagotavljanja varnostĺ
prometa na občinskih cestah, poŽarnega varstva in varstva pred naravnĺmi in drúgimi'ne'sreěami v
obsegu, kise v skladu z zakonom financirajo iz oběinskega proračuna;

3. uĘanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plaěil stanarin in stanovanjskih stroŠkov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financiĘo iz
občĺnskega proraěuna;

5. delovanja oběinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter
nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih sluŽb'

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz pĘšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri
ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za iziaeiln
povprečnine.

Največj ĺ deleŽ prihodkov proraču na predstavljajo transfern ĺ prihod ki in dohodn in a'

70 DAVCN ! PRIHODK! 3.336.416 €

obrazloŽitev konta

Davěni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, kijih davkoplaěevalci
vplaČujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, kiso doloćenis p-osebniml zakoni. 

'

700 DavkÍ na dohodek in dobiček 2.739.356 €
obrazloŽitev konta

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek oběine iz dohodnine. Ker Ministrstva za finance
podatka za leto 2020 še ni podalo, smo ob načrtovanju izhajali iz podatka za leto 20í9. Tako načrtujemo,
da bo občina Vodice tudi v letu 2020 iz tega naslova prejelđ2'73Śi.356,00 EUR prihodkov.

703 Đavki na premoženie il6.g6o €
obrazloŽitev konta

V to skupino davkov sodíjo davki na uporabo, lastnĺštvo ali prodajo premoŽenja (premiěnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v doloěenih časovnih intervaliń, v enkratnem znesku alĺ ob
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastnĺŠtva nad premoŽenjem zaradi dedovanja,
daril ĺn drugih transakcij.

704 Domači davki na blago Ín storitve 8o.1o0 €
obrazloŽitev konta

ZajemĄo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter
dajatve v zvezi z uqgpbo ali z izdĄo dovoljenja za uporabo blaga áll Ĺva;anjóm storii'ev. V to skupino
davkov sodijo pĘŠnji sploŠni prometni davki in sedanji davek ńa dodanó viednost ĺn trošarine. V to
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kategorijo davěnih prihodkov sodijo tudĺ davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na
srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornĺh vozil (registracijske takse) ter drugi davki na
uporabo blaga in storitev in na dovoljeĄa za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrŠčajo
dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaŽevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, poŽarne, prenočĺtvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to
kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaraěunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi
davki na prĺdobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

občini v skladu z zakonom, ki uĘa posamezen davek, prĺpadajo 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 občina tudi na ta davek nima vplĺva;

. Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kamor spadajo:

- okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700) - gre za
namenski prihodek za izgradĄo kanalĺzacijskih omreŽij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih zbira
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na področju odvajanja ĺn čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in nam jih preko Carinske uprave Rs (cURs) prenakaŽe na naš podračun. V primeru,
da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v dżavni proračun,

- Turistĺčna taksa (predpĺsana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in
fizične osebe, kispĘemajo goste na prenoěevanje),

- občinska taksa od fizičnih oseb in zasebnikov,

- Pristojbina zavzdrŽevanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.

7ĺ NEDAVCNI PR!HoDK| 987.225ę

obrazloŽitev konta

Na kontih skupine 71 se izkazĄejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prĺhodkĺ, ki niso uvršěeni v
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeleŽbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od
premoŽenja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s
prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obrestiVezave proračunskega denarja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 213.310 €

obrazloŽitev konta

Pri udeleŽbi na dobĺÖku in dohodkih od premoŽenja (710) največ prihodkov predstavljajo prihodki od
premoŽenja, kamor spadajo:

. prihodkiod najemnin za poslovne prostore,

. prihodki od najemnin za stanovanja,

. omreŽninaza vodovod,

. omreŽnina za odvajanje odpadnih voda,

. omreŽninaza odvajanje meteornih voda,

. omreŽninaza ěišěenje odpadnih voda,

. prihodki od zakupnin ter podeljenih koncesij.

V skupino nedavěnih prihodkov se uvrščajo tudi prĺhodki od obresti (obresti, ki se zaraěunajo za
neporavnane zapadle obveznosti).

711 Takse in pristojbine 7.000 €

obrazloŽitev konta

V tej skupini prĺhodkov so načrtovani prihodki od upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj
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713 Prihodki od prodaje blaga in storÍtev 27.5oo €
obrazloŽitev konta

P.rihodki od prodaje blaga in storifue so v letu 2020 naÖrtovani od kosil, kijih občina le delno zaraěuna, ĺn
sĺcer nad višino subvencĺonĺranega kosila. Drugi prihodki pa so predvĺdeni od prihodkov za oglaśne
objave v občinskem glasilu.

712 Globe Ín druge denarne kazni 1o4.ooo €
obrazloŽitev konta

Planĺrane so globe z1 o1ekrŠke (712001). V okviru občin Tzĺn, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravěe in
Vodice deluje Medobčinski ĺnŠpektorat in redarstvo, ki opravlja nadzor nad izvrŠeva-n;em oběinskih
predpisov in ĺzvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V tej skupini prihódkov so tudi prihodki od nadomestil za
degradacijo in uzu.rpacijo prostora ter prihodki iz naslova Povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih
stroŠkov na podlagizakona o prekrških.

714 Drugi nedavčni prihodki 6g5.415€
obrazloŽitev konta

!_9!ĺviru teh prihodkov največ sredstev predstavljajo prihodkĺ od komunalnih prispevkov (izboljŠanje,
OPPN Vodice - Petrans d.o.o., OPPN Lokarje - cesta A ter območje Urbanistiěńih rešitev väscaj, tijin
plačujejo investitorji pr.ed ĺzdajo gradbenega dovoljenja na območjih, ri nooo komunalno opremuenä. ľôo
po9lavko drugi ĺzrednĺ nedavčni prihodki so tudi prihodki, ki jih V zaěetku leta ni moŽno planirati in se
realĺzirajo med letom.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 €

652.353 €

obrazloŽitev konta

To so prĺhodki, ki so realiziranĺ iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoŽenja, to je prodaja zgradb,
opreme, drugih osnovnih sredstev, zemĺjišč, nematerialnega premoŽenja, zálog iń intervéntnĺh oz.
blagovnih rezerv. Kapitalske prihodke sestavljajo prihodkiod prodaje zeml.liSe.

722 PrÍhodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredsÍey 5o.oo0 €
obrazloŽitev konta

Med navedene prihodke so vkljuěeni prihodkiod prodaje stavbnih zemljiŠč.

Seznam in vrednosti zemljišč, kijih občina namerava prodati v letu 2020, je zď1etin obrazloŽen v Letnem
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem občińe vóoice za leto 2O2O, ki ga
spĘme občinski svet skupaj s proraÖunom.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
obrazloŽitev konta

Transferni prĺhodki so Vsa sredstva, ki jih posamezna institucĺja javnega financiranja prejme iz drugih
javnofinančnih institucij, to je iz drŽavnega proraěuna, proraěúnóv lorálnĺn skupnosti'ali'iz enega-od
skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirnijavnofinančni prihodĺ<i, paě pa predstävljajo
transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinaněnih institucÍj 603.928 €
obrazloŽitev konta

Namen 2020

PĘeta sredstva iz drŽavnega proračuna za investicije _ ARSKTRP (PP 044119 - Komasacija) 400.000'00 €

tzsrestva zaroracunaPrejeta 2061pdżavnega tn sanstatična(PPinvestĺcije Energetska acija
nskihobči stavb 1utik s 42karučna n svrtec karučna) 150.000'00 €

P tzsredstva zarejeta proračunadźavnega MGRT 0422 6nvesticije Obnova vodovoda(PP
s 2karučna, faza) 26.828'00 €

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - Medobčinski inšpektorat 16.000'00 €
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Povračilo subvencioniranja tżnih najemnĺn

741 Prejeta sredsÍya iz državnega proračuna iz sredstev proračun

obrazloŽitev konta

1.500'00 €

49.025 €

Druga prejeta sredstva iz drŽavnega proľačuna za tekočo porabo - gozdne ceste 1.000'00 €

Požarna taksa 8.000'00 €

skupaj 603.328'00 €

Namen 2020

PĘeta sredstva iz državnega proraěuna iz sredstev proračun EU - LAs
(PP 046109 Stara hišna imena 2) 6.525'00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU _ LAs
(PP 014'126 LAS Za mesto in vas) 42.500'00 €

skupaj 49.025'00 €

4 ODHODKI 5.605.660 €

obrazloŽitev konta

Skladno z ekonomsko klasifikacĺjo so odhodki ločeni po Vrstah na tekoěe odhodke, tekoče transfere ter
na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofĺnaněnih prihodkov
in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava.

40 TEKOCI ODHODKI 1.264.268ę

obrazloŽitev konta

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastaĺa zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plaěila materialnih in drugih
stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storĺfue. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne
opreme, kije klasĺficirana glede na računovodska pravila med tekoěĺmi odhodki, in sicer glede na njihovo
vrednost in Življenjsko dobo. V kategorijo tekočĺh izdatkov za blago in storitve pa se razvrŠčajo tudi plačila
obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredsfua izločena V rezerve.

400 Plaěe in drugi izdatki zaposlenim 380.425 €

obrazloŽitev konta

Plaěe so izplačane na podĺagi veljavne sistemizacĺje delovnih mest v občĺnski upravi oběine Vodice z
upoštevanjem sredstev za nadurno delo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
obrazloŽitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno
zdravsfueno zavarovanje, za poškodbe pri delu, za zaposlovanje, za starševsko varsfuo ter premije
kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja.

58.277 €
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402 lzdatki za blago in storitve 759.066 €
obrazloŽitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za pisarniški, čistilni, sploŠni material in storitve, posebnĺ material in
storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroŠke in storitve, izdatke za
sluŽbena potovanja, tekoče vzdrŽevanje, poslovne najemninó in zakupnine ter druge operatĺvne odhodke.

403 Plačila domačih obresti 31.ooo€
obrazloŽĺtev konta

Plačila obresti za.servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila
obresti od najetih !re!i!ov in na plaěila obresti od ĺzdanĺh vrednostnih papir;ev. V podrobnejśi rlasřiraąi
pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujah kréditodajalcev. Pläčila domaěii"l
obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v proraěunu v višiníkot predlagäno.

409 Rezerve 35.5oo €
obrazloŽitev konta

Sredstva izločena V rezerve: podskupĺna vkljuěuje izloěanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s
sredsfui tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso 

'oĺli 
predvideni v času frĺpraveproraěuna. V teku izvrŠevanja proračuna se odhodki, ki se plaěajo iz sredstev rezerv, računovodsko

evidentiĘo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru Řonta rezerv.

ZĄeta so sredstva rezerv ĺn znašajo 35.500 €:

- Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so predvidena v viŠĺni 1o.ooo €.

- Sredstva proraěunske rezerve so predvidena v višĺni 5.oo0 €.

- Sredstva za posebne namene so naěrtovana v višini 2o.5oo €' -- > Sredstva za posebne namene
predstavljajo vračanja pretek1ih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omreŽja ĺn eistĺlne naprave
na obmoěju občĺne Vodice. lz naslova vlaganj občańov v izgradnjo känalĹacijskega omreŽja in ěistilne
naprave na območju občine Vodĺce je občina Vodice v letill (1.1o.2ooo -st'lz.zooaĺ, ro se je
obračunavala ta taksa, pĘela cca.21O'00o €. V skladu s predlogom novega odloka o ŕomunalnem
prispevku, se ta sred.stva upošteĘo pri plačilu komunalnega prispeřka, oziroňa se vrnejo občanom, na
podlagi njihovega zahtevka, v kolikorse le{i ne prikljuěijo ňa ĺ<analizacijsko omreŽje oo leta 2021.Zata
namen bo občina od leta 2012 do leta2021sorazmerno namenjala naménska sredśfua v sklad.

41 TEKocl ľnnľĺsFERl 1.794.452ę

obrazloŽĺtev konta

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta Vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik odpĘemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala'ali ärugega blaga oziroma pĘemnik
teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev ňořa biti-pri pĘemniŔu iekoěe
alisploŠne narave in ne investicijskega znaěaja.

Tekoči transferi so Vsa sredstva, ki se ĺz proračuna nakazujejo posameznikom, javnĺm zavodom, javnim
skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 Subvencije 57.ooo€
obrazloŽitev konta

Subvencije vključujejo Vsa nepovratna sredstva, dana javnim alĺ privatnim podjetjem, finančnim
institucĺjam ali zasebnim trŽnim proizvajalcem. PĘemniki teh sredstev jih obraůnava;',l rot prihodek
tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod razliěnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije,
nadomestila, povračila ĺdr.. Najpogosteje je njĺhov namen bodisi zniŽanje cein za končnega up'oralinlra äli
pa zvĺšanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebňim podje$em ter
zasebnikom. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, poä vnapĘ določenimi pogđ;i in napodlagi pravil s področja dodeljevanja drŽavnĺh pomoči. Sredštva so' nämenjena räm'plärcnlm
subvencijam v kmetĺjstvu', subvencijam privatnim podje$em in zasebnikom ter suovenci;ań javnim
podjetjem (subvencioniranje cene vode in kanalščine ter omreŽnin JP Komunala Vodice, o.o'o.;.
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

obrazloŽitev konta

Transferi posameznĺkom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k druŽinskim dohodkom ali pa delno ali
polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne
transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plaěniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo
nikakršnega nadomestĺla.

Sredstva na tem kontu so tako namenjena za nagrade novorojencem (enkratna denarna pomoě ob
rojstvu otroka), transferom zazagotavl1anje socialne varnosti, izrednim Štipendijam, regresiranju prevozov
v šolo ter za prehrano učencev in dijakov, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin,
plačilo razlĺke med ceno programov v vrtcih in plaěili staršev, izplaěila druŽinskemu pomočniku ter drugim
transferom posameznĺkom in gospod injstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
obrazloŽitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri
čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali zasebne nevladne institucije, katerih cilj ni
pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.

Sredstva na tem kontu so namenjena za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam kot so:
gasilska zveza in gasilska društva, kulturna, športna druŠtva in ostala društva v oběiniVodice.

413 Drugi tekoči domači transferi 576.252€

obrazloŽitev konta

Sredstva na tem kontu so namenjena za tekoče transfere v javne zavode in javne sklade ter za sredstva,
prenesena drugim občinam.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.487.940ę

obrazloŽitev konta

lnvesticijski odhodki zajemajo plaěila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih
sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko
vzdrŽevanje in obnove osnovnih sredstev, ĺzdatke za nakup zemljiŠč in naravnih bogastev ter izdatke za
nakup nematerialnega premoŽenja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, Študij o
izvedljĺvosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo največjo skupino proraěunskih odhodkov.

420 Nakup Ín gradnja osnovnih sredsŕey
obrazloŽitev konta

Za nakup ĺn gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2020 sredsfua namenjena v veěini za novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrŽevanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih
bogastev ter za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija' V manjšem delu sredstva
namenjamo tudiza nakup opreme.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 59.000 €

obrazloŽitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plaěilu
investicijskĺh odhodkov prejemnĺkov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrŽevanje,
obnove in drugo.

431 lnvesticijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 25.000 €
obrazloŽitev konta

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proiaěunski uporabnĺki, so v letu 2020
sredstva namenjena investicijskim transferom nepridobitnim organizacijam - Gasilskazveza Vodice.

1.032.100 €

129.100 €

2.487.940 €

tt



432 lnvesticijski transferi proračunskim uporabnikom 34.o0o €
obrazloŽitev konta

Na kontu investicijskih transferov proračunskim uporabnikom se v letu 2020 sredstva namenjajo šoli za
osnovna sredstva.

c. RAcuľ FINANGIRANJA
5 ZAĐ9LŻEVANJE

582.925 €

í.004.655 €
obrazloŽitev konta

V računu'financiranja se izkazujejo tokovi zadolŽevanja in odplaěila dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga, oziroma s financĺranjem proračunskega deficitá, to je salda bilaňce prĺhodkov ĺn odhodkov ter
računa finančnih terjatev in naloŽb.

V raěunu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- najetidomači in tuji krediti ter

- sredstva, pridobljenazizdajo vrednostnih papĺrjev doma in v tujĺni.

Na strani izdatkov pa se V računu financiranja izkazujejo:

- odplačila glavnice domačih ĺn tujih kreditov ter

- odplaěila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V raěunu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na raěunĺh v teku
proračunskega leta.

50 ZADoLŽEVANJE 793.790 €
obrazloŽitev konta

V okvir te skupine se vkljuěujejo vsa sredstva, pridobljenaiz naslova najemanja domačih in tujih kreditov
ter sredstva, pridobljena zizdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domaěe zadolževanje 7gg.7go €
obrazloŽĺtev konta

oběina Vodice se v letu 2020 predvĺdoma zadolżuje za 793.790,00 € in sĺcer izključno za fĺnanciranje
proj ektov (za zagotavlja nje lastn i h s red stev) :

- oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop (sredstva se zagotavlj Ąo za ĺzvedbo izgradnje),
- lnfrastruktura Polje -Lc462151, JP 962501 (ěez Polje) in JP 962511 (Polšak) (sredstva sezagotavljajo
za izvedbo izgradnje),

- ostala infrastruktura ob soěasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gas|lska koča - Tesarstvo Kranjc, LC
Skaručna Utik) (sredstva se zagotavl1Ąo za ĺzvedbo izgraon1e),

- lnfrastruktura Skaruěna (regionalna cesta), JP 962501 (Majkerjev graben), JP 962541(Fučkov graben),
JP 96253't (Polarček - Poljšek) (sredstva se zagotavljĄo za izve_doo izgraońje)'

55 oDPLłcll_ł DoLGA 210.865 €
obrazloŽitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga in dolga v tujino.

550 odplačila domačega dolga 210.865 €
obrazloŽĺtev konta

odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih
institucijah (konto 5501 in SS02).
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l. Zadolževanje občine Vodice

Projekti' kise bodo financiral! preko zado!Ževanja in opis projektov

1. Kanallzacija
. Nadgradnja sĺstema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja

povezovalnega kanala C0 v MoL (sredstva se zagotavljĄo za izvedbo izgradnje),o lnfrastruktura Polje - Lc 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) (sredstva se
zagotavljajo za izv edbo izg rad nje),

r ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC
Skaručna Utik) (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),o lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov
graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek) (sredstva se zagotavljĄo za izvedbo izgradnje) - sporazum
DRSI.

Vsi zgoĘ navedeni projekti se navezujejo na projekt ''Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne
vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MoL". Sredstva se namenjajo
za gradnjo komunalne infrastrukture kot navedeno. občĺna se bo za potrebe izvedbe izgradnje zadolŽila
neodvisno od prejema nepovratnih sredstev s strani Minĺstrstva za okolje in prostor za ĺnvesticijo
''Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v oběinah Medvode in Vodĺce ter izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MoL" in ob predpostavki, da bo to nujno potrebno za izvrŠevanje proraěuna
oběĺne Vodice.

Sredstva za odplačilo kredita in obrestĺ za Vse zgoraj navedene projekte se bodo delno zagotavljala iz
naslova najemnine komunalne infrastrukture in deloma tudi iz naslova komunalnega prispevka za ĺzboljšanje
opremljenosti s kanalizacijo (na območjih, katera se opremljajo s kanalizacijskim omreŽjem) ter iz lastnih
sredstev.

2. Vodovod

o oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 't. Sklop (sredstva se zagotavljĄo za izvedbo ĺzgradnje)

Za zgorĄ naveden projekt se bo občina Vodice zadolŽila le v primeru sklepa o sofinanciranju dotiěne
investicije s strani Ministrstva za okolje in prostor. PĄekt vodi po poobĺastilu vseh občin (Cerklje na
Gorenjskem, Vodice, Senčur, Mestna oběina Kranj, Komenda) občina Cerklje na Gorenjskem.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti za Vse zgoraj navedene projekte se bodo zagotavljala ĺz naslova
najemnine komunalne infrastrukture in iz lastnih sredstev.

Na podlagi źe zgorĄ navedenega občina Vodice v naslednjih letih načrtuje zadolževanje za
financira ih - kot lastnih sredstev:

Projekt Celoten
kredit

stanje da dan
31.12'2018 (że
najeti krediti)

leto 20í9 leto 2020

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

1'384.692'00 € 744.455'00 ę 640.237'00 € 0'00 €

ostala infrastruktura ob sočasni gradnji c0
kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc,
LC Skaručna Utik)

806.480'00 € 0'00 € 483.888'00 € 322'592,00ę

lnfrastruktura Polje - Lc 462151 , JP 96250'l (čez
Polje) in JP 962511 (Polšak) 636'480'00 € 0'00 € 381.888'00 € 254.592'00 €

lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP
962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fuěkov
graben)' JP 962531 (Polarček - Poljšek) (sredstva
se zagotavljajo za izvedbo izgradnje),

142.386'90 € 0'00 € 57.386'90 € 85.000'00 €

Kanalizacija

SKUPAJ 2.970.038'90 € 744.455,00 ę 't.563.399,90
€ 662.184'00 €

Krvavški
vodovod

oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save -
'Lsklop 215.886'48 € 0'00 € 84'280,48ę 131 '606'00 €
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Vrtec Vrtec škratka svĺta - dograditev kuhinja in dva
oddelka - črpano v 2017 in 2018 750.953'42 € 750.953,42€ 0'00 € 0'00 €

Skupaj 4'155.042'80 € 1'713.572,42ę 1.647.680,38
€ 793.790'00 €

Šola energetska sanacija - ěrpano v letu 2014 - vnesen
preostanek 218.164'00 € 218.164'00 € 0'00 € 0'00 €

obstojeěe zado!Ževanje občine Vodice

občina na dan 31.12.2018 izkazuje stanje zadolŽenosti v višini 1'713.572,42 € in sicer kot kredĺt za
zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija oŠ Vooice, Vrtec Škratek Svit (dograditev) ter
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne Vode V oběinah Medvode in Vodice těr izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MOL.

ll. Zado|tevanie pravnih oseb na ravni oběine

oběina Vodĺce ima na dan priprave tega načrta spĘet proraěun za leto 2018, v katerem ima opredeljeno, da
se posredni uporabniki občinskega proraÖuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je oběĺna tér druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoě vplĺv se v ietu 2018 ne smđjo
zadolŽevati in ne smejo izdajati poroštva.

občina Vodice je ustanoviteljĺca JP Komunala Vodice, d.o.o., oŚ vodice ĺn Vrtca Škratek Svit Vodice.
občina Vodice je navedene pravne osebe, da na podlagi 'ĺ4. člena Pravilnika o poŠiljanju podatkov o stanju
in spremembah zadolŽitve pravnih oseb javnega sektorja in oběin, najkasneje do 25' 8. 2018 dostavijo
podatke o napovedi zadolŽevanja za naslednja tri koledarska leta. lz prejetih dokumentov je razvĺdno, đa
pravne osebe v lasti oběine nimajo nobenega obstojeěega zadolŽevanja, prav tako pa se ne nameravajo
zadolŻiti v naslednjih treh koledarskĺh letih.

lll. Skupna obstojeěa zadolženost občine Vodice in pravnih oseb na ravni občine

občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31.12.2018 skupno izkazujejo stanje zadolŽenosti v
višĺni 1.713.572,42 € in sicer kot kredit zazagotovitev lastnih sredstev pri projektu ÉnergeÍska sanacĺja oŠ
Vodice, Vrtec škratek Svit (dograditev) ter Nadgradnja sĺstema odvajanja komunalně odpadne vóde v
oběinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MoL.

lV. lzračun največjega obsega možnega zadolževanja in postopek zadotževanja

oběina se lahko zadolŽĄe v sk|adu z zakonom, ki ureja javne finance in v skladu z zakonom, ki ureja
f|nanciranje občin.

oběina se za izvrševanje oběinskega proraěuna v tekočem proraöunskem letu lahko zadolŽĺ samo s
črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

obseg zadolŽevanja občine za izvrŠevanje oběinskega proraěuna V posameznem proraěunskem letu se
doloöi v odloku, s katerim se spĘme občinski proračun.

V največji obseg moŽnega zadolŽevanja občine se všteva zadolŽevanje za izvrševanje oběinskega
proračuna, učĺnki zadolŽevanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštúa
posrednim proraÖunskim uporabnikom občĺnskega proračuna ĺn javnim podjetjem' katerih ustanoviteljica je
občina, in finančni najemiter blagovni kredĺti neposrednih proraÖunskih uporabnikov občĺnskega proračuna.

občina se v tekoěem proračunskem letu lahko zado|Ži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojĺl (glavnice in
obresti), finantnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz nalloúa izdanih
poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljĺca je oběina, V posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih pľihodkov lz bilance
prihodkov in odhodkov občĺnskega proraěuna v letu pred letom zadolŽevanja, zmanjšanih za pĘete
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donacĺje, transferne prihodke iz drŽavnega proraÖuna za investicije ĺn pĘeta sredstva iz proračuna
Evropske unije ter prihodke reŽijskih obratov.

* podatki temeljijo na oceni realizacije prihodkov proračuna za leto 2018' dokoněni podatki bodo znani
pri zaključnem računu

oböina pred Vsako zadolŽitvijo, pri kateri ěrpanje in odplačĺlo posojila nista v ĺstem proračunskem letu,
ministrstvu, pristojnem za finance predloŽi vlogo za soglasje.

Vloga vsebuje:
o vrsto zadolŽitve,
. navedbo pĘekta, za katerega se bo občin a zadolŽila, v primeru zadolŽĺtve za sredstva

sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije in zadolŽitve za lastni deleŽ financiranja
investicije, kije sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki uĘa izvrŠevanje proračuna,

. seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, kijih bo občina nadomestila, v primeru zadolŽitve
za upravljanje z dolgom,

. pogoje zadolŽitve, kĺvplivajo na doseganje najveÖjega obsega moŽnega zadolŽevanja oběine v
skladu z 1o.b členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123106, 57ĺo8,36ĺ11, 14115 _
zUUJFo, 71l17 in21l18 _ popr.); v nadaljnjem besedilu: ZFo-1): višino glavnice, valuto zadolŽitve,
obrestno mero, rok odplaěila in obdobje ěrpanja kredita ali posojila oziroma fĺnančnega najema,

. vrsto zavarovanja posla,
o rok za sklenitev pogodbe o zadolŽifuĺ.
r podatke o obstojeěih zadolŽitvah, izdanih poroštvih in prevzetih dolgoroÖnih obveznostih s

pogodbami o finaněnem najemu ter blagovnih kreditih, z aŽuriranimi načrti odplaěil in izjavo Župana,
da jaměi za celovitost in pravilnost podatkov,

o poročilo Župana ali poročĺlo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval Župan, o izboru najugodnejšega
ponudnika in

. predlog pogodbe o zadolŽitvi z amortizacijskim načrtom.

Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika vsebuje primerjavo elementov zadolŽitve iz četrte alineje
drugega odstavka tega člena in drugih elementov, ki vplivajo na ugodnost ponudbe, ter navedbo najmanj
dveh posojilodajaĺcev, ki jima je občina oddala povpraŠevanje po zadolŽitvi. Öe je obÖina pĘela le eno
ponudbo, poročilo vsebuje le elemente prejete ponudbe, poročilu pa se priloŽi pĘete negativne odgovore
potencialn ih posojilodajalcev.

lzračun največjega obsega možnega zadolŽevanja

prikaz za leto 201 9

1 osnova za izraěun največjega obsega moŽnega zadolŽevanja občine ('l = 'l '1 - 1.2 -1 .3 - 1.4 - 1.5) 3.876'583'20 €

't,1 ocena realizacije prihodkov iz A. bilance prihodkov in odhodkov v letu 2018 4.478.'t82,86C

zmanjšani za:

1,2 ocena pĘetĺh donacij 200'00 €

1,3 ocen transfernih prihodkov iz dźavnega proľačuna za investicije 122.088'38 €

1,4 ocena pĘetih sredstev iz proraěuna EU 479.311'28€

1,5 ocena prihodkov reŽijskih obratov €

2
ocena največjega obsega moŽnega zadolżevanja oběine - odplačilo glavnic in obresti

(2=1.*8o/o)
druoi odstavek 10'b člen ZFo-í

31 0. ĺ 26'66 €

obstojeěe zadolževanje (stanje na dan 3'l. 12.2018) 1.713.572,42 ę

načrtovano zadolŽevanje v letu 2019 1.647'680'38 €

načrtova n o zadolžev anja 2020 793.790'00 €

skupaj glavnica 4.í55.042'80 €
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3. Predvideno letno odplačevanje kredita za sofinanc|ranje investlcij in obdobje zadotŽevanja

ob sledeěi h pred postavkah zadolŽev arya za skupn i obseg kred ita :. Skupni znesek kredita:2.441.47o,38 €o Doba odplačila: 240 mesecev (20 let)o Refereněna obrestna mera*: -0,248 % (zero flow)o obrestnĺpribitek: 0,7 %. Skupna obrestna mera:0,7 o/o

bi skupnĺ stroški kredita znašali cca: 172.645,85 €

Skupni znesek, ki ga občĺna Vodice morala plaěati pa bi znaŠal cca: 2.614.115,96 €'

Meseěna anuiteta bi tako znaŠala cca 10.172,79 €.

Letna anuiteta bi tako znaŠala cca: 122.073,48 €.

Trenutno še ni moŽno podati točnih datumov ěrpanja kreditov in odplačil glavnic ter obresti, zato ni moŽno
podati nataněne ocene stroškov, ki bodo nastali pri najemu kredita.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBN! DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1 ooo oBclľsKI SVET 33.5oo €

0í PoLlTlcNl slsTEM 33.500 €

oDĺs področja proračunske porabe, poslanstva oběine znotraĺ podroěia proračunske oorabe

Področje proračunske poĺabe zĄema dejavnost oběinskega sveta in njegovih organov kot zakonodajnih
organov na obmoěju lokalne skupnosti ter dejavnosti Župana in podŽupana.

Dokumentĺ dolgoročneqa razvoj neqa naěrtovanja

c Zakon o lokalnisamoupravi,

o Statut občine Vodice,

o Pravilnĺk o določitvi plačil za funkcionarje' ělane organov občine in člane delovnĺh teles v oběinĺ
Vodice,

o Zakon o sistemu plaě v javnem sektorju,

o Zakon o javnih usluŽbencĺh,

o Zakon za uravnoteŽenje javnih fĺnanc.

Dolgoroěni cilji področja proraÖunske porabe

Dolgoročni- cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politĺčnega
sistema v občiniVodice in njeno mednarodno sodelovanje.

oznaka in naziviqlavnih programov v pristojnosti oběine

0'ĺ 0'ĺ Politiění sistem

0í01 Politični sistem 33.500 €
Opis glavneqa programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih oběinskemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o
lokalni samoupravi in Statut OV.

Dolgoročni cilji olavnega programa

Dolgoročni cilj je funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno
zakonodajo na način, kizagotavlja stabilnost politiěnega sistema v oV.
Glavni letni izvedbenicilĺi in kazalci. s katerimise bo merĺlo doseqanje zastavljenih ciljev
GlavnI izvedbeni cilj v proraěunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativne tehnične
podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniŠkih klubov oziroma
samostojnih svetnĺkov.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje obÖinskega sveta in njegovĺh
delovnih teles, spĘem aktov, njihova objava v uradnĺh glasilih ter aŽurna objava všeh sej in grádiv ter
spĘetih sklepov oziroma aktov na spletni stranioV.
Podproqrami in proračunski uporabniki znotrai qlavneqa oroorama

01 01 9001 Dejavnost obtinskega sveta

0'l019002 Dejavnost ĺn nadzor volitev in referendumov

0't 0í 900í Deiavnost občlnskega sveta 32.000 €

Oois podprograma

občinskisvet je najvišjiorgan odločanja o vseh zadevah v okviru pravic ĺn dolŽnostiobčine Vodice.
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Podprogram vkljuěuje sredstva za delovanje obČinskega sveta

Zakonske in druoe pravne podlaoe

. Zakon o lokalnisamoupravi,

o Statut občĺne Vodice,

. Pravilnik o določitvi plačil za funkcĺonarje, člane organov občine ĺn tlane delovnih teles v oběini
Vodice,

o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

o Zakon o javnih usluŽbencih,

. Zakon za uravnoteŽenje javnih financ.

Dolqoročni ci|ji podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseoanie zastavljenih ciljev

Zagotovitev materĺalnih pogojev in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbenicilii podprograma in kazalci. s katerimĺse bo merilo doseganje zastavlienih ciliev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnĺh teles ter svetniških skupin oziroma
samostojnih svetnĺkov.

Kazalcĺ: kva|itetno, učinkovito ĺn pravočasno izvajanje nalog za občinski svet in svetniške skupine.

012101 občÍnski syeŕ- sejnine 30.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovi Pravilnika o določĺtvi plaěil za funkcionarje, ělane organov oběine in
ělane delovnih teles v občini Vodice in so namenjena za sejnine članov občinskega sveta in za člane
delovnih teles občinskega sveta.

012102 občinski syeŕ - materialni sÍroški
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo gradiv za seje oběinskega sveta in delovnih teles.

01 51 02 Dejavnost svetniških skupin
obrazloŽitev dejavnostĺ v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovĺ Pravilnika o sredstvĺh za delo svetniških skupin in so namenjena za
stroŠke dejavnostĺ svetniških skupin, kot so nakup pisarniškega materiala' plaěilo stroškov fotokopĺranja,
ĺzobraŽevanja, potnih stroškov, telefonskĺh stroškov, dnevnega tiska in reprezentančnih stroškov.

0í0í9002 lzvedba in nadzor volitev in referendumov 1.500 €

1.000 €

1.000 €

Opis podprograma

oběinska voliĺna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov

Zakonske ĺn druge pravne podlaqe

o Zakon o lokalnih volitvah,

o Zakon o volitvah v dżavnĺzbor,

o Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,

o Zakon o volilni in referendumski kampanji,

o Zakon o evidenci volĺlne pravice,

o Zakon o uravnoteŽenju javnih financ,

e Statut oběine Vodice.
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Dolaoročnĺcilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravĺce do sodelovanja pri
uprav|janju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje uěinkovite in zakonite
izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri ooloěaňju.

Letni izvedbenicilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanĺe zastavljenih ciljev
Glavni letni ĺzvedbenicilj se odraża v uěinkovĺti izvedbĺ lokalnih volitev'

014117 Volitve 5oo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororatunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljĄo za povračila stroškov, ki nastanejo ob volitvah ali referendumih.

01 5101 Dejavnost polÍtičnih strank 1 .ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena na osnovi Sklepa o fĺnanciranju političnih strank v občini Vodice in so v
sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah.
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2000 NAĐzoRNl oDBoR 6.2 50 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.250 €

opis področia proraěunske porabe. poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V občini Vodice je na tem podroÖju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občĺne, kateri izvaja
nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoroěnega razvojneqa načrtovania

Dolgoroěni cilj delovanja nadzornega odbora je pregĺedovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja
s pravnimi predpisi ter gospodarnostĺ namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po
izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj prĺstojnim organom.

Dolqoročni ciljĺ področia proraöunske porabe

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoŽenjem oV,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov proraěunskih sredstev.

oznaka in nazivi qlavnih programov v oristoinosti oběine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor 6.250 €

Opis qlavneoa programa

V program je zajeto delovno podrolje Nadzornega odbora oböine.

Dolooročni cĺljĺ olavnega proorama

Dolgoročni cĺlj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer; pregledovanje, prouěevanje in ugotavljanje skladnosti
ravnanja s pravnimi predpis| ter gospodarnosti namenske porabe sredstev v občĺni.

Dolgoroěni cilj nadzora se kaŽe tudi v oběasnih zahtevah po izvedbi revizij in podajanju morebitnih
sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Glavni letni izvedbenĺcilji in kazalci, s katerimise bo merilo doseoanie zastavljenih cĺUev

Nadzorni odbor v okviru svojih prisĘnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoŽenjem oV,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proraěunskih sredstev ter nadzoruje finaněno poslovanje
uporabnikov proraěunskih sredstev.

Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj qlavneqa proqrama

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

0203900í Dejavnost nadzornega odbora 6.250 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in za materialne stroške
čĺanom Nadzornega odbora občine Vodice.

Zakonske in druoe pravne podlaqe

o Statut občĺne Vodice,

o Poslovnik Nadzornega odbora,

o Pravilnik o dolotitvi plačil za funkcĺonarje, ě|ane organov oběine in člane delovnih teles v občini
Vodice

Dolooročni cilii podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu ĺzda obvezna priporočila in predloge.
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Letni izvedbeni cilii podproqrama in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciliev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v tekočem
letu.

013101 Nadzorni odbor - sejnine 6.000€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljĄo za seje No in za izvedbo pregledov.

013102 Nadzorni odbor - materialni sÍroški 25o €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki so nastali pri delu nadzornega odbora, priprava
in tiskanje gradiva.
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3OOO ZUPAN 60.750 €

01 POLITICNI SISTEM 60.750 €

opis podroěja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proraěunske porabe

Podroěje porabe zĄema dejavnost Župana in podŽupanov.

Dokumenti dolqoročneqa razvoj nega načrtovanja

Dolgoroěnĺ cilj politiönega sistema je kvalitetno ĺzvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politiěnega
sistema v oběinĺ Vodice.

Dolqoročni cilji področja proraěunske porabe

Dolgoroěni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih programov v pristoinosti občine

010í Politiěnisistem

0í0í Politični sistem 60.750 €

Opis glavneqa orograma

Program vkljuěuje sredstva za delovanje oběinskega sveta, Župana in podŽupana.

Dolgoročni cilji olavnega programa

Dolgoročni ciljje kvalĺtetno izvajanje nalog, kijih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciliev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoroěnih ciljev
političnega sistema.

Podproorami in proraěunski uporabniki znotraj g|avneoa proqrama

01019003 Dejavnost Župana in podŽupana

010í9003 Dejavnost župana in podžupanov 60.750 €

Opis podproqrama

Podprogram zajema sredstva za pĺače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev oV.

Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo Župana in podŽupanov.

Zakonske in druge pravne podlaqe

o Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, ělane organov občine in ělane delovnih teles v občini
Vodice,

o Zakon za uravnoteŽenje javnih financ.

Dolgoročni cilji podproorama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlĺenih ciliev

. cilj je zagotoviti nemoteno delovanje funkcije Župana in podŽupana ter zagotavljanje ustavnih
pravic drŽavljank in dżavljanov. Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v
okviru spĘetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.

. ciljje tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo Županstva in vse potrebne podpore Županu
pri izvrševanju njegove funkcije'

Letni izvedbeni cilii podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije Župana in enega podŽupana.

011101 Zupan, podžupan - plača, prispevki in povračila 60.000€

obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

Sredstva so namenjena za Županovo plačo, ki vključuje poleg osnovne plaěe tudi regres za letni dopust,
povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane, vse prispevke in premije ter stroŠke prevoza v drŽavi.
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Na postavki se zagotavljajo tudisredstva za podŽupana.

011102 Župan, podžupan - materialni stroški 75o€
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru ororaěu nske postavke

Sredstva so zagotovljena za tekoče materialne stroške Župana in podŽupana, udeleŽbo na seminarjih,
kongresih, delavnicah in izobraŽevanjih.
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4OOO OBCINSKA UPRAVA 5.505.í 60 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE
STORITVE

IN SPLOSNE JAVNE
í 00.500 €

oois področja proraěunske porabe. poslanstva obÖine znotrai področia proračunske porabe

Področje zď1ema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in kijih običajno opravljajo centralni
uradĺ na različnih ravneh oblasti.

Navedeno področje zajema tudi vzdrŽevanje in razvĄ informacijskega sistema, kĺje ključnega pomena pri
izvajanju nalog OV.

Dokumenti dolooročnega razvoineqa naěrtovanja

Dolgoroěni cilj skupne administrativne sluŽbe in sploŠne javne storitve je kvalĺtetno izvajanje nalog, ki
zagotavljajo stabilnost v občini Vodice.

Dolqoročni cilji podroěia proračunske porabe

DolgoroÖni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi olavnih prooramov v pristoinosti oběine

0402 I nform atizacija u prave

0403 Druge skupne administrativne sluŽbe

O4O2 I nformati zacia u p rave 22.000ę

Opis glavnega programa

Prog ram vklj učuje sredstva za vzdrŽev anje raču na| n iške opreme

Dolgoročni cilji glavneqa proqrama

Zagotavljanje nemotenega deĺa, podpńega z delujoěo informacijsko strukturo. Zgraditi racionalno,
uěinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih lKT standardih, ĺn zagotavlja varnost,
neprekinjenost delovanja, i nteg ra bi lnost in nadalj nj i razv Ą'
Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije
poslovanja in razpoloŽljivost sistemov'

Glavni letni izvedbenĺcĺljĺ in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanje zastavlĺenih ciljev

Moderniziranje in avtomatiziranje dela občinske uprave s posodabljanjem obstojeěih in uvajanjem novih
informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

Podproorami in proračunski uporabniki znotrai olavneoa proqrama

04029001 lnformacijska infrastruktura

04029001 lnformacijska infrastruktura 22.oooę

Opis podprograma

Pod prog ram vklj učuje sredstva za l nformati ko/G l S

Zakonske in druqe oravne podlaqe

Zakon o lokaln i samoupravi

Dolqoročni cilii podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciljev

Dolgoročni ciljiso:

. Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za uěĺnkovitejše delo notranjih uporabnikov

Kazalec je število novi h i nformacijski h rešitev.

. Uvajanje novih spletnih reŠitev zazunanje uporabnike'

Kazalecje število novih spletnih reŠitev.

. Zagotavljanje neprekĺnjenega delovanja informacijskih sistemov.
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Kazalec je skupno tĘanje nenačrtovanĺh izpadov storitev.

Letni ĺzvedbeni cĺlji podprograma

Posodabljanje obstoječih infoľmacijskih reŠitev za zagotavl1anje zakonske skladnosti.

S sklenjenimi pogodbami o vzdrŽevanju obstoječĺh informacijskĺh rešĺtev Želimo doseči 100% skladnost z
zakonodajo.

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učĺnkovitejše delo notranjih uporabnikov. Ciljĺ so:

uvedba tekočega elektronskega arhiviranja.

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvamĺ.

ciljje popolno tehniěno povezovanje z zunanjimi evidencami.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okvĺru ukrepa zagotavljamo sredstva
za ustrezno povečanje kapacitet računalnĺŠke infrastrukture, zamenjavo odsluŽene opreme, konsolidacijo
in virtualizacijo streŽniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.

Letni ĺzvedbeni cilii podproorama in kazalci. s katerimise bo merilo doseqanje zastavlienih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo zastavljenih dolgoročnih ciljev, toĘ
zagotoviti pogoje zá delova ň;e infoŕmacijške teh ńoňg'Ue.

014120 lnformatikďGlS 22,ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěu nske postavke

Sredstva so namenjena vzdrŽevanju vseh računalniških programov, ki jih prĺ svojem delu uporablja
oběinska uprava (Cadis, Doksis, Mĺcrosoft'..), zakupu domen, streŽńikov, tekóčega vzdŕŽevanja
komunikacijske opreme in računalnikov.

0403 Druge skupne administrativne službe 78.500 €

Opis glavnega proorama

Program vključuje sredsfua za obveščanje javnosti in ĺzvedbo protokolarnih dogodkov ter za zagotovitev
ustreznega arhiviranja.

Dolqoročni cilji glavnega proqrama

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti in izvedba dogodkov ter zagotovitev
ustreznega arhiviranja.

Glavni letni izvedbenĺcilji ĺn kazalci. s katerimi se bo merĺlo doseganje zastavlienih ciliev
Glavni letni izvedbeni cilji v proraěunskem letu so izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru dolgoroěnĺh
ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotrai glavnega proorama

04039001 obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z oběinskim premoŽenjem

0403900í obveščanje domače in tuje iavnosti 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram vkljuěuje sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu oböĺne Vodice, za
izdelavo javnega oběinskega glasila Kopitarjev glas ter za vzdrŽevanje in aŽuŕiranje kataloga informacij
javnega znaěaja. občane_ se obvešča tudi prek spletne in Facebook strani občĺne Vodice tei prek jumbó
plakatov in drugih oglasnih prostorov po občiniVodice.

Zakonske in druge pravne podlage

o Zakon o lokalnĺsamoupravi,

o odloka o javnem oběinskem glasilu Kopitarjev glas,

o odlok o grbu ĺn zastavi občine Vodice.
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Dolqoročni cilii podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

Dolgoroěni ciljje kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti.

Letnĺ izvedbeni ciliĺ podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti obveščanje javnostĺ.

Redno in celovito obveŠčanje javnosti o občinskih projektih in s strani uprave podprtih dogodkih v oběini
ter o delu Županstva, oběinskega sveta in drugih organov občine in občinske uprave.

Reprezentativna in z enotnimistandardi podprta počastitev oběinskih in drŽavnih praznikov.

Kazalci:
. Število uradnih objav in oběinskih glasil

014106 obveščanje občanov 30.000€

obrazloŽitev deiavnostĺ v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastanejo za namen celovitega obveŠčanja oběanov in druge
javnosti z dogajanjem na območju lokalne skupnostĺ, kar vkljuěuje informacije s podroěja kulture' športa,
turizma, društvenega in druŽabnega delovanja ter informacije o delovanju organov občine in občinske
uprave.

V skladu z odlokom o javnem občinskem glasilu Kopĺtarjev glas se na proraÖunski postavki zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje javnega občinskega glasila Kopitarjev glas, ki je primarno namenjen
obveščanju vseh oběanov občine Vodice in ga brezplačno pĘmejo vsa gospodinjstva ĺn drugi nasĺovnĺki.

Na proračunski postavkĺ se zagotav|jajo tudi sredstva za stroške sejnin uredniškega odbora Kopitarjev
glas, stroške avtorskih honorarjev, stroške oblĺkovanja, priprave ĺn tiska plakatov in drugih tiskovin,
stroške zunanjih sodelavcev, stroŠke poŠtnih storitev in drugih stroškov povezani zizdelavo in distribucijo
sporočĺl namenjenih celovitemu obveščanju oběanov in druge javnosti.

V skladu s Statutom oböine Vodice se na proraěunski postavki zagotavljajo sredstva za namen objave
predpĺsov ĺn drugih aktov v Uradnem glasilu oběine Vodice, v katerem se objavljajo tudi druge javne
objave, za katere tovrstno obveznost določajo posameznĺ predpisi. V skladu z Zakonom o dostopu do
ĺnformacij javnega značaja se na proraěunski postavki zagotavljajo sredstva za stroške uradnih javnih
objav v Katalogu informacij javnega znaě,Ąa.

Na proračunski postavkĺ se zagotavljajo tudi sredstva za stroške poštnih storitev in drugih stroškov
povezaniz izdelavo in distribucijo uradnih objav.

04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov 43.500 €

Opis podoroorama

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, izvedbo oběinskega
praznika, drugih oběinskih prireditev in sprejemov, obeleŽja drŽavnih praznikov, promocijo občine ter
občinska priznanja in darila.

Zakonske in druqe pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o uravnoteŽenju javnih financ

- Statut obÖine Vodice

- Pravilnik o porabi sredstev za protokol' reprezentanco, promocijo ĺn darĺla občine Vodice

- odlok o grbu in zastavi občine Vodĺce

Dolooročni cilji podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj vkljuěuje kvalitetno in strokovno izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskega praznika,
drugih občĺnskih prireditev in spĘemov, obeleŽij drŽavnĺh praznikov, promocije občine ter podelitev
oběinskih priznanj in daril.

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciliev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov
zadrŽi na zdajšnjem nivoju.
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Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in drŽavnih praznikov.

Uspešno izvedene prireditve tekom leta.

Promocija občĺne Vodice na lokalni, regionalni in drŽavnĺ ravni.

Kazalci:

' število uspešno izvedenĺh prĺreditev in promocijskih aktivnosti

014107 Prireditve za občinski praznik 13.ooo €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororačunske postavke

ProraÖunska postavka zď1ema stroŠke, nastale pri organizaciji in izvedbi oběĺnskega praznika, v okviru
katerega se ĺzvajajo Športne, kulturne in druge druŽabne prireditve.

014108 Druge občinske prireditve 8.ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraÖunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki nastanejo ob oběinskih športnih, kulturnih in drugih
druŽabnih prireditvah (npr. prireditve ob drŽavnih prazńikih, prireditve za'otroke, dnevi odprtih vrät,
spĘemi in drugo).

014109 Promocija oběine 8.ooo€
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni stroški, ki so potrebnĺza posamezne aktĺvnosti v okviru promocĺje
občine.

Sredstv-ą so zagotovljena na osnovi Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo in
darila občine Vodice in so namenjena za predstavitev obÖine v medijih, sodelovanje nä nateeä.;irl,
sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev certifikatov, nakup knjig, podpbro društvom pri
promoviranju občine na prĺreditvah in drugih dogodkih ter nakup promocijskih 

-oáril. 
ľvä tej postavki se

knjiŽi tudi material z logotipom oběine Vodice, ki odpade na piomocijo óbeine, kot so: majice, knjige,
manjŠa darila, darilne vľečke, nalepke, koĺedarji, pisala, informativne vsébine in oznaöevalne táole ipa.;i

014110 oběinska priznanja in darita g.ooo€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva so zagotovljena V skladu z določili Pravilnĺka o porabi sredstev za protokol, reprezentanco,
promocijo in darila občine Vodĺce in se namenjĄoza stroške, ki nastanejo ob izdelaviobčinskih priznanj
in dari| obtĺnskim nagĘencem, pľiznanj in daril ob posebnih jubilejih in dóseŽkih ter drugih oaril (óolienĺm
učencem, učencem za opravljen kolesarski izpit, prvošolěkom za vstop v šolo, darila stärąsim o'běanorn,
darila ob prireditvah občine ĺn drugĺh priloŽnostih).

014124 Protokol in reprezentanca 5.5oo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva so zagotovljena V skladu z doloěili Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco,
promocijo in darila oběine Vodice in se namenjajoza stroške protokola (priprave protokolainih in drugih
podobnih dogodkov, nakupa Žalnih aranžmajev in sveč, nakupa protokolainih daril, nakupa zastav, ...iin
stroŠke reprezentance, ki zajemajo stroške Vezane na pogostĺtve, spĘeme, seje oběinskega'svéta,
sestanke ĺn obiske priŽupanu, delovne obede.

04039003 Razpolaganje in upravlja nje z občinskim em 5.000 €
opĺs podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pravno zastopanje občine in sredstva zavzdrżevanje arhiva.
Zakonske in druoe pravne podlaqe

Zakon o lokalni samoupravi.
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DolqoroÖni cilji podprograma in kazalci' s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoŽenjem ter
vzdrŽevanje arhiva.

Letni izvedbeni cilii podoroqrama in kazalci. s katerimĺ se bo merĺlo doseqanje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cĺlj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje.

014114 Pravno zastopanje občine
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plaěilo notarskih stroŠkov v postopkĺh razpolaganja s stvarnim premoŽenjem
občine, odvetniških stroškov oz. stroŠkov nasprotne stranke v spornih zadevah pred sodišči v katerih je
bodisi kot toŽena stranka ali kot toŽnica udeleŽena obÖina Vodice. Vsi postopki so iz obdobja 2005 dalje.
Poraba sredstev je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov. Vsi
postopki, ki tečejo pred sodĺščem, so iz obdobja 1995-2017.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6í 8.582 €
opis področja proračunske porabe. poslanstva občĺne znotraj področja proračunske porabe

Področje zď1ema sredstva za delovanje občine, delovanje Skupnosti občĺn Slovenije, ZdruŽenja občin
Slovenije in drugih oblik povezovanja oběin.

Dokumenti dolqoročneoa razvoineoa načrtovanja

Dolgoročnĺ cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, kĺ zagotavljajo stabilnost v občini Vodĺce.

Dolqoročni cilji podroěia proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno ĺzvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 Dejavnost oběinske uprave

060í DeIovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni 6í.000 €

opis oĺavneqa proorama

ZĄema aktivnostispodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja oběin Ljubljanske urbane regije
v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

Dolqoročni cilii glavneoa proorama

cilji' kijih Želimo doseči:

o postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le
|j u blja nske reg ije, temveč celotne Sloven ije,

. uveljavĺti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finaněnih virov med drŽavo in lokalno
samoupravo.

Kazalci:

o število uspešno prijavljenih projektov,

o vĺšina prĺdobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regĺji.

Glavni letni izvedbenĺcilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev

Ciljĺ:

o občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji

o ěim več vkljuěenih občin v RRA LUR

o visoka participacĺja nosilcev razvĄa v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odloěitev
na regionalni ravni

Kazalcĺ:

5.000 €

29



. števĺlo izvedenih projektov,

o Število sreěanj na vladni ravni,

o število srečanj na ĺokalni ravni,

o procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

Podproorami in proraěunskĺ uporabniki znotraj glavneoa proqrama

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

060í9003 Povezovanje lokalnih skupnosti 61.000 €
Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (delovanje Regionalne razvojne
agencije).

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, kĺ se razlikujejo po velikostĺ ĺn razvitostĺ in tudi medsebojni
povezanosti' Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbańe
regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategĺje razvojďregije.

!9 tem podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo notranje revizije v okviru ZdruŽenja občin
Slovenĺje. oběina Vodice je zZdruŻenjem občin Slovenije sklenila dogovor obpravljanju storitev'Skupne
notranjerevizijske sluŽbe ter o povraÖilu stroŠkov za sioritve Skupně notranjéreviź1sĺ<e sluzbe u oblĺri
letne ělanarine.

Zakonske ĺn druoe pravne podlage

c Zakon o spodbujanju skladnega regionalneg a razvoja
o odlok o ustanovĺtvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
o Pravilnik o subjektih spodbujanja razvĄa na regionalni ravni

o Uredba o dodeljevanju regionalnĺh spodbud

o Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnĺh za skladni regionalni razvĄ
o Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

' Uredba o p9r+| lredstev evropske kohezijske politike v Republiki Slovenijĺ v programskem
obdobju 2014_2020 za cilj naloŽbe za rast ĺn delovna mesta

. Regionalni razvojni program 20i4-2020
Dolaoročni cilĺi podprograma in kazalcĺ, s katerĺmise bo merilo doseganĺe zastavlienih ciljev
Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnĺh mehanizmov izvĄaĄa Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanĺzmi regionalnega razvőia obsegajo splet števiĺniń politĺr, rňéd
njimi prostorskega

naěrtovanja, zemljiške politike, polit|ke razvoja podeŽelja, politĺke varstva naravne in ku|turne dediščine,
politike zmanjŠevanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s poveěano
samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjŠuĘo regionalne razlikä v razvitosti. ToĘ je
spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidĺkov spoonu1än;aiĘnostnega razvoja v Sloveniji iń's
tem tudiv Ljubljanski urbani regiji.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanskĺ
urbani regiji ĺn oV velika, saj so praktične izkuŠnje pri izvajanju programov regionalnega razŕoja-v EU
pokazale, da imajo razvite regije ĺn njihova mesta poleg svetlih śľanitÚoi kopĺco-specifĺčňh problómov, ki
nenazadnje vplĺvajo tudi na poěasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje räzvĺtih re!1 in seueda
posredno tudivseh ostalih regij v drŽavi.

ĺ.ljľ.ni cilj podprogęma je dvig konkurenÖnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v
Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da'bo űstvarjena razvojna mreŽa
organizacĺj na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombĺniranjem drŽavnih, zasebnih in civilno druŽbenĺh
organizacijskih struktur sposobna:

o celovito, dolgoročno ĺn strateško mobilizirati in usmerjatĺ razvojne potenciale v regiji in
o povezati razvoj regl1z nacĺonalnĺmi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

30



Širsi cil.1i podprograma in s tem tudi regije:

o prvĺ dolgoročni ciljje delujoěe somestje: v tem okvĺru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo
omogotil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bliŽino ohranjene narave vsem prebivalcem
regije,

. drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogoěiti Želimo takšen razvĄ človeških virov in
gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.

Kazalci'.

. o/ojavnih storitev, kiodpade na posameznega oběana,

o povpreěna prĺčakovana Življenjska doba,

o BDP/prebivalca,

. dodana vrednost na zaposlenega.

Letni izvedbeni cilii oodproorama in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje.

014116 Projekti ljubljanske urbane regije 4.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zajete dejavnosti, ki so povezane s sodelovanjem občine Vodice v okviru
Ljubljanske urbane regije.

V okviru tega so zajeta sredstua za sofinanciranje spodbujanja regionalnega razvoja, izdelavo razvojnega
programa 2021-2027 ter regionalne inovacijske strategije LUR. Sredstva se namenjajo tudi za
sofinancĺranje aktivnosti s področja turĺzma - Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - osrednja
Slovenija (RDO).

014122 občinska uprava - revÍzijske storitve 4.000€

obrazloŽitev dejavnostĺ v okviru proraču nske postavke

Ker je občina zavezana k izvedbi notranje revizije, so predvidena sredstva v letu 2020 zagotovljena za
izvedbo le{e.

014126 LAS Za mesto in vas 53.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororačunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljĄo za plačilo ělanarine. Hkrati se zagotavljajo dodatna sredstva za
pripravo in prijavo novih projektov LAS.

0603 Dejavnost oběinske uprave 557.582 €

Opis qlavneqa proqrama

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolqoročni cilji qlavneqa proqrama

Restriktĺven pristop porabe materĺalnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanja
zaposlenih, preventivno delovati na podroěju zdravja in varnosti pri delu.

Glavni letni izvedbenicilii in kazalci, s katerimĺ se bo merilo doseganje zastavlienih ciUev

Gospodarno ravnanje s proraěunskimi sredstvi.

Podproqrami in proračunski uoorabniki znotraj qlavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje ĺn upravljanje s premoŽenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administľacija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

444.082ę
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Zakonske in druqe pravne podlaE
o Kolektivna pogodba za javni sektor,

o Kolektĺvna pogodba za negospodarske dejavnosti,

e Uredba o notranji organizaciji, sĺstemizaciji, delovnih mestih in nazivĺh v organih javne uprave in v
pravosodnih organih,

o Zakon o delovnih razmerjĺh,

o Zakon o javnih usluŽbencih,

o Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju zajavne usluŽbence,
o Zakon o lokalnisamoupravi,

. Zakon o prispevkih za socĺalno varnost,

o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

o Zakon o varnosti in zdravju pridelu,

o Zakon za uravnoteŽenje javnih financ.

Dolooročni ciliĺ DodOroorama ĺn kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev
Dolgoroěnĺ cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Kakovostno izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proraěunskih sredstev.
Letni izvedbenicilii DodProQrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganie zastavljenih 

"ili"uGlavni izvedbenĺ ciljje uspešno in uěinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Kazalci:

o števi|o udeleŽb na semĺnarjih

. pravočasno in zakonito izplačilo plač

014101 občinska uprava - plače, prispevki in povračila 398.582 €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

občinska uprava, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , izvĄa upravne naloge.
Plače so v letu 2019 glede na sistemizacijo delovnim mest in kadrovskim načrtom naěńovane po
navodilih MF brez redne delovne uspešnostĺ ter na podlagi zakonskih sprememb, katere so blle
uveljavljene v letu 2018 (odprava plačnĺh anomalij za delovnä mesta do 26 

'PR, 
povečan obseg dela,

o.d-prava anomalĺj za 
-direktorje 

v javnem sektorju), izpolnitev pogoja napredovanja'ületu 2018 (priäobitev
višje plače s 1. 12.2018), dvig višine premije kolektivnega dooainbga pokojninskega zavarovanja, stroški
prevoza, prehrane in regres za letni dopust. V sredstva plač so vŠtéti stroski za: ošnovne plaěđ dodatek
za delovno dobo, regres, povraěilo stroškov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki in'davki, premije
prostovoljnega kolektĺvnega pokojninskega zavarovanja ter stroškĺ prevoza v orżavi.
V planu so predvidena.sredstva, ki upoštevajo dejansko zasedenost delovnĺh mest, daljše odsotnosti ter
predvidena zaposlovanja v drugi polovici koledarskega leta.

014103 občinska uprava - materialni stroški 4o.0oo €
obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva za materialne stroške so namenjena za pokritje izdatkov, kĺ nastajajo pri delu oběinske upravein so po vsebini naslednji: pisarniški material in storĺtve, stroški časopĺśov, revij, knjig in stroŔovne
literature, telefona, faksa, elektronske poŠte, poŠtnine in kuriľske storitve tár stoiitev liaeilńéga prometa.

014119 Usposabljanje in izobraževanje zapostenih 3.500 €
obrazloŽitev deiavnostĺ v okvĺru proraěunske postavke

Sredstva so namenjena za udeleŽbo zaposĺenih v občinski upravĺ na seminarjih in strokovnih
izpopolnjevanjih.
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014123 občinska uprava - varnost in zdrauje pri delu 2.000 €

o brazloŽitev dejavnosti v o kviru proraěu nske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter za poŽarno
varnost - polnjenje gasilnih aparatov (vsako |eto) ter za zdravnĺške preglede zaposlenih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoŽenjem, potrebnim za delovanje oběinske
uprav ĺ't3.500 €

Opis podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrŽevanje oběinskih zgradb, ter nakup in
vzdżevanje opreme.

Zakonske in druqe oravne podlaoe

Zakon o lokaln i samoupravi.

Dolgoročni cilli podprograma in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganje zastavlĺenih ciliev

Dolgoročnĺ cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje oböinske uprave.

Letnĺ izvedbeni cilji podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanle zastavlienih ciliev

Letni izvedbeni cĺlj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje oběinske uprave.

Kazalc|.

. število ĺzvedenih ukrepov za tekoče vzdrŽevanje občinskih objektov

014118 občinske zgradbe - tekoče 90.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje stroškov: elektrike, vodooskrbe in komunalnĺh storitev, ogrevanja,
odvoza odpadkov, storitve varovanja zgradb in prostorov, zavarovanja objektov in osta|ih tekočih zadev
za potrebe rednega vzdrŽevanja oběinskih zgradb ĺn opreme.

014202 občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme 8.500 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva na postavki so zagotovljena za stroške nakupa raěunalniške in druge opreme
(telekomunikacĺjska oprema in pohištvo).

o142o7 lJreditev prostorov v objektu šroĺieloš*a ĺ 15.ooo €

obrazloŽĺtev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Sredstva na proračunskĺ postavki se zagotavl1Ąo za ureditev prostorov v objektu Štoĺ1elošta cesta 7.
Realizacija je načrtovana v letih 2019 in 2020.

07 OBRAMBA IN UKREP! OB IZREDNIH DOGODKIH í 75.000 €
opis področia proračunske porabe' poslanstva občine znotraj področia proračunske porabe

Področje zĄema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolqoročneqa razvoj nega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalĺtetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo
stabilnost v občini Vodice.

DolqoroÖni cilii podroěja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivĺ qlavnih prooramov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 Varstvo pred naravnimi in d rugimi nesľečami í75.000 €
Opis qlavnega programa

znŠČlrn lN REŠEVANJE ter JAVNA GAslLsKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno preseneěata.
Žal velikokrat v negativnem smislu. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, kj zagotavlja hitre ĺn uěinkovite reŠevalne storitve ljudem na obmobju oV ter s tem
zvĺŠuje raven Varnosti ljudĺ pred naravnĺmi in drugimi nesrečami.

Dolgoročnĺ cilji olavneqa proqrama

zAŠtlTA lN REŠEVANJE:
o zviševanje ravni reŠeva|nih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, poveěevanjem usposobljenostiin opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja méo sluŽbami ter z izboljŠevanjem

organiziranosti),

' zviševanje ravni prĺpravljenosti na nesreěe, kar bo imelo za posledico prepreěitev oziroma
zmanjšanje števila Žrtev in drugih posledic teh nesreč,

o hitra obnova pogojev za >lnormalno< Življenje ljudi'

JAVNA GAslLSKA SLUŽBA:

. zviŠevanje ravni reševalnih storitev(s kĘŠanjem odzivnega časa, poveěevanjem usposobljenostiin opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja méo sluŽbami ter z izboljševanjem
organiziranostĺ),

o ' zviševanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledĺco prepreěitev oziroma
zmanjšanje števila Žrtev in drugih posledic teh nesreě.

Glavni letni izvedbenicilji in kazalci' s katerimise bo merilo doseoanje zastavlienih cĺljev
o Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih

ciljev.

o ohraniti čas prihoda na mesto nesreěe javne gasilske sluŽbe v enakem povprečju kot doslej.
o ohraniti ali izboljšati poŽarno pokritje obmoěja oV.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotrai qlavneqa proorama

07039001 Pripravljenost sĺstema za zaščito, reŠevanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaŠčito, reševanje in pomoč

0703900í Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.000 €
Opis oodproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in sluŽb
civilne zaščite ter drugih sĺl za zaščito, reŠevanje in pomoě.

Zakonske ĺn druqe pravne podlage

o Zakon o lokalnisamoupravi,

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolooročni cilji podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost.

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci, s katerimise bo merĺlo doseqanje zastavljenih ciljev
Letni ĺzvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

021101 Civilna zašěita - redna dejavnost 2.ooo€
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavkise namenjajo za kritje stroŠkov, ki nastanejo pri redni dejavnosti civilne zašČite, kot
so_naprimer nakup obleke za štab CZ, izobraŽevanja, nabave tehnične opréme, redne letne pregiede
defibrilatorjev in druge stroŠke'
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07039002 Delovanje slstema za zašěito, reševanje in pomoč í73.000 €

Opis podproorama

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja gasĺlskih društev in občĺnskih gasilskih
zvez, investicijsko vzdrŽevanje in nakup gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s poŽarno
takso).

Zakonske in druge pravne podlaoe

o Zakon o lokalnisamoupravi,

o Zakon o varstvu pred poŽarom,

o Zakon o gasilstvu

Dolqoročnĺ cilii podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganie zastavljenih ciliev

Dolgoroěni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje.

Letni izvedbeni cilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema"

021201 Civilna zaščita - investicije 90.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup protipoplavnih vreě z namenom zagotavljanja protipoplavne varnosti
občanov oběine Vodice ter nakup agregata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

o8138-18-007

031101 Gasilska zveza Vodice in gasilska društva 50.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru proraěu nske postavke

Sredstva na proraěunski postavki se namenjajo za redno delovanje GZ Vodice in šestih prostovolnih
gasilskih društev na območju obÖine Vodice.

031 1 02 Sredsŕva požarne takse
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva poŽarnega sklada so prihodek proračuna, ki ga mesečno nakaŽe odbor za razpolaganje s
sredstvi poŽarnega sklada Vlade RS skladno z razdelilnikom. PĘeta sredstva se redno mesečno nakaŽe
Gasilski zvezi Vodice. Ta sredsfua so izključno namenjena opremljanju področja poŽarnega varstva v
lokalnih skupnostih.

031105 Gasilska zveza Vodice - investicije 25.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proraěunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za sofinanciranje investicij na področju delovanja sistema za zašéito,
reŠevanje in pomoě, katera se neposredno nakazujejo Gasilski zvezi Vodice. Le-ta nato s potrjenim
dolgoročnim planom investicij, ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska drušfua.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP oB138-í4-005

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000 €

8.000 €

opĺs področja proračunske porabe' poslanstva oběine znotrai podroěia proraěunske porabe

Podroěje zajema naloge na področju prometne varnostiv občini.

Dokumenti dolqoročneqa razvoineqa naěrtovania

Podroěje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in
izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu OV so:

a
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. Zakon o pravilih cestnega prometa,

. zakon o Voznikĺh,

o Zakon o motornih vozĺlih,

o Zakon o prekrškĺh'

o Pravilnik o pogojih, kijih moĘo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevaŽajo skupine
otrok,

o Pravilnik o prometni signalizacijĺ in prometnĺ opremĺ na javnih cestah,

. odlok o občinskih cestah.

Dolqoročnĺ cilji podroěia proraÖunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnostĺ občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in krimina!istiěna dejavnost 2.000 €
Opis olavnega programa

Program zĄema sredstva zazagotavl1anje prometne varnostiv občini.

Dolqoročni cilji qlavneoa proqrama

Dolgoroěni ciljje kvalĺtetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

Glavni letnĺ izvedbeni cilji in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni ciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih cĺljev
Podproorami in proračunski uporabniki znotraj qlavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost 2.000 €

Opis podproorama

Podprogram obsega sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge oravne podlaqe

. Zakon o cestah,

o Zakon o lokalnisamoupravi.

Dolaoročni cilji podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciliev
Poglavitni dolgoroěni cilj je letno zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne
vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah ĺn vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometá pred vrtci,
osnovnimĺ šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih potĺ v Šolo in vrtec'

Letni izvedbeni cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev
Letnĺ izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za preventivo ĺn vzgojo v
cestnem prometu.

Kazalci:

o število izvedenih sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.ooo €
obrazloŽĺtev deiavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva na postavkiso namenjena stroškom, kĺ nastanejo v okviru sPVcP.
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í í KMETIJSTVo' GozDARsTVo lN RlBl o 43ĺ.350 €
opis področja ororačunske porabe. poslanstva občine znotraLpodroěja proračunske porabe

Podroěje zĄema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in
Živilstva je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja
podeŽelja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu, v manjšem delu ukrepe v gozdarstvu. Program reforme
kmetijsfua in Živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje
učinkovitost, konkureněnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti
povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave kmetijskĺh pridelkov,
zaradi ěesar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za ĺzboljŠanje znanja na področju
prĺmarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeŽelju, dajanje podpor za razvoj strokovnih
druŠtev in prireditev na podeŽelju

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrŽevanje gozdnih prometnic, s čimer se izboljša odprtost
gozdov, omogoča gospodarjenje z njimi in razvoj prostoěasnih aktivnostiv gozdu.

Dokumenti dolqoročneqa razvoj nega načrtovanja

. Program razvoja podeŽelja 2014-2020,

. Smernice Evropske unije o drŽavni pomoěi v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeŽelju
za obdobje od2014 do 2020

. Uredba komisije (Es) št. 140812013 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomočide minimis,

o Uredba komisije (Es) št. 140712013 z o uporabi ělenov 87 in 88 Pogodbe pri drŽavni pomočĺ za
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo trŽenja kmetijskih proizvodov,

. Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,

. Zakon o kmetĺjskih zemljiŠčĺh,

o Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljiŠč,

o Zakon o evidentiranju nepremiěnin.

Dolqoročni ciljĺ področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v oristojnosti obÖĺne

11O2Program reforme kmetijstva in Živilstva

1 103 Spĺošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4í8.300 €

Opis qlavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in Živilstvu, sredstva za razvoj in
prilagajanje podeŽelskih obmoěij, zemljiške operacije in ukrepe za stabilizacijo trga.

Dolgoročni ciliĺ qlavneqa proqrama

Dolgoroěni cilji programa kmetijstva so:

o kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,

. razvoj raznolikih dejavnosti- temelj dolgoročnega dviga kakovostiŽivljenja na podeŽelju,

. razvo) socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeŽelja

. poveěati konkureněnost slovenskega podeŽelja v okviru SLo in EU.

Cilji so dosegljivi zizvĄanjem ukrepov za:

o izboljšanje oskrbe prebivalcev oV s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
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. povečanje obsega ekoloŠke in integrirane prĺdelave,

o Živalim in okolju prijazno kmetovanje v uĘeni kĘini,

' spodbujanje veěje proizvodne učinkovitosti kmetijskĺh gospodarstev na obmoějih z omejenĺmĺ
dejavniki,

. izboljŠanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,

. izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljiŠě,

o kontinuirani razvojdopolnĺlnih dejavnostĺna kmetiji in razvoj mikro podjetništva na podeŽelju,
o dobro prepoznavnost in tżenje dobrin podeŽelja,

. organiziranost različnih interesnĺh skupin kot spodbujevalk razvoja podeŽelja,

' razvo) obstoječ-ih. notranjĺh moŽnosti ljubljanskega podeŽelja (ohranjanje naravne dedĺščine in
identitete podeŽelja).

Glavni letni izvedbenicilii in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciljev
Glavni izvedbeniciljiv proračunskem letu so izvajanje naörtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podproorami in proračunski uporabniki znotraj qlavneoa proorama

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in Živilstvu

1 1 029002 Razvoj i n pri la gajanje podeŽelskĺh obmoěij

1 1 029003 ZemljiŠke operacije

11029004 Ukrepi za stabitizacijo trga

íí02900í Strukturni ukrepiv kmetijstvu ln živilstvu 500 €
Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za naloŽbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naloŽbe v
ohranjanje dopolnĺlne dejavnosti ter štipendiranje bodočiń nosilcev kmetij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Pravilnĺk o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeŽelja v občini Vodice za
programsko obdobje 2015 - 2020.

Dol9oročni ciliĺ podorograma in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cĺlji podprograma so:

o zagotavljanje prĺmernega dohodka za kmetije in podeŽelsko prebivalstvo,

o povečanje obsega kontrolirane kmetijske prĺdelave,

. izboljšanje učinkovitostĺ ĺn konkurenčnostĺ v kmetĺjstvu,

. spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstua,

. razvUanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetniŠtva na podeŽelju.

Dolgoročniciljĺbodo doseŽeniz dodeljevanjem drŽavnĺh pomoči zanalożbev kmetijska gospodarstva.
Letni izvedbenicilli podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganie zastavljenĺh cilĺev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvĄanje dolgoročnega cilja.

0/u116 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 5oo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se namen)Ąo za Štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih
gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih smeri.

Navezava na projekte v okviru proralunske postavke

NRP ob'138-15-002
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lzhodišěa' na katerih temeliiio izračuni predlooov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeŽelja v oběiniVodice za obdobje 2015-2020

11029002 Razvoj in pri lagajanje podeŽelsklh obmoěij 5.000 €

Opis podproqrama

Podprogram zagotavlja sredstva za varstvo tradicionalnih krajin in stavb.

Zakonske in druqe pravne podlage

o Zakon o kmetijstvu

o Pravilnik o dodeljevanju pomoěiza ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeŽelja v občini.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ohranjanja tradicionalne kmetijske arhitekture'

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje.

0/u1 22 o l aj š av e p l a č i I a ko m u n al n eg a p ri s p ev ka- km etÍj stlĺ o

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske oostavke

V okvĺru 19. člena odloka o komunalnem prispevku v oběiniVodice, kivsebuje doloěila glede oprostitev
plačila komunalnega prispevka je v drugem odstavku določena oprostitev za gradnjo kmet'ljskih stavb in

sicer je doloěeno: "Zavezancem, ki gradijo ali imajo zgĘeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI:
1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnostĺ
ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki uĘa kmetijstvo, se prizna
oprostitev plaěila komunalnega prispevka v višini 80 o/o izraěunanega komunalnega prispevka.'' Na
postavki se zagotavljajo okvirna sredstva za oprostitev plačila kom.prispevka, s katerimi se nadomešča
oproŠčena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proraěunske postavke

oB138-17-001

í1029003 Zemlj lške operac'lje 405.800 €

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč pri komasacijskem postopku'

Zakonske in druqe oravne podlage

. Zakon o kmetijstvu,

o Zakon o lokalnisamoupravi,

o Zakon o kmetĺjskih zemljišěih'

o Pravilnĺk o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,

o Zakon o evidentiranju nepremiÖnin,

o Zakon o javnem naroěanju

Dolqoročni cilii podprograma in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseqanje zastav|jenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi Želimo doseči zastavljene cilje:

o izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev

Cĺlji:

o javna razgrnitev nove razdelitve zemljišč ter izdelan predlog nove razdelitve zemljĺšč,

. zakljuěena komasacija ter pristop k agromelioraciji.

Kazalci:
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. izvedena komasacua,

. pľistop k agromelioraciji.

0lu119 Komasacija in agrometioracija J, V in Z del občÍne Vodice 40o.ooo €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororaču nske postavke

Sredstva se namenjajo. za izvedbo agromelioracije in komasacije na J' V in Z del oběine ob predpogoju,
da bo pridobljena odločba o uvedbĺ postopka komasacije in agŕomelĺoŕacije in da bo pridobljéna óolóe'na
o pravici do sredstev v okvĺru razpisa Min. za kmetijstvo'

Navezava na proĺekte v okviru proraěunske postavke

oB138-'ĺ5-004

044120 Pomoč za zaokrožitev zemtjišč 600 €
obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov nastalih z zaokroŻitvijo zemljišě. Namen tega ukrepa je
spodbuditi večji interes za zamenjavo kmetijskih zemljišě na območju ôneine in s těm poüeeáti
gospodarsko uspešnost kmetijskĺh gospodarstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-15-005

lzhodiŠča, na katerih temellUo ĺzračuni predlogov pravic porabe za del' kise ne izvršuje pr"ko NRP
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva ĺn podeŽelja v oböiniVodice za obdobje 2o15-2o2o

0lu121 Urejanje poljskih poti 4.ooo €
obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi poljskih poti in sicer za nasutje poti pred dovozom na javne ceste in poti.

0lu123 Kmetijstvo _ splośne naloge in dokumentacija 1.2oo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva v okviru postavke_. se namenjajo izdelavi strokovnih gradiv in poroěil s področja kmetijstva' Spredmetne postavke se financira izdelava letnega poročilá o dosäŽenirl uéintin 'komasa'ciie 
na

komasacijskem območju Vodice.

11029004 Ukľepiza stabilizacijo tľga 7.000 €
Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč prizagotavljanju tehnĺčne podpore v kmetijstvu
Zakonske ĺn druge oravne podlaqe

o Zakon o kmetĺjstvu,

o Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeŽelja v oběinĺ Vodice
za programsko obdobje 2015 - 2020.

Dolqoroěni ciĺii Dodoroorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoroěni ciljĺ podprograma so:

o zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeŽelsko prebivalstvo,

. povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,

. izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,

. spodbujanje tĘnostnega razvoja kmetijstva,

. razvuanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetnĺštva na podeŽelju.

Do|goroÖni cilji bodo doseŽeni z dodeĺjevanjem drŽavnih pomoÖi za nalożbe v kmetijska gospodarstva.
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Letnĺ izvedbeni cilji podproorama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienĺh ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvĄanje'

0lu114 Zagotavljanje tehniěne podpore v kmetijstvu 7.000 €

obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se namenjajo za sofinanciranje izobraŽevalnih programov v
kmetq-stvu in gozdarstvu, izdelavo gnojilnih naÖńov, razĺskave Vzorcev zemlje, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

o8138-15-008

í103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.900 €

Opis glavnega proqrama

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in Živali.

Dolqoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerĺmĺse bo merĺlo doseoanje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okvĺru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proraiunski uporabniki znotraj qlavnega programa

1 1039001 Delovanje sluŽb in javnih zavodov

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in Živali

íí039002 Zdravstveno varstvo rastlin in Živali 5.900 €

opĺs podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za Živalĺ in za sofinanciranje zavarovalnih premij
zaŽivino

Zakonske in druqe pravne podlage

Zakon o zašěitiŽivali.

Dolgoroěni cilii podoroqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomoči za plačilo zavarovalnih premij in z
ustreznim zaščito zapuščenih Živali.

Letni izvedbeni cilii podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciljev

Letni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem dżavnih pomočĺ za plaěilo zavarovalnih premij in z ustreznim
zaščito zapušěenih Živali.

031103 Zavetišče za male živali 3.000 €
obrazloŽitev deĺavnostĺ v okviru proračunske postavke

občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetiŠče za najdene male Živali (psi, mačke .'.).

Sredstva se poleg ulova in oskrbe najdenih psov in mačk, namenjajo tudi za storitev najema boksa,
sorazmerno deleŽu, ki skladno z zakonskimidoločili s pogodbo odpade na občino Vodice.

0/u112 Pomoč za plaěilo zavarovalnih premij 2.900 €

obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Namen ukrepa je s poveěanjem obsegazavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, kijih na plodovih in
posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni
domačih Živali.

Navezava na projekte v okvĺru proračunske postavke

NRP ob138-15-006
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lzhodĺšča. na katerih temeljUo izračuni predloqov pravic porabe za del' ki se ne izvršuje preko NRP
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeŽelja v občiniVodice za obdobje 2o15-2o2o

1104 Gozdarstvo 7.{50 €

Opis qlavneqa proqrama

Program vključuje sredsfua za gradnjo in vzdrŽevanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilli glavneoa proorama

Dolgoročni cilji so:

o zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, kijo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrŽevanje in
uĘanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),

o zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, kijo določajo gozdnogospodarski načńĺ (vzdrŽevanje ĺn
uĘanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlakel,

. povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Glavni letni izvedbenicilii in kazalcĺ. s katerĺmi se bo merilo doseoanje zastavlienih cĺliev
Glavni izvedbeni ciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostĺv okvĺru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 VzdrŽevanje in gradnja gozdnih cest.

íí04900í Vzdrževanie ln gradnia qozdnih cest 7.í50 €
Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcĺjo in vzdrŽevanje gozdnih cest in druge gozdne
infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske ĺn druge pravne podlaoe

Zakon o gozdovih

Dol9oroěni cilii podprograma in kazalci' s katerimise bo merilo doseganĺe zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je redno vzdrŽevanje gozdnih cest in gozdnih vlak za poveěanje gospodarske
izkoriščenosti gozda.

Letni ĺzvedbenicilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciliev
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrŽevanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in
prĺzadetosticestišča in vzdrŽevanje gozdnĺh vlakza povečanje gospodarske izkorišěenoitl gozoa.
Kazalci:

o dolŽina uĘenih gozdnih cest in vlak.

043105 Gozdne Gesŕe in gozdne vlake - redno vzdrževanje 7.150 €
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proračunske oostavke

Sredstva na postavkiso namenjena za redno vzdrŽevanje gozdnih cest in vlak.

í3 PRoMET, PRoMETNA INFRASTRUKTURA lN KoMUNtKAclJE
473.000 €

oDis Področja proraÖunske porabe. posĺanstva občine znotrai področja proralunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture ter vodne infrastrukture v občini
Vodice.

Področje proraěunske porabe proračunskega uporabnika PRoMET, PRoMETNA lNFRASTRUKTURA lN
KoMUNlKACIJE pokriva področja, kise nanaŠajo na:

. urejanje vseh vrst cestnega prometa,

. izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa,
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. izvajanje strokovno razvojnih nalog in urejanje celovite komunalne ĺnfrastrukture.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega znaěď1a, kĺ so vezane na stranke in
doloěene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odloěb, dovoljenj in mnenj. Naloge z
intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrŽevalna dela naloge,
strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavl1anjem obvezne gospodarske javne sluŽbe
vzdrŽevanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in
prometne opreme ter nekaterih ostalih gospodarskih javnih sluŽb.

Naloge investicĺjskega značaja so:

o zagotavljanjeprometnevarnosti,

. zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,

. izvajanje novogradenj cestne in ostale komunalne infrastrukture,

o izvajanje rekonstrukcij ĺn adaptacij cest, cestne in ostale komunalne infrastrukture do dimenzij
oziroma obsega, kĺ še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacĺje se lahko
kot >dela v javno korist< izvajajo v območju cestnega sveta v lasti oV, pod pogojem da ne
preseŽejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),

. upravljanje s prometno sĺgnalizacijo ĺn prometno opremo na javnih prometnĺh površinah'

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgĘene tako, kot to doloěajo predpisi, ki
uĘajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon doloěa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna
skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče ĺn varno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvĺjanja
prometa, ki ga za cesto ali njen del ozĺroma za naselje ali njegov del doloěi upravljavec (občina).
Prometna ureditev zď1ema določanje prednostnih smeri ter sistem in naěin vodenja prometa' omejitve
uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejĺtve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje
prometa, uredĺtev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hĺtrosti
in območĺj za pešce ter določanje drugih obveznosti udeleŽencev v cestnem prometu' Prometno ureditev
v oV podrobneje določa predpis o cestnoprometni ureditvi in izvršilniakti, spĘeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne sluŽbe vzdrŽevanja cest v segmentu
cestnoprometne signalizacije se izvď1Ąo v okvĺru zunanjega partnerja - Javna razsvetljava.

Te naloge se delijo na:

o redno vzdrŽevanje nesvetlobne cestno prometne sĺgnalizacije (horizontalne in vertikalne), redno
vzdrŽevanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.)'

o redno vzdrŽevanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dviŽnih stebriČkov,
ipd.).

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

. spremljanje prometnih tokov,

. upravljanje banke cestnih podatkov,

. strategUa programa občinske prometne politike,

. načńovanje in upravljanje cestnega omreŽja.

Dokumenti dolqoročneqa razvoineqa načrtovania

o Zakon o cestah

o Gradbenizakon

. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovaĄa za to podroěje

o Pravilnik o prometnisignalizaciji in prometniopremi na cestah

o Pravilnik o vzdrŻevanju javnih cest

. odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občĺni Vodice

o odlok o občinskih cestah v občiniVodice

Dolqoroěni cilji podroěia proračunske porabe

Dolgoroěno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se
predvsem na:
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. povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omreŽja,
o izboljšanje prometne varnosti,

o zagotavljanje primerne pretoěnosti,

o zagotavljanje varne potiv Šolo,

. omogočanje mobilnostĺ prebivalstva,

. zmanjšanje škodljivih uěinkov prometa na okolje,

. izboľšanje energijske uÖinkovitosti prometa.

oznaka in nazivi glavnih programov v oristolnosti oběine

1 302 Cestni promet ĺn infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 473'000 €
Opis qlavneqa proqrama

Program vključuje sredstva.za upravljanje in tekoče vzdrŽevanje občinskih cest, investicijsko vzdrŽevanje
in gradnjo oběinskih cest in cestne razsvetljave ter ostale Řomunalne infrastrukture, kĺ se načelońa
umešča v cestno telo.

Glavni program 1302 Cestni promet in ĺnfrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s prĺpravo
podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčińskega in mednarodnega sooélovan;a
in ukrePov za zagotavl1anje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudĺ u-pravnega dela, ki še nanaŠajo ńa
ceste in cestni promet. V okviru istega programa se zagotavlja tudi priprła pravnih, stratešk'ih in
razvojnih dokumentov za vrsto drugih gospodarskih javnih śluŽb, 

-ki 
so povezane ż umeščanjem dotiěne

infrastrukture v cestno telo.

Dolqoroěni cilii glavnega orograma

Strateški cilj na področju vzdrŽevanja občĺnskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi sousmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrasľúktúre, izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje prevoznosti oz-iroma dostopnostĺ in zmanjšanje Škodljivih vplivov prońeta okolje. Pomenskó
enaki oz. podobni so tudĺ cĺlji na področju ostalĺh gospodarskih javnih sluzo, pri katerih se infrastruktura
potrebna za njihovo izvajanje, umešča v cestno telo.

Strukturnicĺlji na področju vzdrŽevanja cestne ĺnfrastrukture so:

. prednostno ohranjanje cestnega omreŽja,

. povečanje prometne varnosti,

. zmanjŠevanje negativnih vplivov prometa na okolje,

o izboljšanje voznih pogojev,

o obnavljanje, uĘanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, kise
naěeloma umešča v cestno telo.

Dolgoročni oziroma tĘni cilji glavnega programa so:

o zagotavljanjeprometnevarnosti,

o zagotavljanje pretoěnosti prometa,

' obnavljanje, uĘanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne ĺnfrastrukture, ki se
načeloma umešča v cestno telo.

Glavni letni ĺzvedbenicilii ĺn kazalci. s katerimise bo meriĺo doseganie zastavljenih cilĺev
Glavnĺ cilj izvajanja programa vzdrŽevanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in
zagotavljanje prometne varnosti za Vse udeleŽence v prometu. VzdrŽevanje se izvaja na podlagi
standardov ĺn normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrŽevalnih del na javnih óestah in ńivoju réonegä
vzdrŽev anja javn i h cest.

Glavnĺ ĺzvedbeni cilji so usmerjeni na:

. nadaljnja širitev območij za pešce,

o ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
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. umiritev prometa V okolici osnovnih šol ĺn vzgojno varstvenih ustanov,

o ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,

. povečanje deleŽa uporabe javnih prevoznih sredstev,

. povečanje deleŽa potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,

. zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,

o trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,

. obnavljanje, uĘanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se
načeloma umešěa v cestno telo,

o trajnostno izboljšanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenostĺ
stavbnih obmoěij.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

. redno vzdrŽevanje obÖinskih cest,

e zagotavljanje primerne prevoznosti cest,

. zagotavljanjeprometnevarnosti,

o zagotavljanje potreb mirujočega prometa,

o zagotavljanje prevoznosti oběinskih cest,

o obnavljanje, uĘanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, kise
načeloma umešěa v cestno telo,

. izboljševanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacijske opremljenostĺ posameznih
stavbnih območij.

Podproorami in proraěunski uporabniki znotraj olavneqa proorama

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrŽevanje oběinskih cest

1 3029002 l nvesticijsko vzd rŽevanje i n g rad nja obči nski h cest

13029003 UĘanje cestnega prometa

I 3029004 Cestna razsvetljava

í302900'| Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 237.000 €

opĺs podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoěe vzdrŽevanje lokalnih cest (letno in zimsko),
upravĺjanje in tekoče vzdrŽevanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrŽevanje
cestne infrastrukture (ploěniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlaoe

o Zakon o varnostĺcestnega prometa,

. Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolqoročni cilji podoroqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganie zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrżevanja, da je omogočen varen promet, da
se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehniěne in varnostne lastnosti' da se ceste in okolje zaščitĺ pred
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letnĺ izvedbeni cilii oodoroorama in kazalci. s mi se bo merilo doseoanie zastavlĺenih ciliev

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrŽevanja občinske cestne
infrastrukture.

Kazalci:

. število sneŽnih dni,

o količina porabljene soli prĺzimskisluŽbi,

o število ur pluŽenja,
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. števĺlo krpanj cest v m2 pri letnem vzdrŽevanju cest,

o dolŽina vzdrŽevanih bankĺn.

043101 občinske cesÍe in javne poti - redno vzdrževanje 146.000€
obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proračunske postavke

s1e!9tva na proraěunski postavki so namenjena izvajanju rednega vzdrŽevanja občinskih cest, poti,
ploěnikov, parkiriŠč in makadamskĺh poti. V okúiru rednágávzdrŽevänja se izva;áiredvsem čiŠčenjä äest
po zimskĺ sluŽbĺ - pometanje, košnja trave - pomladanlka in poletnä, vzdrzővanie makadamskĺń cest,
vzdrŽevanje bankin, vzdrŽevanje asfaltnih površin - krpanje, obrezovanje drevja ob pomembnih prometnihpoteh, za nadzor nad izvajanjem letnega. vzdrŽevaryá obÖinskih cäst, zá popravila odbojnih ogra;,robĺikov, popravila jąs.ł9v za odvodnjavanje meteorné vode, vzdrŽevanje nreziń, pregledniške služoé,
vzdrŽevanje cestnĺh objektov, intervencijskĺ ukrepi ter ostalĺ ukrepi.

043102 občinske cesÚe in javne poti - zimska služba u.ooo€
obrazloŽitev delavnosti v okvi ru proraču nske postavke

N.a.!e-lu zimskega vzdrŽevanja se sredstva zagotavljajo za vzpostavljanje prevoznosticest in prehodnosti
pločnikov v zimskem obdobju, ter druga nujna łzdrŽáŕalna dela.

í3029002 lnvesticijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest í30.500 €
ooĺs podprograma

Podprogram vseluje .sredstva za gradnjo 
. 
in. investicĺjsko vzdżevanje lokalnih cest, gradnjo in

investĺcijsko vzdrŽevanje javnĺh poti, gradnjo ĺn investicijsí<o vzdrŽevanje ôestne infrastrukiurě 1plo'enĺri,kolesarske poti, ovire za umirjanje prometa) in ostale końuna|ne infrastŕukture, ki se načeloma umeŠča v
cestno telo.

Zakonske in druge oravne podlage

o Zakon o uĘanju prostora

o Gradbenĺzakon

o odlok o občĺnskih cestah v oběiniVodice
o odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v oběini Vodice
o odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne sluŽbe sistemskega operaterja distrĺbucijskega

omreŽja zemeljskega plina v občiniVodice
o odlok o oskrbi s pitno vodo v občĺniVodice

' odlok o odvajanju in čiščenju komunalne ĺn padavinske odpadne vode v oběiniVodice in
. Drugi predpisi na drŽavnem in lokalnem nivoju.

Dolqoroěni cĺlii oodDroqrama in kazalci. s katerĺmise bo merilo doseoanje zastavlienih ciljev
Dolgoročni cĺlji podprograma so:

' obnavljanje, uĘanje ĺn izboljŠanje obstoječe cestne ĺnfrastrukture z zagotavl1anjem varnosti
vsem udeleŽencem v prometu,

' obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, kise
načeloma umešča v cestno telo.

Letni izvedbeniciĺii oodproqrama in kazalcĺ, s katerimi se bo merĺlo doseganĺe zastav|i..ih .i|j.'
Letni c|ĺji so vzdrŽevanje ĺn obnova cestiŠč v oV z namenom zagotavljanja prometne varnosti inpretočnosti prometa za Vse vrste cestnega prometa ter zagotavljan;e uštrezn'e kbmunalne, energetske ĺn
telekomunikacijske oskrbe naših občanov.

Kazalci:

o število metrov novozgĘenih/obnovljenih cest,

o dolŽona novĺh prometnĺh povezav za pešce.
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043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa

obrazloŽítev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena posodobitvam javnega cestnega omreŽja za izboljšanje prometne varnosti na
javnih cestah. Med posodobĺtve sodijo izvedba prehodov za pešce, izvedba naprav za umĺrjanje prometa
in vzpostavljanje novih prometnih povezav za pešce.

V okviru postavke se namenjajo tudi sredsVa za najem stacionarnega radarja ter nakup novega ohišja za
stacionarni radar.

20.000 €

30.000 €

5.000 €

5.000 €

043207 Avtobusne postaje

obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororaěunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo novih in posodobitev obstojeěih avtobusnih postajaliŠč.

043219 llreditev javnih poti v ŠÍnkovem Turnu

obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno dokončanje šĺritve obstoječe ceste.

Navezava na projekte v okvĺru proračunske postavke

oB138-16-0001

043238 Lc 462031sEto - šluxov TURN - sEĹo in JP 962891sEĹo (sELo)
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraöunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za zaéetek postopka ureditve ceste.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-í 1-0003

043250 Mreža P+R zbirnih središč v LUR 500 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema
Parkiraj in se peljiza celotno regijo.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-13-004

043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti 60.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pripravo projektov za izvedbo PZl (za kriŽišěa, kroŽišča, hodnĺke za pešce,
kolesarske povezave in ceste) in za dejansko izvedbo projektov.

043254 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge 10.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okvi ru proraěu nske postavke

Sredstva se zagotavlja za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi sporazuma z DRS| ter fiziěna
izvedba hodnika za pešce Vodice - Zapoge je načrtovana po izbiri izvajalca s strani DRsl.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

o8138-18-008

í3029003 Urejanje cestnega prometa í5.500 €

Opis podoroqrama

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoÖe vzdrŽevanje horizontalne in vertikalne prometne
signalizacije.
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Zakonske ĺn druqe pravne podlaoe

o Zakon o varnosti cestnega prometa,

o Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Dol9oročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavljenih ciljev
lzvajanje prometne uredĺtve

D.olgoroěni cĺlji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh
območjĺh za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene voŽnje, nadzor nad dogajanjem v obmotjih za
pešce, vzpostavĺtev ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega znaěajá. Predvsem gre za:

o zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bijih lahko
povzroěilo ĺzvajanje aktivnosti ali dejavnostĺ na alĺ ob javnĺh cestah v območju varovalnegá pasu,

. izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primernega števila izmenjav vozil na parkirno mesto v
zvezĺ s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,

o zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,

. izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaŽevanja, kĺ ga povzroča
promet,

o zagotavljanje dostopnostiza upravĺěence na obmoöjih za pešce,

o zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,

o aŽuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,

. omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategorĺziranih cest (priprava izpiskov),

o pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o Številu in vrstah vozil na javnih cestah.
Tehnično urejanje prometa

Za nemoten in varen promet na oběinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

o zagotavljanjeprometnevarnosti,

o zagotavljanje pretočnosti prometa

. povečanje deleŽa uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorĺzacija in banka cestnih podatkov

Dolgorotni cilji so:

. vzpostavitev informacijske platforme cestnĺh podatkov,

o tekoče vzdrŽevanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omreŽja in
drugo.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa

o Dolgoročni cĺlji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov
za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do
informacij javnega znaěaja,

. predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane
posameznike.

Letni izvedbenĺciljĺ podprograma in kazalci. s katerimĺse bo merilo doseqanje zastavljenĺh ciljev
Ciljiso:

o ureditev varnih poti v Šolo (izvedba prometnĺh zavarovanj in ukrepov za umĺrjanja prometa),

o fiziěne zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah,

. cone omejene hitrosti na območjih, kjer še nĺso bile dokončane,

o izvedba semaforizacĺje kriŽišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,

o ĺzvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,

. spremljanje prometnih tokov,
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a pridobivanje teh n ične dokumentacije

Kazalci

o Število okvar cestno prometne signalizacije.

043104 CesÍno prometna signalizacija - redno vzdrževanje 15.000 €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu nove signalizacije in vzdżevanju obstoječe horizontalne in vertikalne
prometne signalizacije.

043107 BCP-banka cestnih podatkov 500 €
o brazloŽitev dejavnostĺ v okviru ororaču nske postavke

V primeru sprememb kategorizacĺje cest mora oběina Vodice redno aŽurirati podatke o stanju cest v
banki cestnih podatkov (BCP).

í 3029004 cestna razsvetliava 90.000 €

Oois podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrŽevanje cestne razsvetljave, gradnjo in
investicijsko vzdrŽevanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druoe pravne podlaqe

c Zakon o cestah

c Zakon o varnosticestnega prometa

o Zakon o prevozih v cestnem prometu

o Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

o Pravilnik o prometni s|gnalizaciji in prometnĺ opremi na javnih cestah

o SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

Dolqoroěni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciliev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje sploŠne in prometne varnosti občanov in udeleŽencev v
prometu

Letni ĺzvedbeni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenĺh ciliev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavĺ je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učĺnkovitejŠimi, izvajati ukrepe
za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaŽenosti.

Kazalci:

. število zamenjanih svetilk z novimi - skladnĺmi z Uredbo.

0411U Javna razsvetljava - tokovina
obrazloŽitev deiavnosti v okvi ru proraču nske postavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za tokovino in omreŽnino.

40.000 €

041102 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje 15.000 €
obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske oostavke

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrievanje javne razsvetljave (tekoöe vzdrŽevanje) in
semaforjev. ob okvari sijalk se svetilke staĘšega tipa zamenjajo z novimi, kĺso skladne z Uredbo.

041201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje 35.000 €
obrazĺoŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavkĺ so namenjena za širjenje omreŽja javne razsvetljave in izboljšave obstoječega
omreŽja.
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í4 GosPoDARsTVo 37.700 ę
oDis Oodročja proračunske porabe, poslanstva občĺne znotraj področja proračunske porabe

Področje zĄema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnostĺ ter promocĺjo občine, razvojturizma
in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvoineqa natrtovania

Strateg ija razv Ąa slovenskega tu rizma

Dolooročni ciĺĺi podroěia proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka ĺn nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine

í402 Pospeševanje ĺn podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvojturizma ĺn gostinstva

í402 Pos e in podpora gospodarski dejavnosti 4.000 €

Opis olavnega proqrama

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilii glavneqa proorama

DoĘoroÖni cĺlj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - spodbujanje razvoja malega gospodarstva
na lokalni in regionalni ravni.

Glavni letni izvedbeni cilji ĺn kazalci, s katerimise bo merilo doseganje zastavlienih cĺliev
Glavni izvedbenĺ cilji v proraěunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoroěnih ciljev.

Podproorami in proračunski uporabniki znotraj glavneoa proorama

1 402900 1 S pod b uja nje r azv Ąa ma leg a gos pod a rstva

í402900íSpodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za ustanovitev malih podjetij in s.p., ter subvencije za nova
delovna mesta

Zakonske in druqe pravne podlaqe

Zakon o razvoju malega gospodarsfua

Dolgoroěni cilii podproqrama ĺn kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciliev
Dolgoročni cilj je kakovostno ĺzvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni ciljĺ podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je spodbujanje razvoja malega gospodarsfua na območju obtine Vodice
z občinskimi subvencijami ĺn zmanjševanje brezposelnosti na območju oběine Vodice.

045101 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mesŕ in samozaposłovanja
2.000 €

obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proraěu nske postavke

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz oběinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice, ki ga je obÖinskĺ svet spĘel v ietu 2015.
Sredstva na tej proraěunski postavki se namenjajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem oziroma
samostojnim podjetnĺkom v primeru odprtja novih delovnih mest oziroma samozapoślitve za kritje
stroškov v tej zvezi. na podlagi spĘetega pravilnika'

Navezava na projekte v okviru proraěunske postavke

NRP ob138-15-009
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045102 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in
razvoj 2.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se namenjajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na
podlagi Pravĺlnika o dodeljevanju finaněnih sredstev iz oběinskega proračuna za pospeševanje razvĄa
malega gospodarstva v občĺnĺ Vodice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

oB138-15-0í0

1403 Promociia Sloveniie, razvoj turizma in gostinstva 33.700 €

Opis glavnega proorama

Podprogram vkljuěuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma ĺn gostinstva

Dolgoročni cilji glavneoa programa

DolgoroÖni kvalitativni cĺlji so:

o razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po tĘnostnih načelih, ki bodo
predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obĺska;

. izbo|jšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;

o ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na
lokalni ĺn regĺonalni ravni;

r uěinkovĺto upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učĺnkov na področju razvĄa,
promocije in distribucije;

Glavni letni izvedbenicilji in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciliev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavneqa proorama

14039002 Spodbujanje razvoja turĺzma in gostinstva

14039002 Spodbuianje razvoja turizma in gostinstva 33.700 €

Opis oodproorama

Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoia turizma

Dolooročni cilji podproqrama in kazalci' s katerimise bo merilo doseganje zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cĺlji podproqrama in kazalcĺ, s katerimĺse bo merilo doseganje zastavlienih cĺljev

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

Kazalci:

. število novo postavljenih turistično-informativnih tabel

o število izdanih turističnih publikacij

04ô101 Turizem 5.000€

obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proraěunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za promocijo turizma v občini Vodice in za sodelovanje
na projektih, s katerĺmi se spodbuja turistična infrastruktura, kulinarična ponudba' delovanje društev,
naravna in kulturna dediščina, zgodovina in turistične dejavnosti, s podroěja gospodarstva in kmetijstva.
Sredstva se namenja tudiza izdelavo turističnega biltena oběine Vodice, letake in broŠure.
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046108 Načrtovanje in gradnja regionatnih kotesarskih povezav občin severno od Ljubtjane
20.000 €

obrazloŽĺtev deiavnostĺ v okviru proraěunske postavke

obč|na Vodice je skupaj z občinami MengeŠ, Tzin, DomŽale, Kamnik, Komenda, Mestna občina
Ljubljana ter Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2018 podpisala Dogovor o sodelovanju pri izvajanju
projekta drŽavnega in regijskega pomena ''Načrtovanje in gradnja regiđnalnih koĺesarskih povezav óběin
severno od Ljubljane''. Ta dogovor predstavlja podlago za načrtovanje regionalnih kolesarskih povezav,
pri ěemer se bodo te urejale po sklopih, v sodelovanju z DRSI. V okviru tega projekta je predvidena
ureditev kolesarskih povezav ob regionalnih cestah (Komenda _ Vodice - Medúode, Ĺ;uo1äna'- Vodice -
Cerklje na Gorenjskem --> trasa je Že vključena v pravilnik o kolesarskih povezavan v Ŕs).
Navezava na proĺekte v okviru proračunske postavke

oBí38-18_002

04ô109 SÚara hišna imena 2 8.7oo €
obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proraču nske oostavke

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dedišěine slovenskega etnoloŠkega prostora z ohranjanjem
tradicionalnega poĺmenovanja starih domačij. Hišna imena sodijo med zemljepisna ĺmena in oznáčuje;o
domačije in prĺpadajoče posesti ter njihove prebĺvalce. lmena so nastaĺa iz potrebe po ločevánju
domačinov in prepoznavanju njĺhove lastnine in so se na domačijah obdrŽala več stoletij, kljúb
menjavanju lastnĺkov. Hišna imena so bila tudi osnova druŽĺnskih imen, imen naselij ĺn vasi, źato-so
dragocen del kulturne dediščine ĺn zgodovine kĘa. Danes, z opuščanjem rmeÍi; in zamiranjem
kmeěkega načina Žĺvljenja v Vaseh, hišna ĺmena ĺzginjajo, s čimer pa se ĺžgublja kultura in idenilĺeta
slovenskega podeŽelja. V operacijo so vključena naselja, ki niso bila vkljuěéna v projekt Stara hišna
imena 1.

Pri navedeni operaciji sodelujejo oběine Vodice (vodilni partner) ter občini Komenda ĺn Medvode.
Predvideno je, da se po pridobĺtviodločbe o pravicido sredstev operacija začela izvĄatijeseni2019 in se
bo zaključila v letu 2020.

občina Vodice lahko za ta projekt priěakuje okvirno 75 olo deleŻ nepovratnih sredstev.

ĺ5 VARoVANJE oKoLJA lN NARAVNE DED!ŠGINE 857.575 €
oDis Dodročia proračunske porabe, posĺanstva občine znotraj področia proračunske porabe

Področje uĘa varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za tĘnostni razvĄ ter temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in inforńacije o okoljú, ekonomśke
in finaněne instrumente varstva okolja, javne sluŽbe varstva okolja in druge z varśtvom okolja povezana
vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje ĺn usmerjanje takšnega dřuŽbenega razvoja, kĺ omogoča
dolgoročne pogoje za ělovekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega Življenjďter ohránjanje biotske
raznovrstnosti. okolje je tisti del narave, kamor seŽe ali bi lahko segel vpliv človekovega deloVańja.

Doku menti dolgoročneg a razvoj neoa naěrtovanla

Dolgoroěni cilj varovanja okolja in naravne dedišěine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo
stabilnost v občini Vodĺce

Dolgoročni cilii področia proračunske oorabe

o Zakon o varstvu okolja

o Zakon o gospodarskih javnih sluŽbah

o Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalĺŠÖih

o Uredba o ravnanju z embalaŽo in odpadno embalaŽo

o Pravilnĺk o ravnanju z odpadki

o Pravĺlnik o odlaganju odpadkov

o Pravilnik o ravnanju z embalaŽo in odpadno embalaŽo

o Pravĺlnik o obremenjevanju talz vnašanjem odpadkov
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oznaka in nazivi glavnih proqramov v pristoinostĺobčine

1 502 ZmanjŠeva nje onesnaŽenja, kontrola i n nadzor

1502 Zm nje onesnażenja, kontrola in nadzor 857.575 €

opĺs oĺavneoa programa

onesnaŽevanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali
povzročanje odpadkov in je posledica ělovekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali ělovekovemu
zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniěi predmet lastninske pravice ali posega
v njeno uŽivanje alĺ v pravico do rabe okolja. Vsebĺna in aktivnosti so po programu usmerjene v
zmanjševanje onesnaŽevanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja,
celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem
okolja in povzroěitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin
glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanĺh ali odrejenih ukrepov varstva
okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaŽevanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel
traj nostnega razv Ąa, celovitosti in preventĺve.

Dolooročnĺ cilii qlavneqa orograma

Dolgoroěni cilji so: prepreěitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovostĺ
okolja, tĘnostna raba naravnih vĺrov; zmanjšanje rabe energije in veěja uporaba obnovljivih virov
energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja' izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovĺh regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učĺnkovĺtostĺ proizvodnje in
potrošnje, opušěanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala
proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in
uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plaěevanje
onesnaŽevanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je
spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematiěnimi merĺtvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi
postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči ěim manjše
obremenjevanje okolja in prav tako moĘo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti
okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepivarstva okolja.

Glavni letnĺ izvedbeni cilji in kazalci. s katerimise bo merilo doseoanie zastavljenih ciljev

Glavni izvedbenĺ cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovĺh regeneracĺjskih sposobnosti, opuščanje ĺn nadomeŠčanje uporabe
nevarnih snovi' Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljatĺ standarde kakovostĺ okolja. Cilji se
bodo izvajali skĺadno z določili drŽavne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov,
ki uĘajo to podroěje.

Kazalciso:

. standardi kakovosti okolja, opozoriĺne in kritične vrednosti, merila občutljĺvosti, ranljivosti ali
obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede
ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podproorami in proračunski uporabniki znotrai qlavnega programa

15029001 Zbirarye in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1 5029003 lzboljšanje stanja okolja

í5029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.300 €

opĺs podoroorama

Gospodarjenje z odpadki obsega prepreÖevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih
Škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevaŽanje,
predelavo ĺn odstranjevanje odpadkov, vkljuěno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. ZbiraĄe, skladiščenje,
prevoz, predeĺava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroŽeno ělovekovo
zdravje ĺn brez uporabe postopkov in metod, ki bi ěezmerno obremenjevali okolje, zlastĺ pa povzročili
čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; ěezmerno obremenjevanje s hrupom alĺ vonjavami; bistveno
poslabŠanje Življenjskih pogojev Žĺvali in rastlin ali Škodljĺve vplive na krajĺno ali območja, zavarovana po
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predpisih o Varstvu narave in predpisih o varsfuu naravne dediščine. Kljuěne naloge v okviru sistema
ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v najveÖji moŽni meri
prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagaliŠču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z
zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitév in za njihovo
sodelovanje za ćim manjŠe nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih
organizacijsko in prostorsko zaključenih podroějih, izvedljivost v najkĘšem moŽnem ěasu,
obremenjenost občĺnskega proračuna v najmanjŠi moŽni meri, vključevanje nájsodobnejše tehnologije in
tehnike, spĘemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitevter sprotnďin na
prĺjazen n aÖi n obveščanje u pora bn i kov storitev.

Zakonske in druqe pravne podlaqe

o Zakon o varstvu okolja

o Zakon o gospodarskĺh javnih sluŽbah

. StrategUa ravnanja z odpadkiv Ljubljanski regiji, oktober 1998

. Dopolnitve strategije ravnanja z odpadkĺv Ljubljanski regijĺ, november 1998

. Uredba o okoljskĺdajatviza onesnaŽevanje okoĺja zaradi odlaganja odpadkov
o odlok o gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodice
o odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni sluŽbi obdelave

določenih vrst komunalnĺh odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na obmoěju občin Cerklje na Gorenjskem, lg, Velike Lašče in Vodiceo odlok o gospodarskijavni sluŽbi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodiceo odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno sluŽbo zbĺranja
doloöenĺh vrst komunalnih odpadkov na območju oběĺn Cerklje na Gorenjskem, lg, Velike Lašěe
in Vodice

. Drugi predpisi na drŽavnem in lokalnem nivoju

Dolooročnicilji podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganĺe zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in
zmanjšanje količine odpadkov na odlagalĺšču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo
merilo doseganje zastav|jenih ciljev bodo manjše količĺne zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z
evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo koliěine zbranih odpadkov, prevozov, preoelänih in
odstranjenih odpadkov (odlaganje alĺ energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno
zmanjšanje koliěin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudĺ zmanjšanje emĺsij iz deponij ter zagotoviti
ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

Letnĺ izvedbenicilji podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanje zastavljenih cĺliev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili drŽavne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh
predpĺsov, ki uĘajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in
odloka. Potekale bodo aktivnostiv nadaljevanju uvajanja ločenega zbianja odpadkov, uvajanje loěenega
zbirarya organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelaúa in ponovňa
uporaba odpadkov. Glavni ciljje izgradnja objektov in naprav, ki so namenjenaza obdelavo, predelavo
in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne ĺn storitvene dejavnosti na
lokalni ravnĺ.

051203 Zbirni center za ravnanje z odpadki 6.900 €
obrazloŽitev dejavnostĺ v okvi ru proraču nske postavke

ob-člna Vodice je skladno z odlokom o gospodarskijavni sluŽbi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
v obÖini Vodice dolŽna poskrbeti zą lasten zbirni center za ravnan1e z odpadki. Le tega je v obliki
začasnega centra zgradila na lokacijitN Vodice' Zbĺrnicenter je v polńosti upravičilsvojooštoj. Sredstva
so namenjena rednemu obratovanju zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Navedena aktivnost je z
dokonÖnim prenosom dejavnosti prešla v izvajanje JP Komunala Vodice, d.o'o.

051204 Ekološki otoki 2.ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske postavke

Na postavki so sredstva zagotovljena za postavitev novih oz. ureditev obstojeěĺh ekoloŠkĺh otokov v
občini.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 845.275€

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrŽevanje kanalizacĺjskih sistemov in čistilnih naprav.
Sredstva podprograma so namenjena tudi izdelavi potrebnih operativnih programov, medobčĺnskih
doku mentov, projektne ter i nvesticĺjske doku mentacije.

Zakonske in druqe pravne oodlage

t Zakon o varstvu okolja

o Zakon o gospodarskĺh javnih sluŽbah

. odlok o odvajanju in ěiŠčenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v občine Vodice

. Drugi predpisĺ na drŽavnem in lokalnem nivoju

Dolqoročnĺcilji podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Bistveni dolgoroěni cilj je z izgradnjo kanalskega omreŽja prepreěiti onesnaŽevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so tudi:

o pr€preěevanje nadaljnjega onesnaŽevanja vodotokov in podtalnice z urbanimi viri zaradi
neuĘenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovostĺ vode v skladu s
standardi EU,

. povetanje zadrŽevalne zmogljivosti kanalizacijskega sĺstema,

. nadgradnja obstojeěega kanalizacijskega omreŽja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciljev

lzgradnja objektov in naprav kanalĺzacĺjskega omreŽja

Podrobnejši cilji projekta:

o ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar
bo pripeljalo do izboljŠanja bioloških ĺn ekoloških razmer v vodotokih in podtalnici,

o povezati obstojeě in še nezgrajen kanalizacĺjski sistem občine z večjim sistemom za odvajanje ĺn
čiŠčenje odpadnĺh voda (medobčinskĺ kohezijski projekt),

. preprečĺti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v vodotokih,

o znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

043239lnfrastruktura Polje - Lc 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 9ô2511 (Polšak)
299.520 €

obrazloŽĺtev deiavnosti v okvĺru proraču nske postavke

Skozi vas Polje poteka glavni povezovalni fekalni kanal, kije sestavni del t.i. kohezĺjskega pĄekta C0.
Dela na tem odseku bodo dokončana v letu 2020" Kot dober gospodar bo oběĺna Vodice pristopila k
sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena
sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skuŠalĺ pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce
posamezne komunalne infrastruktu re.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

o8138-09-0006

043248lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541
(Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek) 1oo.ooo €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske postavke

Skozi vas Skaručna poteka drŽavna regionalna cesta, ki je v relativno s|abem stanju ter neprimerna
današnjemu prometnemu reŽimu.

Na podlagi predhodnih dogovorov in sklenjenega protokola o ureditvĺ medsebojnih razmerij med
Ministrstvom za infrastrukturo (skupaj z DRSI) in občino Vodice je bil v letu 2018 podpisan Sporazum o

55



sofinanciranju ureditve regĺonalne ceste. lzhodiščna projektna in upravna dokumentacija je izdelana (tudi
za ostalo komunalno infrastrukturo, vkljuěno s fekalno ĺn meteorno kanalizacijo). Priprav-ljalne aktivnosti,
razpisi, '.. na projektu se bodo izvajale v letu 2019, izvedbena faza pa predvidôma v ĺetih żozo ln zozl 

"

Navezava na projekte v okviru ororaěunske postavke

o8138-14-0003

051208 JP Komunala-investicije in investicijsko vzdrževanje 8.735€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva so namenjenazavzdrževanje ter nepredvidena popravila na ČN Vodice, MKÖN Polje in Torovo,
črpališčĺh ter ostali infrastrukturi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

051214 Namenski sklad - vračanje preteklih vtaganj občanov v kanalizacijsko omrežje
20.500 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva na postavkĺ se namenjajo za vračanja preteklih vlaganj občanov v ĺzgradnjo kana|izacijskega
omreŽja in čĺstilne naprave na območju občine Vodice. lz naslova vlagaňi občanov v izjradnJo
kanalizacjjskega omreŽja in čistilne naprave na obmoěju obtine Vodice 1e ooana v letih (1.10.2ooo-
31.12.2008), ko se je obraěunavala ta taksa pĘela za cca.21o.ooo €. V skladu s predlogom novega
odloka o komunalnem prispevku, se ta sredstva upoštevajo pri plaěilu komunalnega prispevxa, oziroňa
se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka, v kolĺkor se le-tĺ ne prikljuěijo na kanalizacijsko
omreŽje do leta 2021. Za ta namen bo oběĺna Vodice od leta 2012 do 2021 sořazrnerno nameńjala
namenska sredstva v sklad.

051218 lzgradnja odcepov na komunalno infrastrukturo 37.ooo€
obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljĄo za izvedbo odcepov na komunalni infrastrukturi (prvenstveno za
odcepe na sanitarno kanalizacijo) v sklopu gradnje t.i. kanalizacije C0 in na drugih odsekĺh, kjer se
rekonstruira posamezna infrastruktura.

051220 ostala infrastruktura ob sočasnr gradnjÍ C0 kanalizacije (JP GasÍíska koča -
Tesarsŕyo Kranjc, LC Skaručna Utik) 37g.52o €

obrazloŽitev dejavnostĺ v okvĺru proraču nske postavke

Na posameznih odsekih v vasi Utik in Bukovica potekajo stranski povezovalni fekalni kanalĺ, ki so
sestavni del t.i. kohezijskega pĘekta C0. Dela na teh odsekih bodo zaključena v letu 2020. Kot dober
gospodar bo oběina Vodice pristopila k soěasni gradnji oz. rekonstrukciji ôstale prometne in komunalne
infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavkĺ. K sodelovanju bomo skušali
prĺtegnĺtitudĺdruge partnerje / upravljavce posamezne komunalne ĺnfrastrukture.

Navezava na proĺekte v okviru proračunske postavke

o8138-19-002

í5029003 lzboljšanje stanja okolja 4.000 €

Opis podprograma

Ę9{program vsebuje sredstva za sanacĺjo črnih odlagališč, izvajanje in subvencioníranje ukrepov URE in
oVE ter subvencioniranje za izvedene ukrepe s podroěja várstva okolja (zlasÍi ustrézno tĘno
depo n i ra nje azbestcementi h g rad ben i h od pad kov).

Zakonske in druqe pravne podlaqe

o Zakon o varstvu okolja

o Zakon o vodah

o Zakon o ohranjanju narave

o Operativni programi(hrup, zrak)

c Zakon o lokalnisamoupravi
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. Pravilnik o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občiniVodice

. Pravilnik o enkratni denarni pomoěiv primeru ustreznega ravnanja z azbestcemetnimigradbenimi
odpadkiv občiniVodice

. ostale podlage so strateŠki dokumenti na nivoju občine in drŽave s področij: varstva okolja,
ohranjanja narave, prostorskega planiranja, naěrtovanja gospodarske javne infrastrukture, '..

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev

Glavniciljiso:

. lmplementacija strategij na področju tĘnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in narave

o ohranjanje naravnih virov predvsem neoporečnosti podzemne vode

o ohranjenost narave in uĘenost zelenih povrŠin

o Večanje območĺj za šport in rekreacijo

. Spodbujanje občinske uprave in podjetij k okolju prijaznem poslovanju

o Doseči viŠjo stopnjo ozaveščenosti in izboljšanje odnosa prebivalcev in ostalih deleŽnikov v
odnosu do okolja in narave

Kazalce predstavljajo kvantitativni podatki, kot so: število kolesarjev, Število potnikov v javnem prometu,
površine parkov ĺn zelenic, nove športno_rekreativne površine, ...

Letni izvedbenicilji podproqrama in kazalci, s katerimĺse bo merilo doseqanje zastavljenih ciliev

Varstvo okolja je podroÖje, ki rezultate pokaŽe na dolgi rok. V programu varstva okolja opredeljeni cilji se
preverjajo na kratki in dolgĺ rok, s tem da kratkoročno izboljšanje Še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj res
doseŽen, zato doseganje ciljev na letnem nivoju Še ne pomeni, da bo dolgoroinicilj doseŽen.

o511o3 čistitna akcija g.ooo€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Sredstva so namenjena za vsakoĺetno čĺstilno akcijo ĺn sĺcer za odvoz odpadkov, zaščitno opremo,
pogostitev ter oblikovalske in tiskarske storitue.

051107 lzvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in oVE 500 €

obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Skladno z veljavno zakonodajo je oběina spĘela novelo lokalnega energetskega koncepta. Sestavni del
tega je akcijski načrt - terminski plan potrebnih aktivnosti na podroěju učinkovite rabe energije ter rabe
obnovljivih virov energije. Na podlagi ustreznega pravilnika bomo oběanom povrnilĺ del stroškov za
smiselno ĺzvedene ukrepe s podroěja uěinkovite rabe (obnovljivih virov) energije.

061107 Subvencioniranje za izvedene ukrepe s področja varsfifa okolja 500 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbest-
cementnimi gradbenimi odpadki v občiniVodice se občane stimulira k ustreznemu trajnemu deponiranju
iztrošenih salonitnih kritin.

Projekt ima pozitiven uÖĺnek, tako da z njim nadaljujemo tudiv prihodnjih letih.

í6 PRosToRsKo PLAN|RANJE IN
DEJAVNOST

STANOVANJSKO KOMUNALNA
765.213 €.

opis področja proračunske oorabe, poslanstva občine znotraj podroÖja proračunske porabe

Področje zĄema prostorsko načrtovanje in razvoj ter naÖrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljiŠči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolooročneoa razvojneqa načńovanja

o Zakon o stvarnem premoŽenju drŽave in samoupravnih lokalnih skupnostĺh

. Zakon o evidentiranju nepremiěnin

57



. Zakon o geodetski dejavnosti

o Zakon o prostorskem naěrtovanju

o Zakon o varovanju osebnĺh podatkov

o Zakon o zemljĺški knjigi

o Zakon o varstvu kulturne dediščine

o Zakon o kmetijskih zemljiščih

o Gradbenizakon

o Zakon o varstvu kulturne dediščine

. Zakon o ohranjanju narave

o Zakon o vodah

o Zakon o gozdovih

Dolooroöni cĺlji področia proračunske porabe

Dolgoroěni ciljje kvalitetno izvajanje nalog

oznaka ĺn nazivi qlavnih proqramov v oristoinosti oběine

1602 Prostorsko in podeŽe|sko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost
'l 605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zem|jiščĺ (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administrac ua 44ĺ.865 €
Opis olavnega proorama

V. okvĺru glavnega programa se bodo v letu 2020 opravljala dela na področju geodetske dejavnostĺ. Dela
obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetí<ov, temeljnih topograiskih načrtov,
naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči iń ure.;ánjěm neure.;enegá
zemĺjiŠko katastrskega stanja iz preteklosti in zem|isro katastrsk-ih sprememb po komlnalňo
opremljenem zemljiŠěu, gospodarske javneinfrastrukture in sodelovanje v geodetskih upraůnih postopkih'
Dolqoročni cilji glavneqa oroorama

Za. zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebo izvajanje vzpostavitve ustreznih
evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridôbljeni podatki za zakonsko
dopolnitev drŽavnih evidenc s podroěja gospodarske javne infrastrukturě' prav tako pa bodo opredeljenĺ
natančni pogoji za uĘenost ostalih občinskih prostorskĺh evidenc.

Glavni letni izvedbenicilji in kazalci. s katerimĺse bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo oběinskih aktov:

o ĺzvedba testnih primerov izvĄan)a novih občinskih predpisov v konkretnĺh zadevah,
o posodobitev .obstojeěih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev

občinske evidence zemljĺšě,

o izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na oběinski ravni s predhodno
vzpostavitvijo enotne topografske baze,

. dopolnjevanje in vzdrŽevanje obstoječe baze digitalnih topografskih naěrtov,

. izobraŽevanje druge ravni občĺnske uprave s teh področij.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoloŽljivih fĺnančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem
primeru.

Podprogrami ĺn proraěunski uoorabnĺki znotrai qlavneqa proorama

16029001 UĘanje in nadzor na področju geodetskih evĺdenc

16029002 Nadzor nad prostorom onesnaŽenjem okolja ĺn narave
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1 6029003 Prostorsko načrtovanje

í602900í UĘanje in nadzor na področju geodetskih evldenc í0.000 €

ooĺs podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za geodetske storitve, cenitve in zemljiško knjiŽno uĘanje. Geodetska
dokumentacija skrbi za dopolnjevanje in posodabljanje obstoječih digitalnĺh ońo foto načrtov različnih
merilza območje občine Vodice.

Zakonske in druge pravne podlaqe

o Gradbenĺzakon

o Zakon o stavbnih zemljišěih

Dolqoročni cilii podorograma in kazalci, s katerĺmi se bo merilo doseoanle zastavljenih ciljev

Dolgoroěni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma' UĘenost
geodetskih podatkov bo omogočila ĺzvajanje ostalih storitev povezanĺh z evidentiranjem sprememb v
prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja mnoŽičnega vrednotenja nepremičnin ter
upravljanje z nepremiěninami. Na podlagi nastavitve evidenc bodo pridobljenĺ podatki za zakonsko
dopolnitev drŽavnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost
ostalih občinskih prostorskih evidenc.

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merĺlo doseoanie zastavlienĺh ciliev

o izvedba geodetskih storitev za urejanje neuĘenega zemljiŠko katastrskega stanja lastnine oV
o ĺzvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine oV v katastru stavb

r izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemĺjĺŠě oV
. dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture

. ĺzdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo ĺnvesticij

o izobrażevanje druge ravni oběinske uprave s teh področij

061103 Geodet. storitve, cenitve in zemljiško knjižno urejanje
obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Predvidena postavka je namenjena v prvi vrsti za geodetske storitve, ki se izvajajo ob parceliranju
zemljišč za namen uredĺtve javne infrastrukture ob javnih poteh, nujne posege v druga privatna zemljišča
(avtobusne postaje, eko otoke, ipd.), pa tudĺ za posamezne cenitve in stroške do vknjiŽbe v zemljiško
knjigo ter tudi stroške oglaševalskih storitev in objav prodaj premičnega in nepremičnega premoŽenja v
lastiobčine.

í6029002 Nadzor nad prostorom' onesnaŽevanjem okolja in narave 77.665 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva. V okviru slednjega
podprograma se zagotavljajo sredstva tudi za izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov s podroěja
Varnega Življenja v občini.

Zakonske in druge pravne podlaqe

o odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ''Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

. Drugi predpisi na drŽavnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno in strokovno delovanje medobčinskega inŠpektorata
in redarstva.

Letni izvedbeni cilji podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvĄanje inšpekcijskega nadzora in redarske
sluŽbe.

10.000 €
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0471 01 Medobčinski inšpektorat
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje ustanovljenega medobčinskega ĺnšpektorata (Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Tzin,
Vodice) mora bitĺ v proraěunu zagotovljen sorazmerni deleŽ oběine Vodĺce (1/6). Posamezna občina
mora sama financirati tiste aktivnosti, ki se izvajĄo izključno za potrebe te oběine (npr. merĺtve s
stacionarnimi radarji). V skladu z Zakonom o financiranju občin je občina upravičena do sredstev za
sofinanciranje nalog skupne občinske uprave v višini 35 o/o v lanskem letu nastalih stroŠkov za redno
delovanje skupnega medoběinskega organa.

í 6029003 Prostoľsko načrtovanie 354.200 €

Opis podproorama

Podprogram vsebuje sredstva za prostorsko uredifuene načrte in urbanistične storitve. V sklopu
podprograma se del sredstev namenja tudi za izboljšanje dostopnosti občanov do sodobnih
telekomunikacijskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlaqe

o Zakon o prostorskem naěrtovanju

o Gradbenizakon

o Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni ciljipodproqrama ĺn kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciljev
Dolgoroěni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeniciljĺ podprograma in kazalci, s katerimise bo merilo doseganie zastavlienih ciljev

Letnĺ izvedbenĺ cilj podprograma je zagotovĺti pogoje zaizvajarye.

061102 Sredsŕva za prostorsko ureditvene naěrte 8o.ooo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

! letu 2020 je predvidena izdelava gradiv v okviru postopka drugih sprememb in dopolnitev OpN (SD
oPN 2), pri čemer bo dinamika odvisna od pridobivanja mnenf nosilcev uĘanja prostora ĺn ostälĺn
dokumentov v postopku.

Navezava na oroiekte v okviru proračunske postavke

OPN Vodice

Na podlagĺ Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev oPN Vodice so se prĺěele izvajati
aktĺvnosti za pripravo sprememb in dopolnitev. oběina Vodice je pristopila k naroěilu novelacĺjď in
dopolnitve poplavne študije za obmoöje oběine. Na podlagi zbranih razvojnih pobud se je pristojilo t
izdelavi strokovne analŹe podanĺh pobud. ob tem pa je bilo ĺzdelanih se n-eraj strokovnilr podlag,'ki se
bodo v določeni meri tudi lahko uporabile v postopku sprememb in dopolnitev (strokovne pođlage s
pod roěja tu rizma, lokalnega gospodarstva, prometa).

lzhodiŠěa. na katerih temeljUo izračuni predlogov pravic porabe za del. kise ne ĺzvršuie oreko NRP
Podpisana pogodba o izdelavi analize razvojnih pobud in strokovnih podlag, pogodba o izdelavĺ prvih
sprememb in dopolnitev oPN Vodice ter pogodba o izdelavi poplavne študije za obmoěje občine Vodice.

061104 Urbanistične storifue 4.2oo €
obraz|oŽitev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

V okviru postavke je zajeto vodenje evidence in priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišěa.

061207 obnova in razvoj Sredlšča Vodic 260.000 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredsMa za izdelavo projektne dokumentaci)e za izvedbo del (pZl) in za
izvedbo aktivnosti za izbiro izvajalca.

77.665 €
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Navezava na orojekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-11-0004

061208 Razvoj telekomunikacij 10.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proraěunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje Že postavljenih WiFi toěk ter eventualno nadgradnjo
tega sistema in smiselne / dopustne ukrepe s področja razvoja telekomunikacijske dostopnosti.

í 603 Komunalna deiavnost 283.348 €

Opis glavnega proorama

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopaliŠč, sredstva za prazniěno uĘanje
naselij in druge komunalne dejavnosti.

Doĺooroěni cilii qlavneqa proqrama

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Vodice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlĺenih cĺliev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje naěrtovanĺh aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Kazalci:

o o/o priključenosti občanov na javno vodovodno omreŽje (čim veö)

o Število okvar in defektov na javnem vodovodnem omreŽju (ěim manj)

. zmanjševanje vodnih ĺzgub

Podproqrami in proračunski uporabniki znotrai qlavneqa proorama

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopaliŠě in pogrebna dejavnost

16039004 Prazniěno urejanje naselij

í 6039005 Druge komunalne dejavnosti

1603900í oskrba z vodo 238.106 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrŽevanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druqe pravne podlaoe

o Zakon o gospodarskih javnih sluŽbah,

o Zakon o varstvu okolja

. odlok o oskrbĺ s pĺtno vodo v oběiniVodice

. odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodice

. Drugi predpisi na drŽavnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilii podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganie zastavljenih ciliev

Zagotoviti neoporeěno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno
vodo iz oběĺnskega vodooskrbnega sistema.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciliev

Skladno z razpoloŽl1ivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema
(prioriteta je zamenjava obstoječih azbestcementnĺh (AC) cevi).
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042101 JP Komunala Vodice - subvencioniranje tastnih cen 18.ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Vodice, d.o'o. skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrbe
s pitno vodo ter odvajanja in ěiščenja komunalne in padavinske odpadnđ vode v naši ôocini. Da poloŽnĺce
za opisane storitve za naŠe občane ostajajo ěim bolj vzdrŽne, oběina zagotavlja tudĺ del proiačunskih
sredstev v obliki subvencij. Podrobnejša obrazloŽitev je/bo razvidna iz Letnega načrta JPl(/ za leto 2020.

042103 Vzdrževanje požarnega sĺsÚema 5.5oo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zavzdrŽevanje hidrantov z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o metodologl1i za
oblikovanje cen storitev obveznih oběinskih gospodarskih javnih sluŽb varstva okolja ne smejo vkljuěévati
v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbe s pitno vodo. Čeprav so zavaroväni na osnovi celotne
zavarovalnine za vodovod, zavarovalnica prizna do7Oo/o dejansko nastalih stroškov popravĺla poŽarnega
sistema. Razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov za popravĺlo je potrebno pokriti iz obtinskela
proraěuna.

042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje 5.ooo€
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proraču nske postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijam, s katerĺmi bo JP Komunala Vodice, d.o.o. posodabljala
vodooskrbni sistem Vodice ter izboljševa|a kvaliteto vodooskrbe našim občanom. PodrobnejŠĺ opis ;éĺbo
razviden iz Letnega programa dela Jp Komunala Vodice, d.o.o..

042202 oskrba s pitno vodo na območju zgornje Saye - 1'sktop 131.606 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

občina Vodice kot solastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vkljuěena v projekt ''oskrbe s pĺtno
vodo na obmoěju zgornje Save - 1. sklop", ki zajema obnovo dotĘanega piimárnega vodovoda in
sanacijo vlra z izgradnjo čistilne - filtrirne naprave, za kar z ostalimĺ občinámi kandĺdĺrá na nepovratna
evropska kohezijska.sredstva. lzdelana je bila potrebna projektna in investicijska dokumentacija ier vloga
za pridobitev kohezijskih sredstev. Ker drŽava oz. pristojno ministrstvo inúesticije ni umestilo v nab-or
kohezĺjskih projektov po pĘšnji finančni perspektivi, bodo potrebne novelacije investicijske ĺn druge
dokumentacĺje. občine so se medtem Že odloÖile za optimizacijo in racionaliżacijo pro;értnih rešite]v.
Skladno s tem se |astna sľedstva za izvedbo projekta zniŽujejo, zvišuje pa se deleŽ 

-sofinancerskih

sredstev. Na nivoju obeh regionalnih razvojnih agencij (gorenjska, osredńjeslovenska) je bil medregijski
projekt Že podprt; potrebna bo še potrditev s strani MoP in zagotovitev nepovratnih sredstev v enem od
ustreznih evropskih mehanizmov. Zaradi navedenega se aktivnosti prenašajo v naslednja leta.

Navezava na projekte v okvĺru proračunske oostavke

NRP ob138-08-0002

042204 Kruavški vodovod - investicije in invest. vzdrževanje 1.oo0€
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proraču nske postavke

Zaraďi dotĘanosti veějega dela Krvavškega vodovodnega sistema je za njegovo nemoteno delovanje
ter odpravo napak, potrebno zagotavljati dodatna sredstva. Potrebna interveňtna investicijska popravĺia
na krvavškem vodovodu na podlagi pogodbe o upravljanjuizvĄa Komunala Kranj, JP, d.o.o..

042207 SubvencionÍranje omrežnin E,ooo €
JP Komunala Vodice, d.o.o' skladno z veljavnimi odloki izvaja obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrbe
s pitno vodo terodvajanja in čiŠěenja komunalne in padavinske odpadne vode v naŠíobčĺnĺ; sestavni del
tega je upravljanje in vzdrŽevanje predmetne infrastrukture. Sredstva se zagotavljĄo za subvencioniranje
omreŽnin (razlika do polne cene stroškov zavarovanja in polne cene najemnine źa infrastrukturo), ki jo
oběina Vodice, z namenom da ostajajo poloŽnĺce za občane ěĺm bolj zdržne, na podlagi obráeunóv
nakazuje Javnemu podjetju Komunala Vodice, d.o.o..
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042215 Obnova vodovoda Vesca
obrazloŽitev dejavnosti v okviru ororačunske postavke

Na J obmoěju vasi Vesca je obstoječĺ vodovod v azbestnih ceveh dotĘan. Sredstva so namenjena
obnovi dela sekundarnega vodovoda na tem območju' lnvestĺcijo bo po pooblastilu izvedlo JP Komunala
Vodice, d.o.o..

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

oB138-19-007

042216 obnova vodovoda Polje - Skaručna 2. faza
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za nadaljevanje projekta obnove prĺmarnih vodovodov. Na glavnĺ trasi za oskrbo
Skaruěne, Vojskega in Povodja s pitno vodo so še vedno v uporabi cevĺ iz Ac. V drugi fazi obnove tega
odseka se bo obnovil naslednji del vodovodnega omreŽja v smeri proti Skaručni. Zzamenjavo opisanega
cevovoda se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejša oskrba s pitno vodo na tem
območju.

lnvesticijo bo po poobĺastĺlu izvedlo JP Komunala Vodĺce, d.o.o.. oběina Vodice bo za izvedbo
predmetne ĺnvesticije skušala pridobiti del nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

oB138-í9-0'ĺ2

18.000 €

40.000 €

16039004 Praznično uĘanje naselij 16.242ę

Opis podproorama

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine ter sredstva za ĺzobešanje zastav.

Dolqoročni cilii podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavljenih ciliev

Dolgoroěni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilii oodproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienĺh ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje.

Kazalec:

. postavitevprazniěne razsvetljave

041103 Novoletna okrasitev celotne občine 7.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru proraěu nske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih okraskov, postavitev in demontaŽo ter servis okraskov'

au11Olzobešanje zastav 9.242€

obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru ororaěu nske postavke

Sredstva se namenjajo za izobešanje zastav ob drŽavnih in občinskih praznikih.

ĺ 6039005 Druge komunalne dejavnosti 29.000 €

Opis podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za čiščenje melioracijskih kanalov, uĘanje zelenic in nakup košev za
smeti.

Dolqoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimĺse bo merilo doseganie zastavlienih ciliev

Dolgoroěnĺ ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma'

Letni izvedbenicĺlii podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merĺlo doseganie zastavlienih ciliev

Letni izvedbenĺ cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje.

Kazalci:
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. število novĺh košev,

o dolŽĺnavzdrŽevanih melioracijskih kanalov.

o441o7 čiseenie in vzdrževanje metioracijskih kanalov in propustov 7.0oo €
o brazloŽitev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

Sredstva so namenjena čĺščenju ĺn vzdrŽevanju melioracijskih kanalov in propustov (redno vzdrŽevanje in
varstvo pred poplavami).

048102 Urejanje zelenic 2o.ooo €
obrazloŽitev deiavnostĺ v okviru proračunske oostavke

Sredstva so namenjena hortikulturni uredĺtvi ze|enic, cestnih otokov in prostorov ob javnih zgradbah.

048103 Koši za smeti 2.ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proraěunske postavke

Sredstva so namenjena popravilu in nabavi novĺh košev za smeti.

í606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči fiavno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna 40.000 €

Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani občine Vodice in uĘanje teh zemljiŠč, kot
tudi zemljišě, ki jih ima občina Že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje stoŕiteý ureditve ôvidenc
nepremičnega premoŽenja na območju občine Vodice. Cĺlj je ureditev evidenc nepremičnega premoŽenja
na območju oběine Vodice ter ureditev obmoěij s komunalnimi napravami in prometno dostópnostjo'
Dolqoročni cilĺi glavnega proqrama

DolgoroČni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbenicilii in kazalci, s katerimise bo merilo doseganje zastavlienih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načńovanih aktivnostiv okvĺru dolgoročnih ciljev.

Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj olavneoa proorama

í 6069002 Nakup zemljišě

í 6069002 Nakup zemljišč 40.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odkup zemljišč zaradi ureditve cestišča in druge infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

o Zakon o stvarnem premoŽenju drŽave in samupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciliev
V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišě, kĺ oběanom
omogoěa bivanje v urejenem okolju. Dolgoroěnĺcilji so pogojenitudi z zagotavljanjem zádostnega števila
kadrov, ki bodo prĺspevali k uěĺnkovitejši in hitĘši realizacĺji razvojnih programov občine Vođice. Med
dolgoľočne cĺlje sodi tudi uresniěevanje prostorskih ukrepov oböine ná področju gospodarjenja z
zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepreńienéga preńoŽ-enja
oběine Vodice, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoŽenjem občine-Vodĺce tór
zem|jiškoknjiŽno uĘenost nepremičnega premoŽenja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem
premoŽenjem.

Letni izvedbeni cilii podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanĺe zastavljenih ciĺiev
obseg izvedenih aktivnostije merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb.
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061203 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine
o brazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Nataněen popĺs zemljišč, ki so predmet prometa, je naveden v prilogi Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoŽenjem' Gre predvsem za območja, kjer se uĘa odkup zemljiŠč zaradi ureditve cestiŠÖ
in podobno. lz te proračunske postavke se krijejo tudi stroški v zvezi s sklenitvijo pogodb - stroški
davčnih postopkov, notarski stroškĺ, sodni stroški,.''

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 27.000 ę
opis področia ororačunske porabe. poslanstva občine znotraj podroěia proračunske porabe

Predvidena sredstva za področje zdravstvenega varstva so v bistvenem deleŽu namenjena plaěilu
obveznosti, kijih oběĺni določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plaěilo prĺspevka
za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačĺlo storitev mrliško _ ogledne sluŽbe, sem pa sodi
tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva
občanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela.

Med tovrstne aktivnosti sodĺjo: zagotavljanje mreŽe javne zdravstvene sluŽbe na prĺmarni ravni (osnovna
zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ĺn
izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določilsklenjenih koncesijskih pogodb.

Dokumenti dolqoročneoa razvoĺneqa načrtovanja

. Zakon o zdravstveni dejavnosti

. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

c Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

o Zakon o lekarniškidejavnosti

. Zakon o zdravniškĺsluŽbi

o Zakon o lokalnisamoupravi

Đolgoročni cilii področja proraěunske porabe

Dolgoroěnĺ cilj je kvalitetno izvajanje nalog'

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristojnosti občine

1 706 Preventivn i prog ram i zd ravstvenega varstva

1707 Drugĺ programi na področju zdravstva

1706 Preventivni prog rami zdravstveneqa varstva í.000 €

Opis glavneoa proorama

Preventivnĺ programi zdravstvenega varsfua v oběinĺ Vodice obsegajo raznovrstne dejavnosti. Med njimi
usposabljanje za nudenje prve pomoči v osnovni šoli tako med otroci kakor tudi med uěĺtelji. Nadalje
usposabljanje za izvĄanje prve pomoči tako v okviru društev (predvsem PGD) kot tudi ozavešěanje
usposobljenĺh posameznikov za razpoloŽljivost v primeru naravnih in drugih nesreč. Mednje sodi tudi
program oŽivljanja ob morebitnem srčnem zastoju in uporaba defibrilatorjev.

Dolooročni cilii qlavneqa proqrama

Dolgoročni cilj na področju zakonskĺh obveznostije njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar
je hkratitudi merilo za presojo uspeŠnosti.

Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

ob upoŠtevanju sugestij zdravstvene sluŽbe v oběiniVodice in statističnem pregledu pokritosti ljubljanske
regije in primerljivo celotne Slovenije je občina Vodice z nabavo AED-defibrilatorjev presegla trenutno
koncentracijo lełeh glede na število prebivalcev in glede na površino.

Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

40.000 €
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1 706900í Spremlianje zdravstven ega stanja in aktivnosti zdravja í.000 €

Opis podprograma

Na področju kardiovaskularnih obolenj in tovrstnih teŽav ter visoki izpostavljenosti tveganjem, se je
podobno kot mnoge občine v Sloveniji, tudi občĺna Vodice odzvala na pobude-zdravstven'ih órganizaci.;,
da na najbolj frekventnih toěkah v obtini zagotovĺ ustrezne aparature, ki bodo ob pravočasnT uporatii
zagotovile reŠitev Življenja posamezniku z nenadno srčno teŽavo'

Zakonske in druqe pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dol9oročni cilii podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanie zastavljenĺh ciljev
ob.upoštevanju sugestij zdravstvene sluŽbe v občiniVodĺce in statističnem pregledu pokritosti ljubljanske
regije in primerljivo celotne Slovenije je občina Vodice z nabavo AED-defibriiatorjev preseglá ľánutno
koncentracijo le{eh glede na število prebivalcev in glede na površino

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci, s katerimise bo merilo doseoanje zastavlienih cĺliev
Letni. ĺzvedbeni cilj je zagotovitev dnevne razpoloŽljivosti uporabe AED defibrilatorja in označitev
nahajališča.

071104 Zdrauje na daljavo 1.ooo €
obrazloŽitev dejavnosti v okvĺru proraču nske postavke

E-oskrba omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu Vsem, ki potrebujejo podporo pri
samostojnem Življenju v domačem okolju.

24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoě v primeru padca ali nenadne slabosti ter
organizacijo pomoči. E-oskrba je prĺpomoček, ki staĘšim, invaĺĺdom, bolnikom s kroniěnimi boleznimĺ,
bolnikom po teŽjih operatĺvnih posegih in osebam z demenco omogoěa, da bolj samostojno in neodvisno
bivajo na svojem domu. Svojcem pa omogoča, da bolje in laźje poskrbijó za svojóe. E-oskrba se
enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.

Sĺedstva se zagotavlja za sofinanciranje storitve E-oskrba, z namenom pomoči staĘšim osebam ĺn za
ohranjanje moŽnostiěim daljŠega preŽivetja starosti v domaěem okolju'

1707 Drugi programi na področju zdravstva 26.000 €

Opis olavnega programa

Glavni Pr99ram zajema na eni strani obveznostĺ iz podroÖja zdravstva, ki jih občini določa podroěna
zakonodaja, in na drugĺ strani dopolnilne programe iz podroöij, ki sistemsko ńiso ure;ena, sa; s'e njihovo
izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije' Med zäronsre obve2nosti
občĺne sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovánje občańov in plaěĺlo storitev mrliško
pregledne sluŽbe.

Dolooročni cilii glavneqa proqrama

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznostije njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnostĺ, kar
je hkratĺtudi merilo za presojo uspešnosti.

Glavni letni izvedbenicilii in kazalci. s katerimise bo merĺlo doseoanje zastavljenih ciliev
Kazalci:

. pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov,
o svetovanje občanom v stiski.

Podproorami in proračunski uporabniki znotraj qlavnega programa

17 07 9001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrlĺško ogledna sluŽba
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17 079001 Nujno zdravstveno varstvo 2í.000 €

Opis podprograma

V podprogram sodi plačevanje prĺspevka za obvezno zdravsfueno zavarovanje občanov kot zakonska
obveznost občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je ĺzvajanje postopka prijave v
obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko oběina
ostaja zavezanec za plaěĺlo prispevka.

Zakonske in druoe pravne podlaoe

t Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

. Zakon o zdravstvenĺdejavnostĺ

o Zakon o uveljavljanju pravic iz javnĺh sredstev

Dolqoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciliev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoroini cilji in kazalci, s
katerimi se ugotavlja uspeŠnost doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podoroorama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganje zastavlĺenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje.

071101 Zdravstvenozavarovanjenezavarovanih oseb 21.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne
in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju občine Vodice' Do plaěila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje je trenutno upraviěenih cca 55 oseb. Skladno s spreminjanjem števila
upraviěencev zdravstvenega zavarovanja v oběini Vodice je temu prĺmerno potrebno uskladiti
r azp oloŽl1iv a s red stva.

17079002 Mrliško ogledna sluŽba 5.000 €

Opis podproorama

Plačevanje storitev mrliško pregledne sluŽbe je zakonska obveznost oběine, zĄema pa plaěilo opravljenih
mrliških pregledov in sanĺtarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali
Gorske reŠevalne sluŽbe ter plaÖilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso
občani, kadar so najdeni na obmoěju obÖine, vendar nĺ mogoče ugotoviti njihove ĺdentitete. Sanitarne
obdukcĺje in mrliške preglede za potrebe občine na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medĺcinska
fakulteta, lnštitut za sodno medicino. lzjemoma, v primerih smrti oběana izven območja oV, obdukcijo
opravijo drugĺ kĘevno pristojni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlaqe

c Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

o Zakon o pokopališki ĺn pogrebnidejavnostiter urejanju pokopališč

o Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne sluŽbe

Dolqoročni cilii podproqrama in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

DolgoroÖni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je
hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podorograma ĺn kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cĺljev

Letni izvedbeni ci|ji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enakĺ
letnim ĺzvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnostiglavnega programa.

071102 Mrliško ogledna služba
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenja za kritje stroškov zdravniŠkih pregledov, ki se opravijo ob
smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, ki določi ali je slednja potrebna. Te storitve izvajajo lnštitut za
sodno medicĺno v Ljubljani (v primeru smrti občanov na obmoěju oběine Vodice) in drugi pooblašěeni

5.000 €
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zavodi V primeru smrti naŠĺh občanov na območju drugih oběin. ViŠina sredstev je odvisna od števila
umrlih V posameznem letu ter razmerja med številom zdravniških pregledov in Številom obdukcij ter od
vrste pregleda oz. obdukcije, zato je podana le okvirna ocena tega strošła.

ĺ8 KULTURA, sPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 172.000 ę
oDĺs podroěia proračunske porabe. poslanstva občine znotraj področja ororaěunske porabe

Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediŠčine, programov v kulturi, Športa, programe za
mladĺno in financiranje posebnih skupin.

Dolgoročni cilj kulture, športa ĺn nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki omogočajo
zagotavljanje javnega interesa v občinĺ Vodice'

Dolooročni cilji področia ororaöunske porabe

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, kĺ omogočajo
zagotavljanje javnega ĺnteresa v oběini Vodĺce.

oznaka in nazivi olavnĺh proqramov v pristojnostĺ občine

1 802 ohranjanje kulturne dediŠěĺne

í 803 Programĺ v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

í802 oh kulturne dediščine ĺ.000 €
Opis glavnega programa

ohranjanje kulturne dedišěine vključuje sredstva za varsfuo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne
dediščine.

Dolqoročni cilji qlavneoa proorama

Strateškicilji so:

. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,

o vzpostaviti celovĺto prezentacijo oběine Vodice,

o zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiŠ ĺn prostorov pomembnih VodiÖanov.

Za vsak strateŠki cilj so določeni posebni kazalci:

o število vzdrŽevanih spomenikov,

o kakovostprezentacijedediščine,

o število novih produktov kulturnega turizma,

o obseg programov in oběĺnstva,

o kakovostprezentacije,

o število novih programov,

o številoobiskovalcev.

Glavni letni izvedbenicilji in kazalci, s katerimĺse bo merilo doseqanje zastavlĺenih ci|iev

V letu 2020 bo prednostna skrb posvečena prenovĺ in ohranjanju tistih spomenĺkov kulturne dediŠčine, ki
so v las_ti oV, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne oV ter
omogoči njeno predstavitev javnosti.

Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

Podoroqramĺ in ororačunski uporabniki znotraj glavnegll programa

1 8029001 Nepremicna kulturna dediŠčina
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1 802900í Nepremična kulturna dedišcina í.000 €

Opis podproqrama

Podprogram namenja sredstva za obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov, obeleŽij in znamenj.

Zakonske ĺn druge pravne podlage

. Zakon o varstvu kulturne dediščine

o Zakon o vojnih grobišěih

Dolqoročni cilji podprograma in kazalci, s katerĺmi se bo merilo doseganje zastavlienih ciljev

Dolgoroěni cilj je prenova in vzdrŽevanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in
njihovo vključevanje v Živo podobo občine.

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta:

o število obnovljenih spomenikov in

. kakovost njihove predstavitve.

Letni izvedbenicilii podproqrama ĺn kazalci, s katerĺmi se bo merilo doseoanie zastavljenĺh ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitĺ pogoje zaizvď1aĄe.

Kazalca, s katerima se merita uresniěevanje ciljev, sta:

. število obnovljenih spomenikov in

. kakovost njihove predstavitve.

081206 obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za manjše obnove kulturnih spomenikov ĺn obeleŽij.

1.000 €

í803 Programi v kulturi ĺ3í.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjiŽničarsko dejavnost, zaloŽniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge
programe v kulturi.

V okvĺru dela proračuna oV, namenjenega kulturi, so zagotovljena sredstva za financiranje programskih
aktivnosti na naslednjih podroějih:

o javni zavodi na podroěju kulture:

o sredstva za materialne stroške ter nakup knjiŽniěnega gradiva za knjiŽnico Vodice,

. kulturnĺ projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na
podlag i javnega razpisa),

o delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnostĺ.

Dolqoroěni ciliĺ qlavneqa proqrama

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih cĺljev

Glavni izvedbeni ciljiv proralunskem letu so izvajanje naÖrtovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih ciljev.

Podproqrami in proraěunskĺ uporabniki znotrai qlavneqa proqrama

í 8039001 KnjiŽničarstvo in zaloŽništvo

18039005 Drugi programi v kulturi

í 803900í Knjižničarstvo in zalożništvo

Opis podproqrama

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjiŽnĺce in nakup gradiva

75.000 €
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Zakonske in druqe pravne podlaoe

Zakon o knjiŽničarstvu

Dolqoročni cilji DodDroorama in kazalci, s katerimi se bo meri|o doseganje zastavljenĺh ciliev
Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.
Letni izvedbenicilii podorograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciliev
Letni izvedbenicilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvajanle.
Kazalci:

o Število včlanjenih oběanov v knjĺŽnico,

o število novih knjig,

o števĺlo izposoj'

081106 Knjižnica - redna dejavnost 68.000€
obrazloŽitev dejavnostĺ v okvĺru proračunske postavke

KnjiŽnica Vodĺce je kĘevna knjiŽnica, ki skrbi za izvajanje knjiŽnične dejavnosti na območju občine
Vodĺce ter za njeno strokovno in razvojno naravnanost. irovpras'evanje po knjiŽnĺčnih storitvah, izposoja
gradiva in članstvo knjiŽnice zahteva ustrezno višĺno sredsiev v prorać:unu, ki se planiĘo u'sťladu's
predvide-nim programom dela ĺn finaněnim načrtom zavoda za posamezno koĺedarsko leto. Tako občina
zagotavlja sredstva z.a delovanje knjiŽnice v okviru redne dejavnosti za: materialne stroŠke, stroške dela,
nabavo opreme. Slednjise določijo procentualno glede na célotno mreŽo MKL.
lzhodišča, na katerih temeliiio izračunĺ predloqov pravic porabe za del' kĺ se ne izvršuje preko NRP
V skladu z Zakonom o knjiŽničarstvu je določeno, da občina zagotovi knjiŽnično dejavnost na svojem
območju z ustreznim prostorom in opremo, izborom knjiŽničlřga graäiva, Števi'lom usposobljénih
strokovnĺh delavcev ter organizacijo. KnjiŽnica Vodice ;e ŕra;evna-knjÉnica, deluje v okvirů obmôene
enote Šiška oziroma organizacijsk-e enoie sploŠne Mesine łńjiznice Ĺjuujana (MKL), ki opravlja svojo
dejavnost za območje Mestne ob_čine Ljubljana in za7 primestnih ooein (voäice, Üelĺké Laseä, gräzovicä,
Dobrova-Polhov Gradec, lg, Škofljica, Horjul).

081107 Knjižnica - nakup gradiva 7.ooo €
obrazloŽĺtev deiavnosti v okviru proraěunske postavke

Pľavilnik o pogojih za. izvĄanje knjiŽnične dejavnosti predvĺdeva ustrezno števĺlo knjiŽničnega gradiva
glede na Število prebivalcev v občini, in sĺcer letni prirast 200 enot gradiva na 100b prebiřalcév. Po
pravilniku in standardih splošne knjiŽnice naj bĺse v prihodnjih letih števl:lo poveěalo nazso izvodov knjĺg
na 1000 prebivalcev.

Število- knjiŽniÖnega gra-diva se predvideva v skladu s povpraševanjem tako po knjiŽničnem kot tudi po
neknjiŽnĺěnem gradivu (cD_ji' DVD-ji).

18039005 Drugi programiv kulturi 56.000 €
Opis podproorama

Podprogram namenja sredstva za kulturna društva, ureditev vasi pri knjiŽnicĺ, Javni sklad RS za kulturne
dejavnostĺ ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrŽevanje kulturnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolaoročni cilji Oodproqrama in kazalci' s katerimise bo merilo doseqanje zastavljenĺh ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvĄanje podprograma

Letnĺ izvedbeni cilii podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlĺenĺh ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za deĺovanje oběinskih kulturnih društev ĺn drugĺh
programov v kulturi.

Kazalci:

o število prĺjavljenih društev na razpise
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. kakovost obnovljenĺh kulturnih objektov

081 103 Kulturna društva
obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru proraÖu nske postavke

Sredstva na proratunski postavki se zagotavljajo kot tekoči transfer neprofitnim organizacijam za
sofĺnanciranje programov, kijih društva letno prijavijo na razpis. obÖina Vodice vsako |eto objavi razpis
za sofinancĺranje kulturnih programov.

081112 Druga društva
obrazloŽitev dejavnostĺ v okviru proraěu nske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo kot tekoči transfer neprofitnĺm organizacijam za
sofinanciranje programov, ki jih društva letno prijavijo na razpĺs. občina Vodice vsako leto objavi razpis
za sofinancĺranje drugih društvenih programov. lz postavke se sofinanciĘo različna društva, v katerih
člani so predvsem občani občine Vodice.

081114 Ureditev sreďíšča vasi ob knjižnici
obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Sredstva se zagotavljĄo za dokoněno ureditev okolice objekta ŠkoneĺoŠra z

081115 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
obraz|oŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) je ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)' Zakona o uresniěevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
lĺst RS, št.77I07 UPB 56/08 in4110) terZakona o javnih skladih (Uradni list RS, Št.77108). Sklad deluje z
namenom spodbujanja razvoja na podroěju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na
kulturnem področju in izvajanja drugih dejavnosti, doloěenih z nacionalnim programom za kulturo ĺn z
zakonom. opravlja naloge v javnem interesu z namenom zagotavĺjati tĘne moŽnosti za razvoj
|jubiteljskih kulturnĺh dejavnosti ter neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz
proračuna RS, skladno s poslovno politiko sklada. občina Vodice zagotavlja v proraěunu sredstva za
skupno uresniěevanje javnega interesa za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Vodice.

lzhodiŠča. na katerih temeliijo ĺzračunĺ predlogov pravic oorabe za del' ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradnĺ lĺst RS, št. 29/10)

081117 Pokroviteljstvo v občini Vodice 3.000€
o brazloŽitev dejavnosti v okvĺru proraÖu nske postavke

V skladu s spĘetim pravilnikom o pokroviteljstvu občine Vodice se na tej postavki namenjajo sredstva, ki
jih občina na podlagijavnega poziva nameni posameznĺkom, društvom, organizacijam,...

lzhodišča. na katerih temeljijo izračuni predloqov pravic porabe za del, ki se ne izvrŠuje preko NRP

Pravilnik o pokroviteljstvu občine Vodice

081119 Kopitarjevi dnevi 8.000€

obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru ororaču nske postavke

Poleg organizacije kulturnega dogodka imenovanega Kopitarjevi dnevi, so predvidene še druge
aktĺvnosti, ki bogatijo kulturno Žĺvljenje v občini. Sredstva na postavkise namenjajo tudi izdelaviZbornika.

081202 občinska stavba s kulturnim domom - Vodice 2.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljĄo za tekoče vzdrŻevanje objekta in manjša investĺcĺjska dela.

22.000 €

13.000 €

2.000 €

2.000 €
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081203 občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna
obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

Sredstva se zagotavljď1o za tekoče vzdrŽevanje objekta in manjša investicijska dela.

081204 občinska stavba s kulturnim domom - Iütik

obrazloŽitev deiavnostĺ v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljĄo za tekoče vzdźevanje objekta in manjša ĺnvesticijska dela.

2.000€

2.000 €

18o5 Športin prostočasne aktivnosti 40.000 €

Opis olavneoa programa

Program vključuje sredsfua za financiranje programov na področju Športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji qlavneqa proqrama

Dolgoročni cĺlj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbenicilji in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganie zastavlienĺh ciljev

Glavni ĺzvedbeni cilji v proraěunskem letu so izvajanje načrtovanĺh aktivnostiv okviru dolgoroěnih cĺljev
Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1 8059001 Programi športa

1 8059002 Programi za mladino

í 805900í Programi športa 36.000 €

Opis podproorama

Podprogram namenja sredstva za dejavnost športnih društev ter priredĺtev in za ureditev športnih
objektov.

Zakonske in druge pravne oodlaoe

Zakon o športu

Dolqoročnicilji podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoroěni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letnĺ izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerĺmise bo merilo doseoanje zastavljenih cilĺev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovĺti pogoje zaizvajanje.
Kazalci:

o število prijavljenih športnih druŠtev na razpise

o811o1 špołźna društva 22.ooo€
obrazloŽitev deiavnost| v okviru proračunske postavke

Krovni zakon, kĺ daje osnovo za planiranje na področju športa je Zakon o športu, ki določa, da lokalna
skupnost uresniěuje javni interes na področju Športa tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela
nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj Športnih dejavnosti ter
načrtuje, gradi in vzdrŽuje lokalno pomembne javne športne objekte. oběina je sprejeĺa Pravilnik o
sofinanciranju športnih programov, na podlagi katerega vsako leto objavi Javni räzpis zá sofĺnanciranje
športnih programov oběĺni Vodice. Svoje programe športa za posamezno leto prijavijo vsa registrĺrańa
športna drušiva iz občine Vodice. Glede ná prfavqeni program se Športnim druŠfuoň oóoeli;o srědstva za
njihovo ĺzvajanje.

lzhodišča, na katerih temeljijo izraěuni predlooov pravĺc porabe za del' kise ne izvrŠuie preko NRP
Zakon o športu in Pravilnĺk o sofinanciranju športnih programov
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o81 1 02 ŠporÍne prireditve

obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljĄo za izvedbo kolesarske dirke za Pokal občine Vodice.

2.000 €

2.000 €

081116 Vzdrževanje športnÍh objektov 10.000€

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proraěunski postavki se zagotavljajo za izboljšanje in obnove oz. predvĺdene investicije v
obstojeěe Športne objekte.

081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice
o brazloŽitev dejavnosti v o kvi ru proraču nske postavke

občina Vodice za ureditev otroških igrĺšč v oběini Vodice kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje
občina Trzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). občina namerava opremiti športna igrišča na
lokacijah pri PGD Zapoge, prĺ PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, sD Strahovica z otroŠkimi
igrali. Na razpisu se priěakuje pridobitev sredstev do2I3 vrednosti investicije. Aktivnosti na projektu so se
pričele v letu 2018, v letu 2019 paje načrtovana sama izvedba. Sredstva na postavki se v letu 2020
namenjajo tudi predstavitvam otroških igriŠě ter aktivnostim povezanim z njimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

oB't38-18-003

í8059002 Programi za mladino 4.000 €

Opis podploorama

Podprogram namenja sredstva za financiranje poěitnĺških delavnic

Zakonske in druoe pravne podlage

o Zakon o lokalnisamoupravi

o Statut občine Vodice

DolgoroÖni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci. s katerimĺse bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo poěitniških kratkoěasnic.

Kazalci:

. število udeleŽenih otrok na kratkočasnicah

081111 Počitniške delavnÍce 4.000 €
obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

V času šolskih počitnĺc oběina organizira delavnice za otroke iz občine Vodice, ki odvijajo v štirih tednih
in so vedno dobro obĺskane. Sredstva na tej postavki se namenjajo na podlagi dosedanjih ocen za
izvedene počitn iške delavn ice.

l9IZOBRAZEVANJE 1.487.440 ę
opis oodročja proračunske porabe. poslanstva občine znotrai podroěia proraěunske porabe

Področje zajema programe na področju predŠolske vzgoje, osnovnošolskega izobraŽevanja in osnovnega
glasbenega izobraŽevanja.

Dokumentĺ dolqoročnega razvoineqa načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraŽevanju v Republiki Sloveniji

DolgoroÖnĺ cilji podroěja proraěunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno ĺzvajanje nalog.
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oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraŽevanje

1906 Pomočišolajočim

í902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 860.500 €

Oois qlavneqa programa

V javnih vrtcih je praktiěno celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plale, prispevki
delodajalca, drugi osebni pĘemki za delavce in materialni stroški poslovanja predsiavljajo sroŕai ioox
porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje finäńciĘo iż javnih
sredstev ĺn plaěil staršev.

Dolooroěni cilji olavneoa proqrama

DolgoroÖni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letnĺ izvedbeni cilji in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganie zastavlienih ciljev
Glavni ĺzvedbeni ciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktĺvnosti v okviru dolgoroěnih cĺljev.

Podproqramĺ in proračunski uporabniki znotraĺ glavneqa programa

19029001 Vrtci

í9029001 Vrtci 860.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačĺlo razlike med ceno programov in plačili
staršev, dodatne programe v vrtcih), nakup, gradnjo in vzdrŽevanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne oodlaoe

Zakon o vrtcĺh

Dolgorotni cilji podprograma in kazalci, s katerĺmi se bo merilo doseqanie zastavlienĺh ciljev

obdrŽati raciona|no mreŽo vrtcev ĺn razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem
staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajšĺh in specifičnih programov) ĺn v
vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizřani s ciljem
spodbujanja otrokovega razvqa skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštev}nju razliěnosii in
njĺhovih osebnih sposobnosti in interesov;

Zagotovitĺ prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega
starostnega obdobja in veěnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcĺh;

Zagotovĺti vrtcem materialne osnove za ěĺm boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo
dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraŽevanje, način urejanja
prostorov, itd. tako da bi se ěim bolj pribliŽal potrebam otrok;

Zagotavljati pogoje za kvalitetno Življenje otrok v občini in sofĺnancirati druge izvajalce programov za
otroke, kiso naravnani na vključevanje ěim večjega Števila predšolskih otrok.

Letni izvedbenicilii podproorama in kazalci. s katerĺmi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo zagotavljalĺ sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpĺsanimĺ
normativĺ ĺn standardi, zagotavljali smo sredstva za investĺcijsko vzdrŽevanje in investicije.

091107 Vrtec škratka Svl'Ía - dejavnost 782.ooo€
obrazloŽĺtev dejavnosti v okvĺru proraču nske postavke

V okvĺru področja otroŠkega varstva največjo postavko predstavlja >doplaěilo oskrbnih stroŠkov vrtcem
ozĺroma dejavnost vrtca<. lz te postavke občina subvencionĺra program otroškega varstva v skladu s
Pravilnikom o plačilih starŠev za programe v vseh vrtcih, v katere so vključeni otrocĺ iz občĺne Vodĺce.
Nakazila za Varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcu se nakazujejo mesečno na
podlagi zahtevkov oziroma računov.
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091110 Drugi vrtci - dejavnost
o brazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

oběina Vodice je po zakonu dolŽna plačevati oskrbnĺne za otroke iz Vodic, ki obiskujejo vrtce tudi v
drugĺh občinah - od tega največ v Ljubljani. Višina porabe je odvisna od Števila otrok, ki obiskuje druge
vrtce in se vsako leto spreminja.

091113 Vftec škratka Svita-nadstandard 8.500 €

o brazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

V nadstandard vrtca so vključeni naslednji programi: avtobusni prevozi na posamezne prireditve, projekti
vrtca (teden otroka, prazniěni december, skupni zaključek, medgeneracĺjsko sodelovanje in druge
prireditve), plavalni tečaj, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroŽenĺh druŽin, ter drugi pĘekti (kot
npr: nogomet, ples, sofinanciranje razpisov ...), šola za starše, '..

lzhodišča, na katerih temeljUo izračuni predlogov pravic porabe za del' ki se ne izvršuje preko NRP

Usklajen finaněni naěrt med oběino Vodice in vrtcem Škratek Svit Vodic

091211 Vrtec škratka Svita-druga oprema 15.000 €

obrazlożitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno redno posodabljanje
opreme za vrtec.

lzhodiŠěa. na katerih temeljijo izraěuni predlogov pravic oorabe za del. kĺse ne izvrŠuje preko NRP

Usklajen finaněni naěrt med oběino Vodice ĺn vrtcem Škratek Svit Vodic

í903 Primarno in sekundarno izobraževanje 424.9ooę

Opis qlavneqa proqrama

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraŽevanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol
in glasbenih šoĺ.

Cilji osnovnošolskega izobraŽevanja so sledečĺ:

. omogočiti učenkam in uöencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi;

. razvojnega obdobja;

. posredovati temeljna znanjain spretnosti;

. razvUati zavest o pripadnosti doloěeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraŽevanje.

osnovnoŠolsko izobraŽevanje mora temeljiti na uravnoteŽenosti spoznavnega ěustvenega in socialnega
razvoja ěloveka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so
strpnost, solidarnost in spoŠtovanje raz|ičnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni pĘekti in programi za otroke in mladostnike, izobraŽevanje in
usposabljanje staršev in izobrażevanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolqoročni cilji qlavnega programa

Dolg oročn ĺ ci lj i prima rne ga izobraŽevanja :

. optimizacija šolske mreŽe glede na demografska gibanja,

. skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraŽevaĄa in zagotavljanja pogojev za izvĄanje
sprejetega nacionalnega kurikula,

o zagotavljanje enakih moŽnosti vsem učencem z upoštevanjem razliěnosti otrok (otroci s
posebnimi potrebami, Romĺ, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatoěiŠčem).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev

Zagokav\ali bomo sredstva za delovanje osnovnih in glasbenih šol.

55.000 €
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Podproorami in proračunski uporabniki znotĘ glavneqa oroqrama

19039001 osnovno Šolstvo

ĺ9039001 osnovno šolstvo 424.500 ę
Opis podoroqrama

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje osnovne šole Vodice (materialni
strošk!, dodatne dejavnostiv osnovni Šoli).

Zakonske in druoe pravne podlaqe

o Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraŽevanja

o Zakon o osnovniŠoli

Dol9oroěnĺcilii podprograma in kazalci, s katerimise bo merilo doseqanje zastav|ĺenih ci|jev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci

o doseŽen uspeh učencev oŠ pri nacĺonalnem preverjanju znanja, glede na drŽavno povprečje.

Letni izvedbenicilji podprograma in kazalci. s katerimise bo merilo doseoanie zastavljenih cĺlĺev
Zagotavljali bomo:

o sredstva za plaěe ĺn druge osebne pĘemke za sofinancirane delavce oŠ,
o sredstva za kritje materialnih stroškov oŠ,
o sredstva za raěunalniško opismenjevanje učencev oŠ,
o sredstva za tekoče in investicijsko vzdrŽevanje oŠ.

061211 Energetska in statÍčna sanacija občinskih
Skaruěna

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěu nske oostavke

oběinski objekti v Utiku in Skaručni so potrebni energetske in statične sanacije. Sredstva se zagotavljajo
za pripravo razpisov oz' izhodišč za nadaljnje moŽne korake. občina bo v letu 2019 kandidnaá źa
pridobitev nepovratnih sredstev za Energetsko in statiěno sanacijo objektov Utik 1, SkaruÖna 42 in vrtec
Skaručna, v kolikor bodo za posamezen objekt za to izpolnjeni ĺżnooiseni predpogoji. Fizična izvedba je
predvidena v naslednjih letih, v kolikor bomo uspeŠni na razpisu.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

o8138-19-011

o9110o oš vodice - razširjen program 5.500 €
obrazloŽitev dejavnostĺ v okviru proraěu nske postavke

Zakon o osnovni Šoli v 20. ělenu določa obseg razšĺrjenega programa, ki obsega podaljšano bivanje,
jutranje Varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesńe dejávnosti in pouŘ neobveznih iznĺrňĺh
predmetov. V razširjeni program se učencivkljuöujejo prostovoljno

Zakon o financiranju vzgoje in izobraŽevanja določa še programe, ki jih oběina v okviru obveznega
programa potrdi kot razširjeno storitev. občina tako v okviru razpoloŽljivih sredstev financĺra: jutran'je
ygr9tvo vozaěev, plavalni tečaj (v obveznem programu prvega hiletja je obvezen 20 urni tečaj plavanjä.
Ministrstvo za šolstvo delno krije stroške bazena in uěitelje. Rażlira in stroški prevoza se'xri1e;o'iz
oběinskih sredstev).

091102 oŠ Vodice - nadstandard 2o.0oo €
obrazloŽitev dejavnosti v o kviru proraču nske oostavke

Poleg pokrivanja stroŠkov materialne narave v oŠ vooice (zavarovanje objektov, energĺja, tekoče
vzdrŽevanje, investicijsko vzdrŽevanje in investicije) in razšĺrjenega programa, občina financiráiudi druge
programe, ki jih potrdi kot nadstandardno storitev. Med slednje Štejemo: tekmovanja iz znanja (ńa
regijskem in drŽavnem nivoju; stroški so z organizacĺjo in podelitvijo priznanj. StroŠké rr1e sola, ki1o

stavb Utik 1, Skaručna 42 in vrtec
300.000 €
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uěenci zastopajo - za oŠ Vodice stroške pokriva oběina Vodice), testiranja potencĺalno nadarjenih
utencev, prevozi za učence (zdravnĺški pregledĺ, prevozi iz PŠ Utik - Vodice), bralna značka
(organiziranje predstave, priznanja), Šolska športna tekmovanja, plaěe učiteljev Športa in učitelja dodatne
strokovne pomoči, pro.;ekti (turizmu pomaga lastna glava, E-kompetentna šola ...) ter prometna vzgoja
(kolesarski izpit).

091103 osnovna šola Vodice - materialni stroški
o brazloŽitev dejavnosti v o kvĺru proraču nske postavke

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okvĺru občinskega proračuna za področje vzgoje in
izobraŽevanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraŽevanja z njegovimi podzakonskimi
akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroŠkov materialne
narave (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje, tekoče
vzdżevanje, investicijsko vzdrŽevanje in investicije). Na podroěju izobraŽevanja so sredstva namenjena
predvsem delovanju oŠ Vodice in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraŽevanja dolŽna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraŽevalnih zavodov. Poleg tega tako kot
vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za vzdżevalne posege v šolskĺh stavbah, da se prepreči
nadaljnje nastajanje Škode.

oběina bo v skladu zzakonodĄo v letu 2020 zagotavl1ala:

o materialne pogoje za delo zavodov,

o stroške električne energije, ogrevanja, komunalnĺh storitev, voda in kanalŠčina, stroški
zavarovanja stavb, varstva pri delu, dimnikarske storitve, notranja revĺzija, nepredvideni
materialni stroŠki,

o stroške za tekoče vzdrŽevanje objektov in stroške amortizacije opreme in objektov,

o stroške zavzdrŽevanje poslovnih objektov'

Sredstva tekoěega vzdrŽevanja in amortizacijska sredstva so namenjena osnovni Šoli za njihovo redno
investiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrŽevanje stavb in opreme.

091203 Osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrževalna dela

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraÖunske postavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje pouka, je potrebno posodobiti določeno računalniško in drugo
opremo v učilnicah in drugih prostorih zaizvĄaĄe pouka ter pisarniških pľostorih. MŠŠ sofinancira nakup
računalniške opreme v višĺni 50%, ostalih 50% pa financĺra občina. V letu 2019 se načrtuje tudi
zamenjava razsvetljave v kuhinji, nabava klavinove, vrvna zaščitna ograja, peskovnik s pokrovom, blazina
Airtrack in vrtna uta.

091220 lzgradnja Ígrišča in veěnam. špoĺtne dvorane za os in vrtec 10.000€

obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proraěunske postavke

Sredstva so načrtovana za nadaljevanje postopka javno zasebnega partnerstva.

Navezava na proiekte v okviru proračunske postavke

NRP ob138-12-0005

lzhodišča. na katerĺh temelĺiio izračuni predlogov pravic porabe za del, kise ne izvršuje preko NRP

lzraěunitemeljijo na podlagipridobljenih informativnih ponudb zaizdelavo investicijske dokumentacĺje.

1 9039002 Glasbeno šolstvo 400 €

55.000 €

34.000 €

Opis oodproqrama

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za glasbeno ĺzobraŽevanje.

DolgoroÖni ciljĺ podprograma in kaza|ci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciliev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvĄaĄe podprograma

Letni izvedbeni cilji oodprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvajanje.
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091115 Sofinanciranje glasbenega izobraževanja 1oo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraěunske oostavke

Na postavki se zagotavlja sredsfua za sofĺnanciranje glasbenega izobraievan; za uěence iz občine
Vodice.

091118 štipendiranje - pouk godb.inšt. 3oo€
obrazloŽitev delavnosti v okviru proraču nske postavke

občinska Štipendĺja se lahko dodeli udeleŽencem osnovnega oz' srednješolskega glasbenega
izobraŽevanja in sicer utencem in dijakom, ki:

- i.gr"l-o vsaj enega izmed orkestrskih instrumentov godbe na pihala kot so: pihala (flavta, oboa, klarinet,
saksofon, fagot), trobila (rog, trobenta, pozavna, túoa ĺn druga trobila), tólrala tär obiskujejo nauk oglasbi in solfeggio,

- so vpisani v javno veljaven ali njemu primerljiv program poučevanja,

- so se prĺjavili na razpis, kĺ ga javno objavi oběĺna Vodice,
- imajo stalno prebivališÖe v oběini Vodice,

- so ělani Godbenega društva Vodice
- ob vpisu V program poučevanja Še niso dopolnili 24let,
- imajo status učenca, dijaka alĺštudenta,

- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- niso vpisaniv evidenco brezposelnĺh oseb priZavodu RS za zaposlovanje,
- niso lastniki ali solastnikigospodarske druŽbe,

í906 Pomoěi šolaiočim 202.040 ę
Opis olavneqa programa

Program vključuje sredstva za regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo.
Dolooroěni cilii glavneoa proqrama

Dolgoľoěni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letnĺ izvedbenicilji in kaza|cĺ. s katerimise bo merilo doseoanie zastavljenih ciliev
Letni cĺlj je kvalitetno izvajanje nalog'

Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj qlavneqa programa

19069001 PomočiV osnovnem Šolsfuu

í9069001 Pomočiv osnovnem šotstvu 202.040 ę
opĺs podorograma

Podprogram je namenjen regresiranju prevozov otrok v osnovno Šolo.

Zakonske ĺn druge pravne podlage

Zakon o osnovnĺ šoli (Ur'l.RS, št. 12196, 33t97, 59io1....)

Dol9oročni cilji oodoroqrama in kazalci. s katerĺmise bo merilo doseganie zastav|ienih ci|iev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni ciljiPodDroqrama in kazalci' s katerimise bo merĺ|o doseoanje zasta'|je.ih .i|i.'
Letni izvedbenicilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvajanje.

09110ô Prevozi učencev, dijakov in občanov 163.000 €
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

Zakon o osnovnišoliv 56. ělenu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:
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- uÖencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole;

- uÖencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;

- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot Štiri kilometre od osnovne Šole, če pristojni organ za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovĺ, da je ogroŽena varnost učenca na poti v Šolo.

Glede na navedeno je občina dolŽna zagotoviti sredstva za prevoze uÖencev v šolo.

občina Vodice je uvedla pilotski pro.;ekt zdruŽevanja šolskih prevozov z rednimi linijami mestnega in
primestnega prevoza. Na ta način je občina Vodice zdruŽila stroške prevozov otrok v šolo' zagotovila je
integrirano povezavo med oběinamiVodice, Medvode in Ljubljano; po drugi strani pa se s tem zdruŽujejo
različne generacije ljudi' ki se vozijo z avtobusom.

101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami

obrazloŽitev dejavnosti v okvi ru proraču nske postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovnĺ šolije občĺna dolŽna povrniti stroške prevoza v šolo otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem, ki imajo stalno prebivalĺšče v občiniVodice ne glede na
oddaljenost osnovne šole ali zavoda.lz postavke se financirajo tudi materialni stroški in nadstandardne
storitve, delno glede na Število otrok iz občine, kiobiskujejo šoĺo ali zavod s posebnimi potrebami.

Postavka je načrtovana na podlagi dosedanje realizacije in podpisanih pogodb ter števila otrok, ki
zaprosĺjo za povrnitev stroškov.

lzhodiŠča' na katerih temeliijo izraěuni predlogov pravic porabe za del. ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o osnovniŠoli

39.040 €

20 SOCIALNO VARSTVO 3í ĺ.800 €
opis področja proračunske porabe. poslanstva občine znotraj področia proraěunske oorabe

Lokalna skupnost deluje na podroÖju socialnega varsfua na osnovĺ zakonsko predpisanih obveznosti in
pristojnosti, poleg teh pa v oV izvajamo Še dodatne aktĺvnostĺ in naloge. Delo in pristojnosti oV na
podroěju socialnega varstva lahko razdelimo v trivsebinske sklope:

A) lzvajanje nalog, ki izhajajo izZakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

o zagotavljanje mreŽe javne sluŽbe in subvencioniranje storitve pomoč druŽinĺ na domu,

. (do)plaěevanje storitve pomoě druŽini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odloěbo
centra za socialno delo delno aliv celoti oproščeni plačila,

o (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za staĘŠe oběane in posebni socialno
varstveni zavodi) za tiste obÖanke in občane oV' ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali
v celoti oproščeni plačila in

. zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za druŽinskega
pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz odloka o denarni pomoÖi:

. zagotavljanje sredstev za denarne pomočiza socialno najšibkejše občanke in oběane.

C) Zagotavljanje pomoči druŽinam:

. denarna pomoě ob rojstvu otroka in subvencioniranje varstva predšolskih otrok, kateri niso bili
sprejetiv vrtec.

Dokumenti dolgoročneoa razvoineoa načrtovanja

o Zakon o socialnem varstvu

c Zakon o lokalnisamoupravi

. Statut OV

o odlok o denarni pomoÖi

Dolqoroěnĺ cilii področia proraěunske porabe

Dolgoroěni cilj je kvalĺtetno izvajanje nalog.
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oznaka ĺn nazivi glavnih prooramov v pristoinosti oběine

2002 Varstvo otrok in druŽine

2004 lzvĄanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine 8.300 €
Opis qlavneqa proorama

Program vključuje sredstva za programe v pomoÖ druŽĺni na lokalnem nivoju.

Dolqoročnĺ cilii glavnega oroorama

Dolgoroěni cilj je kvalitetno ĺn strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbenicilĺi in kazalci' s katerimise bo merilo doseoanje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeniciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostĺv okviru dolgoročnih ciljev
Podproorami in proračunskĺ uporabnikĺ znotraj olavneqa programa

20029001 Drugi programi v pomoč druŽinĺ

2002900í Drugi programi v pomoč družini 8.300 €
opĺs podproorama

|odp1ogram je namenjen pomočĺ starŠem ob rojstvu otrok in subvencioniranju varstva predšolskih otrok,
kateri niso bili vključeni v vrtec ĺn so na ěakalni liśti.

Zakonske ĺn druge pravne podlare

r Pravĺlnik o enkratnĺ denarni pomočiza novorojence v občinĺVodĺce
o Zakon o vrtcih

r Pravilnik o subvencĺonĺranju varstva otrok

Dol9oročni cĺlji PodDroqrama in kazalcĺ. s katerĺmise bo merilo doseoanie zastav|jenih ci|iev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni ciliĺ oodoroorama ĺn kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlje.ih .i|j.'
Letni.izvedbeni cilj podprograma je zagotavljatĺ enake moŽnostĺ varstva predŠolskih otrok in s finančnimi
spodbudami spodbujati rojstua.

Kazalci:

. število izdanih subvencij ĺn odloěb.

101109 Nagrada občineVodice novorojencem 8.ooo€
obrazloŽitev deĺavnosti v okvĺru proraěunske oostavke

ob rojstvu otroka oběina prispeva staršem 22o € simbolične pomoěi. Število upravĺčencev pomoči se iz
leta v leto spreminja. občina namenja za ta namen sredstva na podlagi predvidene ocene Števila
dosedanjih rojstev, ki pa je ni mogoče točno napovedati.

101115 SubvencÍoniranje varstva predšotskih otrok 3o0 €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Tovrstne subvencije so izključno v domeni o!!in, S spĘemom področnega pravilnika se lajša stiska
staršev otrok s stalnim bivališčem v oběini Vodice, ki s-o starejsĺ oo eněga leta in niso vĺ<ĺ;ueeni v
programe predšolske vzgoje, ker so zavrnjeni v vrtcu oziroma so ná ěakalni lĺšti, vse do vkljuěĺtve v vrtec.
Na postavki se zagotavljajo sredstva na podl'agi prejetih vlog za subvencionirań;e varstva ter na podlagi
trenutnega stanja Že vključenih (prekinjene odločbe o subvencĺoniranju zaradivpĹa) otrok v vrtec.
lzhodiŠča. na katerih temeljiio izračuni predloqov pravic porabe za de|, kise ne izvrŠuĺe p,.k. NRP
Po Zakonu o vrtcih (10. člen) je občina dolŽna v primeru, da v kĘu bivanja ni vrtca, ki izvaja javno
sluŽbo, oziroma vrtec nima prostĺh mest,. starŠi pa izrazl1o interes za vt1ueitev V vrtec, naitasnó;e v so.
dneh 

-začeti 
postopek za zagotovitev dodatnih prostih mést v vrtcu. Praúilnik o subvenciońiranju'varstva

otrok (Ur. gl. oV, št.1ĺ2012)
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2004 lzvajanje programov socialnega varstva 303.500 €

Opis qlavneoa programa

Program vključuje sredstva zaizvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč druŽini
na lokalnem nivoju, institucionalno Varstvo, pomoěi materialno ogroŽenim ter drugim ranljivim
skupinam.ViŠino sredstev pri postavkah socialnega varstva je teŽko natančno vnaprej predvideti, saj se
število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja.
Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za Število pĘemnikov enkratne denarne pomoÖi, status
druŽinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila
upravičencev ni moŽno vnapĘ predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe
planiranih sredstev.

Dolqoročni cilii qlavneoa programa

Dolgoročnĺ cilji programa so prepreěevanje in odprava socialnih stisk in teŽav posameznic/-kov, ki si
materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je
staĘšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno Življenje in s tem moŽnosti za
bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socĺalno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z
niŽjimi dohodkĺ ter zagotavljati enake moŽnosti dostopa do storitev instĺtucionalnega varstva (domovi za
starejše in posebni socialni zavodi).

Storitev pomoč druŽinĺ na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri
funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoěi ostajajo doma in za nekaj ěasa odloŽijo odhod v
dom za staĘŠe.

Dolgoročni cĺlj programa je tudi omogočĺti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve,
kar prispeva k večanju kvalitete Življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih
socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev

lzvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za Vse upravičenke/_ce in na ta način preprečiti socialno
varstveno ogroŽenost posameznĺce/-ka oziroma cele druŽine. cilj je zagotavljanje ustrezne višine
sredstev za plaěilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriŠěenja socĺalno varstvenih
storitev (pravice do izbire druŽinske pomočnice oziroma pomočnĺka, pomoč druŽini na domu, (do)plačilo
storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki
omogočajo bivanje v stanovanjskih skupĺnah ljudem s teŽavamiv duševnem zdravju.

Podorogrami in ororačunski uoorabniki znotrai olavneqa proqrama

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroŽenih

2OO490O2 Social no varstvo invalidov í2.000 €

Opis podproqrama

Podprogram je namenjen financiranju druŽinskega pomočnika.

Zakonske in druqe pravne podlaqe

Zakon o socialnem varstvu

Dolqoročni cilji podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienĺh ciliev

Dolgorotni cilj programa je omogočĺti polnoletnim osebam s teŽkimi oblikamĺ oviranosti, ki ne zmorejo
same opravljati osnovnih Žĺvljenjskih funkcij, moŽnost neodvisnega bivanja v domaěem okolju in njihovo
vključevanje v druŽbo preko izvajanja zakonske naloge financĺranja pravice do izbire druŽinske
pomočnice/-ka.

Letni izvedbeni cilji podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavĺjanje sredstev in izvedba financiranja plaö oziroma
nadomestil plač s prispevki za druŽinske pomoönĺceĹke (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 pomoÖnic in pomočnikov.
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101102 Družinski pomočnik 12.ooo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška uveljavijo status druŽinskega pomočnika, so
upravičenĺ do mesečnega dohodka, ki ga v sŘIaou z zakonom ĺińanóira lokalna skupnost. ViŠina dohodkaje minimalna plaěa (bruto).

v 9bei.nĺ je s statusom druŽinskega pomoěnika trenutno 1 oseba. Sredstva so nacrtovana v skladu z
uskladitvijo plaěe.

20049003 Socialno varstvo starih 268.000 €
Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju oskrbe v domovĺh, pomoči na domu in sofinanciranju humanitarnih
dejavnosti.

Zakonske in druqe oravne podlaoe

c Zakon o socialnem varstvu

o Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
o Pravilnik o metodologĺjiza oblikovanje cen socia|no varstvenih storitev
o Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
. sklep o subvencĺji storitve pomoč druŽini na domu

o Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenĺh storitev
o odlok o organizaciji storitve zagotavljanja toplega dnevnega obroka za staĘše v občinĺ Vodĺce

Dolqoročni cilji DodDroorama in kazalci' s katerimise bo merĺlo doseqanje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:

o zagotovitev in Ęokiltje potreb pomoči druŽini na domu z delovanjem koncesionarja ter s tem
omogočanje večje neodvĺsnosti starejših v domačem okolju in njihovo vkljuěevańje v druŽbo
preko kakovostne in racionalne izvedbe te storitve,

o zagotavljanje enakih moŽnosti ĺn dostopa do storitev v domovih za starejŠe (splošni socialni
zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezání-cev ne zmorejo
plaěatioskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

o število uporabnic/-kov vseh programov in storitev (pomoÖ druŽini na domu) ter
o število vključenih v domove za staĘše (občank/-nov, ki z lastnimi prihodki ĺn prihodki

zav ezank| zaveza n cev ne z mo rejo p laěati os krbe).

Letni izvedbenicilii DodPrograma in kazalci, s katerimise bo merilo doseoanje zastavljenih 
"ilj"uLetni ĺzvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storĺtve pomoč druŽini na domu

in zagotoviti oskrbo staĘŠih nad 65 let in drugih oáraślin oseb, kĺ potrebujejo iomoe na domu zaradi
duševne, telesne alĺsenzorne motnje, hude bolđzni ĺn iz drugĺh razlogbv.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je Število opravljenĺh ur storitve pomoě druŽini na domu in število
oskrbovancev v domih za starejše občane.

101103 Socialno varstvo starih - domska oskrba 1g5.ooo €
obrazloŽitev deĺavnosti v okviru proračunske oostavke

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za staĘše oběane in drugih socialnih zavodih. Ceno
oskrbe domovi oblikujejo na osnovi Pravilnĺka o metodojoglji za oblikovan]e cen socĺalno varstvenih
storjtev, potrjuje jih resorno mĺnistrstvo, plačnik plačil in oopiáeĺl pa je po záxonu o sociaĺnem Varstvu,
občinski proračun in svojci upravičenca. S.strani lokalne skupnosii sé pokrĺvajo stroški institucionalnegä
varstva za tiste občane, kĺ jim lastna sredstva oz. sredstva oŽjega sorodstvá ne zadoŠčajo za porri!á
osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameŠčeni v 16. dómovih za staĘŠe občane ó'. n"śl"on1in
zavodih: Dom staĘŠih občanov Notranje Gorice in Medvode, Dom starejših bbčanou Ljubljana Š'Šŕ;'
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Zavod za duŠevno in Živčno bolne Hrastovec-Trate, Zavod Dornava, Dom počĺtka Mengeš, Čebela-
dnevno varstvo Karitas, Dom na Krasu ...

Na postavki se zagotavlja veě sredstev kot v preteklih letih, saj se tudi Število nastanjenih v domovih
institucionalnega varstva iz leta v leto poveěuje.

101104 Pomoč na domu
obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč ĺn nego na domu je oběĺna dolŽna organizirati kot javno sluŽbo, kot določa Zakon o socialnem
varstvu. Za opravl1anje te storitve je obÖina podelila koncesijo Zavodu za pomoč in nego na domu
Comett. Koncesionarju se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenega na področju občine Vodice in
materĺalne stroške na podlagi usklajenih in zadnjih potrjenih cen na občinskem svetu v okviru
dosedanjega obsega oskrbe na domu' Razmerje pri plaěilu storitev je 40 o/o uporabnik in 60 % občina
Vodice.

35.000 €

8.000 €

30.000 €

1 01 1 08 S ofi n anc i ranj e h u m an ita rn i h dej av n osti
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo humanitarnim organizacijam, ki pomagajo ljudem v stiski s tem, da se jih
vključuje v Številne organizirane dejavnosti, nudi se jim pomoč v obliki zagotavljanja osnovnih Žĺvljenjskih
potreb. Sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti se dodeljujejo na podlagi javnega poziva
občine Vodice.

101114 Sofinanciranje kosil za staĘše občane
obrazloŽĺtev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je staĘšim občankam in občanom, invalidnim osebam, kroniěno bolnim osebam ter hudo
bolnim otrokom zagotoviti dnevni topli obrok (kosilo), ki si ga sami teŽko ali ne moĘo pripraviti oziroma
za pripravo nimajo ustreznih pogojev. Priprava in dostava toplega obroka s strani občine Vodice
posledično seveda pomeni omogočiti staĘšim, invalĺdnim osebam ter drugim upravičencem moŽnost, da
ostanejo v domačem okolju, kjer se najbolje poěutijo'

Potreba po pripravi in dostavitoplega obroka s straniobčanov se vsako leto poveöuje.

20049004 Socialno varstvo materiaIno ogroženih 23.500 €

Opis podproqrama

Podprogram je namenjen financiranju oběinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinancĺranju neprofitnih in
trŽnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, kito predpisuje.

Zakonske in druge pravne podlage

o Zakon o socialnem varstvu

o Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

o odlok o enkratnidenarni pomoči obiine Vodice

Dolooroěni cilii podorograma in kazalci' s katerimi se bo merilo doseoanie zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja podprograma sta prepreěevanje in odprava socialnih razlik in teŽav posameznic/-kov, ki
sĺ materĺa|ne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora
občankam/-nom z niŽjimi dohodkĺ preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

Letni izvedbeni cilii podproqrama in kazalci. s katerimise bo merilo doseqanje zastavljenih ciliev

Letni izvedbeni cĺlji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občanJď-nov, zagotavljanje
osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroŽenih občanov.

Kazalci:

. Število izdanih odločb
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101101 občinske enkratne denarne pomoči 15.ooo€
obrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoŽenja, ki so se zaradi
trenutnih nepredvidenih ali stalnih socialnih razmer znaŠli v stiski. V to postavko so vŕ1učena sredstva za:
nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave, kosila osnovnošolcem v šols_kem letu, doplačila
nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva zzzs, premostitev trenutne materĺalne ogroŽenosti, Lrit1"
pogrebnih stroŠkov ob pogojih po odloku.

101116 Subvencioniranje najemnin 8.5oo€
o brazloŽĺtev dejavnosti v okviru proraěu nske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plaěila neprofitnih in tżnih najemnim občanov, kĺ
so do tega upravičeni na podlagiodloěb csD' V letu 2O18 so bili do subvencije upravileni štirje občani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3í.000 €
oDis Dodročia proraÖunske porabe, poslanstva občine znotraj področja ororačunske porabe

P1ogram Servĺsĺranje domaěega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnĺc in
obrestiza domaěe zadolŽevanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogoonenimi doloěili.

Dokumenti dolqoroěneqa razvojneqa načrtovanja

. Zakon o javnih financah

o Zakon o financiranju občin

o Zakon o ĺzvrševanju proraěunov RS za leti2019120

Dolqoročni cĺlji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih programov v prĺstoinosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

220í Servisi ranie javnega dolga 3ĺ.000 €

opĺs glavnega programa

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplaěevanje obveznostĺ, ki dospejo iz naslova glavnic in
obrestiza domače zadolŽevanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi doloěĺli.

Dolgoroěni cilji qlavnega programa

Glavni cilj zadolŽevanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ěim bolj ugodnega fĺnancĺranja
proračuna občine z izvedbo transakcĺj zadolŽevanja v skladu s potrebno dinamiko iń višinó zadolŽevarya,
ki bo izhajala iz pľojekcije dinamĺke prihodkov in odhodkov vsakoletnega proraěuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenĺh ciljev
Glavni izvedbenicilji v proračunskem letu so izvajanje načńovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih ciljev.

Podorogrami in proračunski uoorabniki znotraj glavnega proqrama

22019001obveznosti ĺz naslova fĺnanciranja izvrŠevanja proračuna - domaěe zadolŽevanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraěuna - domače zadolŽevanje
3í.000 €

Opis podproqrama

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova fĺnanciranja
izvrševanja proračuna - domaěemu zadolżevanju, in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.

Zakonske ĺn druoe pravne podlage

. Zakon o javnih financah

. Zakon o financiranju občin

. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2019120
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Dolqoroěni ciljĺ podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciliev

Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbenicilji podproqrama in kazalci, s katerimĺse bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitĺ pogoje zaizvajaĄe.

200000 odplačila obresti 31.000€

obrazloŽitev dejavnosti v o kvi ru proraču nske postavke

Sredstva se namenjajo za plačilo obresti od najetega kredĺta za:

- energetska sanacijo šole, kredit najet v letu 2014,

- vrtec škratek Svit (dograditev) , kredit najet v letu 20'l4,

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MOL, kredit najet v letu 2018.

Prav tako je izraěunana okvirna vrednost odplačila obrestĺ za najem kredĺtov za sočasno gradnjo (Polje,
Kanal Sí, s2), ki ga je/bo občĺna najela v letu 2019.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI í 5'000 €
opis podroěja proraÖunske porabe. poslanstva oběine znotraj področia proračunske porabe

Področje zĄema sredstva za odpravo posledic naravnĺh nesreě, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
sneŽnĺ plaz, visok sneg, moěan veter, toěa, pozeba, suša, mnoŽični pojav nalezljive človeške, Živalske ali
rastlinske bo|ezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloŠke nesreče, ter za fĺnančne
rezerve, ki so namenjene za zagotovĺtev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene V sprejetem
proračunu in so nujne zaizvĄanje dogovorjenih nalog.

Doku menti dolooročneqa razvoj nega naörtovanja

c Zakon o javnih financah

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugĺmi nesrečami

Dolqoročni cilji področja proraěunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalĺtetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristojnosti občine

2302 Posebna proraěunska rezerva in programi pomočiv primerih nesreč

2303 Splošna proraěunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreě 5.000€

Opis qlavneqa programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreě' kot so potres, poplave, zemeljskĺ plaz,
sneŽni plaz, visok sneg, moěan veter, toča, pozeba, suša, mnoŽični pojav nalezljive ěloveŠke, Živalske ali
rastĺinske bolezni, druge nesreěe' kijih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolqoroěni cĺlii olavneqa programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proraÖunske rezerve za primer pojava naravne nesreče
na območju oV, skladno zZakonom o javnih financah.

Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev

Glavni izvedbenĺ ciljiv proraěunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostiv okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj qlavneoa programa

2302900 1 Rezerva oběi ne

23o29oo1 Rezerva občine 5.000 €

Opis podproqrama

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
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Zakonske in druoe pravne podlaqe

o Zakon o javnih financah

o Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolooročni cilji podproqrama in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseqanje zastavljenih ciljev
Dolgoroěni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeniciljĺ godproorama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciljev
Letnĺ izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

101112 Rezerue proračuna 5.ooo€
obrazloŽitev dejavnosti v okviru proraču nske postavke

Rezerva proraÖuna je pravĺloma oblikovana v višini do največ 1,5% celotnih prĺhodkov proraěuna, brez
drŽavnih in EU transferov ter donacij' Sredstva proračunske rezerve se uporabljĄo za finaniiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreě, ki jĺh povzroěĺjo ńaravńg sile ali ekološŘe
nesreče.

2303 Splošna proraču nska rezeryacija ĺ0.000 €

Opis qlavneqa programa

Splošna proraČunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvĺdenih nalog,
za katere v proraěunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaŽe, dali
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne zaizvĄaĄe dogovorjenih nalog
Dolgoročni cilii qlavneqa proorama

Dolgoroěni ciljje kvalitetno ĺn strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci. s katerimise bo merilo doseganĺe zastavlienih ciliev
Zagotavljanje sredstev sploŠne proraěunske rezervacije v proraěunu OY za nepredvidene namene za
katere se izkaŽe, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnĺh
financah.

Podprogramĺ in proračunski uporabnĺki znotrai glavneqa proorama

23039001 Splošna proračunska rezervacija

2303900í Splošna proračunska reze rvacua í0.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen splošni proraěunski rezervaciji"

Zakonske in druqe pravne podlage

Zakon o javnĺh financah

Dolgoročnicilii podprograma in kazalci, s katerimise bo merilo doseganĺe zastavlienih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbenicĺlji podprograma ĺn kazalci, s katerimĺse bo merĺlo doseqanle zastavlienih ciljev
Letni ĺzvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje.

101113 Splošna proračunska rezervacija 1o.o00€
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske oostavke

Splošna proraěunska rezervacija je predvidena za financiranje namenov, ki jih ni mogoÖe vnapĘ
predvideti alizanje ni bilo zadostnih sredstev.
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C. RAGUN FINANCIRANJA
4ooo oBclľsKA UPRAVA

-2',l0.865 €

2ĺ 0.865 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2ĺ 0.865 €
opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področia proračunske porabe

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in
obresti za domače zadolŽevanje, za domače prevzete dolgove, v sk|adu s pogodbenĺmi določili.

Dokumenti dolooroěneqa razvoineoa načrtovania

o Zakon o javnih financah

o Zakon o financiranju občin

. Zakon o izvrŠevanju proračunov RS za leti2019l2o
Dolgoroěni ciIi področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalĺtetno izvajanje nalog.

oznaka in nazivi glavnih prooramov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

220ĺ Servisiranie iavne ga dolga 2í0.865 €

opĺs glavneoa programa

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznostĺ, kĺ dospejo iz naslova glavnic in
obrestiza domače zadolŽevanje, za domaěe prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimidoločili.

Dolgoročni cilii olavneqa proqrama

Glavni cilj zadolŽevanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim boĺj ugodnega financiranja
proračuna oběine z izvedbo transakcij zadolŽevanja v skladu s potrebno dinamĺko in vĺŠino zadolŽevanja,
ki bo izhajala iz projekcije dinamĺke prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Glavni letni izvedbenĺcilji in kazalci, s katerĺmi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciljev

Glavni izvedbeni ciljiv proračunskem |etu so izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj glavneqa proorama

22019001obveznosti iz naslova financĺranja izvrševanja proraÖuna - domaěe zadolŽevanje

22019001 obveznosti lz naslova flnanciranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2í0.865 €

Opis podproorama

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplaěilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja proračuna - domačemu zadolŻevaryu, ĺn sicer za odplaěila obresti ter za odplaěilo dolga.

Zakonske in druqe pravne podlage

o Zakon o javnih financah

o Zakon o financiranju občin

o Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti2019120

Dolqoročni cilii podprograma ĺn kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavlienih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma'

Letnĺ izvedbenĺcĺlii podprograma in kazalci. s katerimĺse bo merilo doseqanje zastavlienih ciliev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvď1anje.
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200001 odplačÍlo dolga 210.865€
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za plačilo glavnic najetih dolgoroěnih kreditov (Energetska sanacija šole, Vrtec
škratek Svit (dograditev) ter Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode
in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MoL) in za plaěilo dolgoročnega kredita, ki ga občina
načrtuje zaleto2019.

88



III. NACRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
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I!I. NACRT RAZVOJN!H PROGRAMOV
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreěami
07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč

ob138-14005 Gaslíska zveza - investicije 25.oo0 €
Namen in cili

občina Vodice 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 podroěju delovanja sĺstema za zaščito, reševanje in pomoč neposredno
Gasilski zvezĺ Vodĺce, katera nato s potrjenim do|goročnim pĺanom investicij ta sredstva razdeli med
prostovoljna gasilska društva. Na ta način občina zagotavlja investĺcĺjska sredstva za razvĄ gasilske
dejavnosti na podroěju občine Vodice.

Stanje projekta

Na podlagi letnega plana in podroěnega pravilnika s sredstvi razpolaga Gasilska zveza (GZ) Vodice.

ob138-18-007 Civilna zaščita - investicije go.0oo €
Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za nakup protĺpoplavnih vreč z namenom zagotavljanja protĺpoplavne varnosti
občanov obÖine Vodice ter nakup agregata.

ĺí KMET|JSTVo, GozDARsTVo lN RIB!ŠTVo
1102 Program reforme kmetijstva in Živilstva
íí029001 Strukturni ukrepiv kmetijstvu in živiIstvu

í ĺ 5.000 €
í15.000 €
íí5.000 €

4í 6.000 €
413.í00 €

500 €

ob138-15-002 Subvencije v kmetijstvu - strukturni ukrep 5o0 €
Namen in cilj

Namen je s subvencijami spodbujati Štipendĺranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev, dijakov in
študentov kmetijskih smeri ter poslediěno ohranjati kmetije.

11029002 Razvoj in pľilagajanje podeželskih obmoě Ü 5.000 €

ob138-17-001 olajšave plačila komunalnega prispevka-kmetijstvo 5.ooo €
Namen in cili

V okviru 'ĺ9' člena odloka o komunalnem prispevku v občiniVodice, kivsebuje določila glede oprostĺtev
plaěila komunalnega prispevka je v drugem odstavku doloěena oprostitev za gradnjo kmetijskih stavb ĺn
sicer je določeno: "Zavezancem, ki gradijo ali imajo zgĘeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC_S|:
1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti
ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, kĺ ureja kmetijstvo, se prizna
oprostitev plačila komunalnega prispevka v višini 80 o/o izraÖunanega komunalnega prispevka." Na
postavki se zagotavljajo okvirna sredstva za oprostitev plačila kom.prispevka, s katerimi se nadomešča
oproščena sredstva iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

íí029003 Zemljlške operacije 400.600 €

ob138-15-004 Komasaciia in agromelioracija J, V in Z del občine Vodice 4oo.ooo €
Namen ĺn cilj

Sredstva se namenjajo za izvedbo agromelioracije in komasacije na J, V in Z del oběine ob predpogoju,
da bo pridobljena odločba o uvedbĺ postopka komasacije in agromelioracije in da bo prĺdobljena odloěba
o pravici do sredstev v okviru razpisa Min. za kmetijstvo.
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Stanje proĺekta

Aktĺvnosti v teku'

ob138-15-005 Subvencije v kmetijstvu - zemljiške operacije 600 €
Nam in cĺli

Namen je s subvencijami spodbujati kmetijsko dejavnost v občini Vodice'

Stanie projekta

Sredstva so se V okviru letnega Razpĺsa za subvencioniranje kmetĺjske dejavnosti na podlagi Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice za obdobje 2015-2020 porabila za
ukrep: zaokroŽitev kmetijskih zemljišč. Sredstva so bila dodeljena enemu vlagatelju.

11029004 Ukrepi za stabil izacijo trga 7.000 €

ob138-15-008 Subvencije v kmetÍjstvu - tehnična podpora 7.ooo €
Namen in cilj

Sredstva na tej proračunski postavki se namenjajo za sofinanciranje izobraŽevalnĺh programov v
kmetijstvu in gozdarstvu, izdelavo gnojilnih načrtov, raziskave Vzorcev zemlje, ipd.

í í 03 Splošne storitve v kmetijstvu
ĺí039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.900 €
2.900 €

ob138-15-006 Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premÍje

Namen in cilj

Namen je s povečanjem obsega zavarovanj v kmetijstvu zmanjšati posledĺce in fueganja, ki jih na
plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavĺ ter zmanjšati tveganja ĺn izgube, nastale zaradi
bolezni domaěih Žĺvali.

ĺ3 PRoMET' PRoMETNA INFRASTRUKTURA lN KoMUN|KACIJE
20.500 €

1302 cestni promet in infrastruktura 20.500 €
í3029002 lnvesticijsko vzdrževanje ln gradnja občinskih cest 20.500 €

ob1 38-1 1-0003 Lc 462031 sEĹo - Šluxov TURN - sEĹo in JP 962891 sEĹo (sELo) 5.oo0 €
Namen in cili

Sredstva na postavkise namenjajozazaćetek postopka ureditve ceste.

Stanje proiekta

Aktivnostiv teku.

ob138-13-004 Mreža P+R zbirnih središč v LUR 5oo €
Namen in ciü

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacl1o za zaéetek izvajanja sistema
Parkiraj in se peljiza celotno regijo.

Stanje projekta

Aktivnostiv teku.

2.900 €

ob138-1ô-0001 Ureditev javnih poti v Sinkovem Turnu
Namen in cilj

V okviru proračunske postavke je predvĺdeno za dokonlanje Širitve obstoječe ceste

5.000 €
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ob138-18-008 Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge 10.000 €
Na in cili

Sredstva se zagotavlja za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi sporazuma z DRS| ter fiziěna
izvedba hodnika za peŠce Vodice _Zapogeje naěrtovana po izbirĺ izvď1alcas strani DRsl.

ĺ4 GosPoDARsTVo
í402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
í402900í Spodb ujanje razvoja malega gospodarstva

ob138'15'009 Subvencije za spodbujanje odpiranja novih delovnih mesÚ insamozaposlovanja 2.ooo€
Namen in cilj

Namen subvencioniranja je pomoč malim podjetjem in s"p. ob njihovi ustanovitvĺ.

ob138'15'010 Subvencije za spodbujanje začetnih investicij in investiclj v razširjene
dejavnosti in razvoj 2.ooo €

Namen in cilj

Sredstva na tej proračunski postavki se namenjajo kot nepovratna finaněna sredstva podjetjem na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnĺh sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Vodice.

í403 PromocÜa Slovenije, ĺazvoi turizma in gostinstva 28.700 €,

28.700 €í4039002 Spodb ujanje razvqa turizma in gostinstva

ob138-18-002 Načrtovanje in gradnja regionalnih kotesarskih povezav občin severno odLjubljane 2o.ooo €
Namen in cilj

občina Vodice je skupaj z občinamĺ Mengeš, Tzin, DomŽale, Kamnik, Komenda, Mestna občina
Ljubljana ter Ministrstvom za ĺnfrastrukturo v letu 20'ĺB podpisala Dogovor o sodelovanju pri izvajanju
projekta dżavnega ín regijskega pomena "Načrtovanje ĺn gradnja regionalnih kolesarskih povezav óbčin
severno od Ljubljane". Ta dogovor predstavlja podlago za načrtovanje regionalnih kolesarskih povezav,
prĺ čemer se bodo te urejale po sklopih, v sodelovanju z DRSI. V okviru tega projekta je predvidena
ureditev kolesarskih povezav ob regionalnih cestah (Komenda - Vodice - Medvode, Ljubljana - Vodice -
Cerklje na Gorenjskem --> trasa je Že vključena v pravilnik o kolesarskih povezavan v Řs).

ob138-18-005 Stara hišna imena 2 8.7oo €
Namen in cilj

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediŠčĺne slovenskega etnoloŠkega prostora z ohranjanjem
tradĺcionalnega poimenovanja starih domačij. Hišna ĺmena sodijo med zemĺjepisna ĺmena in oznáeuJe;o
domačije in pripadajoče posesti ter njihove prebivalce. lmena so nastala iz potrebe po loÖevánju
domačĺnov in prepoznavanju njihove lastnine in so se na domačijah obdżala več stoletij, kljúb
menjavanju lastnikov. Hĺšna imena so bila tudi osnova druŽinskih imen, ĺmen naselij in vasi, żato-so
dragocen del kulturne dediščine in zgodovine kĘa. Danes, z opušěanjem kmetij in zamiranjem
kmečkega načina Življenja v vaseh, hiŠna imena izginjajo, s Čimer pa se izgublja kultura in identiłeta
slovenskega podeŽelja. V operacijo so vključena naselja, kĺ niso bila vključena v projekt Stara hiŠna
ĺmena 1.

Pri navedeni operacijĺ sodelujejo občine Vodice (vodilni partner) ter občinĺ Komenda in Medvode.
Predvideno je, da se po pridobitvi odločbe o pravici do sredstev operacija zaćela izvajatijeseni 2019 in se
bo zaključila v letu 2020.

oběina Vodice lahko za ta projekt pričakuje okvirno 75 % deleż nepovratnih sredstev.

Stanje proiekta

Aktivnostiv teku.

32.700 ę.

4.000 €
4.000 €
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15 VARoVANJE oKoLJA !N NARAVNE DEDlŠclNE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
í5029002 Ravnanje z odpadno vodo

779.040 ę
779.040ę
779.040 ę

ob138-09-0006 lnfrastruktura Polje - Lc 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 9ô2511 (Polšak)
299.520 €

Namen in cilj

Skozi vas Polje poteka glavni povezovalni fekalni kanal, kije sestavnĺ del t.i. kohezijskega projekta C0.
Dela na tem odseku bodo dokončana v letu 2020. Kot dober gospodar bo občĺna Vodice pristopila k
sočasni gradnji oz. rekonstrukciji ostale prometne in komunalne infrastrukture, za kar so namenjena
sredstva na predmetni postavki' K sodelovanju bomo skušali pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce
posamezne komu nalne infrastrukture.

ob138-1lh0003lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 9625ô1 (Majkarjev graben), JP
962541 (Fučkov graben), 100.000 €

Namen ĺn cilj

Skozi vas Skaruěna poteka drŽavna regionalna cesta, ki je v relativno slabem stanju ter neprimerna
današnjemu prometnemu reŽimu'

Na podlagi predhodnih dogovorov ĺn sklenjenega protokola o ureditvi medsebojnih razmerij med
Ministrstvom za ĺnfrastrukturo (skupaj z DRSl) in oběinoVodice je bil v letu 2018 podpisan Sporazum o
sofinanciranju ureditve regionalne ceste' lzhodišěna projektna in upravna dokumentacija je izdelana (tudĺ
za ostalo komunalno infrastrukturo, vkljuěno z fekalno in meteorno kanalizacijo). Pripravljalne aktivnosti,
razpisi, ... na projektu se bodo izvajale v letu 2019, izvedbena fazapa predvidoma v letih 2020in2021.

oB138-19-002 ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasíĺska koěa -
Tesarsŕyo Kranjc, LC Skaručna U 379.520 €

Namen in cilj

Na posameznih odsekih v vasi Utik in Bukovĺca potekajo stranski povezovalni fekalni kanalĺ, ki so
sestavni del t.i. kohezijskega projekta C0. Dela na teh odsekih bodo zakljuěena v letu 2020. Kot dober
gospodar bo oběina Vodice pristopila k sočasni gradnji oz. rekonstrukcijĺ ostale prometne in komunalne
infrastrukture, za kar so namenjena sredstva na predmetni postavki. K sodelovanju bomo skušali
pritegniti tudi druge partnerje / upravljavce posamezne komunalne infrastrukture.

í6 PRosToRsKo PLANIRANJE lN sTANoVANJsKo
DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeŽelsko planiranje in administracija
í 6029003 Prostorsko načńovanje

KOMUNALNA
449.606 €

260.000 €

260.000 €

ob138-11-0004 obnova in razvoj Sľedlšča Vodic 260.000 €

Namen in cilj

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) in za
izved bo aktivnosti za izbiro izv Ąalca.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.
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í 603 Komunalna dejavnost
ĺ603900í oskrba zvodo

189.606 €
189.606 €

ob138'08'0002 oskrba s pitno vodo na območju zgornje Saye _ Sk/op 1 1g1.606 €
Namen ĺn cilj

občina Vodice kot soĺastnica vodooskrbnega sistema Krvavec, je vključena v projekt ''oskrbe s pĺtno
vodo na obmoěju zgornje Save - 1. sklop', ki zajema obnovo- dotĘanega piimárnega vodovoda in
sanacijo vira z izgradnjo ěistilne - filtrirne naprave, za kar z ostalimi o-oeinämi'kandidĺrä na nepovratna
evropska kohezijska sredstva. lzdelana je bila potrebna projektna in investĺcijska dokumentacija ier vloga
za pridobitev kohezijskih sredstev. xei orzavä oz. prisiojńo ministrstvo investĺclje ni umestilo v nabor
kohezijskĺh projektov po prejšnji finančni perspektivi, bo-do potrebne novelacije investicĺjske in druge
dokumentacije. občine so se medtem Že odločĺle za optimizacijo in racionalizaci;o prqértnih rešite'v.
Skladno s tem se lastna sredstva za izvedbo projekta zniŽujejô, zvišuje pa se deleŽ sofinancerskih
sredstev. Na nĺvoju obeh regionalnĺh razvojnih ageńcij 1gorenjśrá, osreońieślovenska) je bĺl medregijski
projekt Že podprt; potrebna bo še potrditev s strani ľłoPin zágotovitev nepovratnih srebstev v eneňr'od
ustreznih evropskih mehanizmov. Zaradi navedenega se aktivnóstĺ prenašajo v naslednja leta.

ob138-19-007 obnovavodovoda Vesca 18.ooo€
Namen in cilj

Na območju vasi Vesca je obstoječi vodovod razmeroma dotĘan. Sredstva so namenjena obnovi dela
sekundarnega vodovoda na tem obmoěju. lnvesticĺjo bo po pooblastĺlu izvedlo JP Kómunala Vodĺce
d.o.o..

ob138-19-012 obnova vodovoda Polje- Skaručna 2. faza 4o.oo0 €
Namen in cilj

Sredstva se zagotavljď1o_za nadaljevanja projekta obnove primarnih vodovodov. Na glavnitrasiza oskrbo
Skaručne, Vojskega in Povodja s pĺtno vodo so Še vedno v uporabi cevi iz Ac. V dřugi fazi obnove tega
odseka se bo obnovil naslednji del vodovodnega omreŽja v smeri proti Skaručni. ZzaÁenjavo opisanela
cevovoda se bodo zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejša oskrba s pitnó voao na tjm
obmoěju.

lnvesticijo bo po pooblastilu izvedlo JP Komunala Vodice, d.o.o.. občina Vodice bo za izvedbo
predmetne investicije skuŠala pridobiti del nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj ĺn
tehnologijo.

í8 KULTURA, sPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18o5 Šport in prostočasne aktivnosti
í805900í Programi športa

2.000 €
2.000 €
2.000 €

ob138-18-003 Ureditev otroških igrišč v oběini Vodice 2.ooo €
Namen in cilj

občina Vodice za ureditev otroških igrišč v oběĺni Vodice kandĺdira na razpisu LAS. Na razpĺsu sodeluje
občina Tzin (vodilni partner) ter obÖĺna Vodice (partnerica). občĺna nameräva opremiti sportna igrišča ńa
lokacĺjah pri PGD Zapoge, pri PGD Repnje, pri brunarici PGD Bukovica-Utik, śo sľanóvica z ótroškĺmi
igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do2t3 vrednosti investicije. Aktivnosti na pĘektu so se
pričele v letu 2018, v letu 2019 paje naěrtovana sama izvedba. Sredstúa na postavkĺ se v letu 2020
namenjajo tudi predstavĺtvam otroških igrišě ter aktivnostim povezanim z njĺmi.

Stanie projekta

Aktivnosti v teku.
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19 tZO NJE
í903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1 9039001 osnovno šolstvo

310.000 €
3í0.000 €

3ĺ0.000 €

ob138-12-0005 lzgradnja igrišča Ín večnamenske športne dvorane za oš in vrtec 1o.ooo €
Namen in cĺlj

Sredstva so načrtovana za nadaljevanje postopka javno zasebnega partnerstva.

Stanie projekta

Aktivnostiv teku.

ob138-19-011 EnergeÍska in statična sanacija oběinske stavbe lltik 1

Namen in cilj

občĺnskĺ objekti v Utiku in Skaručni so potrebni energetske in statične sanacije' Sredstva se zagotavljajo
za pripravo razpisov, oz. izhodĺšč za nadaljnje moŽne korake. občina bo v letu 2019 kandĺdĺrala za
pridobitev nepovratnih sredstev za Energetsko ĺn statično sanacĺjo objektov Utik 1, Skaruěna 42 in vrtec
Skaruěna, v koĺikor bodo za posamezen objekt za to izpolnjeni izhodiščni predpogoji. Fizična izvedba je
predvidena v naslednjih letĺh, v kolikor bomo uspeŠni na razpisu.

300.000 €
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Dokumenti, predloŽeni občinskemu svetu ob spĘemu proračuna na podlagiZJU

Kadľovski načrt

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v
skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in

spĘema na podlagi 42. do 45. člena ZJU.

S kadrovskim načrtom se prikaŽe dejansko stanje zaposlenostĺ in načńovane spremembe v
številu javnih usluŽbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik
neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog
kadrovskega načrta je usklajen s predĺogom proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s spĘetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega
uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna"

Med proračunskim letom se v skladu s 45. členom Zakona o javnih usluŽbencih kadrovskĺ
načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni

mogoče opravljati z obstoječim številom javnih usluŽbencev in so zagotovljena finančna
sredstva za nove zaposlitve.



oBčlNA voDlGE Kopitariev źrg 1r'1217 Vodice
tel: 0í/833-26-ío
faxl 0í/833-26-30

w.vodice.si
obcinatDvodice. si

PREDLOG
KADRoVSKI NAČRT oBčINE voDIcE zALETtZoL9 in2o2o

Na dan 3L.t2.2oĹ8 je v občini Vodice predvidenih ]'1 redno zaposlenih (10 uľadnikov, od tega 1 uradnik na
položaju za določen čas 5 ]et v skladu z 68. členom Z|UJ.

občina izven sistemizacije [po 55' členu ZJU) predvideva tudi zaposlitev za določen čas v kabinetu župana in siceľ
za čas trajanja mandata župana,. Izven sistemizacije sta tudi delovni mesti za do]očen čas in siceľ za projektno delo

-izgradnje kanalizacije in pripravniško delovno mesto za katerega se v letu 2020 predvideva zaključek. V
primeľjavi zaposlenih na dan 3t'72'207B se števi]o zaposlenih v ]etu 2019 in 202o povečuje in sicer bo glede na

obseg investicij potľebno popolniti sistemiziľana de]ovna mesta ter na novo sistemizirati tudi urbanĺsta, ki ga

predvideva zakon o prostorskem načrtovanju. V primeru reorganizacije ali prenosa dela zaposlenih na skupne
občinske upľave se lahko število oziroma struktura temu primerno spremeni,

Sľedstva za zaposlitev javnih uslužbencev opredeljenih v kadrovskem načrtu so zagotovljena v proračunih za leti
2079 in 2O2O pri čemer niso upoštevana napredovanja in usk]adiwe kolektivnih pogodb temveč le že znane
odsotnosti,

številka: Župan občine Vodice

DATUM: Aco Franc Šuštar

Dovoljeno
število

ZAPOSLITEV
(predvideno

število
zasedenih
delovnih

mest na dan
31.72.2079]'

Dovoljeno
število

ZAPOSLITEV
(predvideno

števiĺo
zasedenih
delovnih

mest na dan
3r.12.2020)

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

Dovoljeno
število

za poslenih
na dan

31,.I2.2OI8 iz

kadrovskega
načrta

število
zaposlenih na

dan 31.12
2017

ZAP
Šĺ' NAZIV DELOVNEGA MESTA

UPRAVNI DELAVCI

1 L I T7 Direktor občinske uprave 1

I0 0 02 Podsekreta r 0

55 5 4 63 Višii svetovalec
2 22 2 1,4 Svetovalec

33 3 3 35 Referent
7Ż 1277 1,1 9Skupaj

Dovoljeno
število

zaposlenih na

dan
3Í.t2.20I8 iz
kadrovskega

načrta

število
zaposlenih na

dan 31.12
2017

Dovoljeno
število

ZAPOSLITEV
(predvideno

število
zasedenih

delovnih mest
na dan

31.L2.20L9)

Dovoljeno
število

ZAPOSLITEV
(predvideno

število
zasedenih

delovnih mest
na dan

37'12'20Ż0]'
ZAP
šr' NAZIV DELOVNEGA MESTA

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

DELAVC| zA DoLočEN čAs
01 1 0 IT Proiektno delo

T 7 I7 12 Kabinet župana

0 1. I3 Pripravnik 1, 0

2 7 3 2Sku pa i 3


